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ÖZET 
1850’li yıllara ülkemize getirilen patates, gıda değerinin yeterince anlaşılamaması nedeniyle, 

başlangıçta ülke genelinde fazla bir gelişme gösterememiştir. Ancak, ilerleyen zaman içerisinde tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de patatesin değeri anlaşılmış ve insanlar tarafında gıda maddesi olarak değişik 
şekillerde tüketilmeye başlamıştır. Buna paralel olarak da, üretimi her geçen yıl artış göstermiş ve 2000’li 
yıllarda Türkiye patates üretimi 5.5 milyon tonlara ulaşmıştır. Son yıllardaki ekim alanlarının genişliği 
dikkate alındığında, birim alandan elde edilen verimin düşük olması nedeniyle, patates üretimi beklenen 
seviyede bir artış gösterememiştir. Bunun da en önemli nedeni; üretim teknikleri bakımından çiftçilerimizin 
istenilen düzeyde eğitilememesi ve sertifikalı tohumluk üretiminin yeterince yaygınlaştırılamamasıdır. Son 
yıllarda dış kaynaklı tohumluk yumrularla ülkemize getirilen ve hızlı bir yayılma gösteren Patates Siğil 
hastalığı da, gelecekte, ülkemiz patates tarımını olumsuz yönde tehdit eden, önemli bir sorun olarak 
güncelliğini korumaktadır. Diğer taraftan; tüketimin artırılması, patatesin sanayide değerlendirilmesi, 
depolama, tohumluk temini ve pazarlama gibi konularda yaşanan sorunlar nedeniyle, patates üreticileri zor 
günler geçirmektedir. Bu çalışmanın amacı; ülkemiz patates tarımında var olan sorunların saptanması ve bu 
sorunları çözümüne yönelik önerilerin ortaya konulmasıdır. 
Anahtar kelimeler:  Patates, Üretim, Tohumluk yumru, Verim 
 
ABSTRACT 

Potato was introduced in Turkey around 1850’s, has not developed quickly in the beginning because 
its nutrition value was not well known. But after some time, as in other parts of the world, its nutrition value 
was known and human beings started to benefit from it as various types of food. In parellel with this, its 
production has increased every year and the potato production capacity in Turkey has reached to 5.5 million 
tons at the beginning of the 21st century. When the scope of the planting areas is taken into consideration, 
potato production has not increased to the levels it was expected to reach, due to the yield per area being low. 
The major reason for this the farmers are not being educated enough about the production techniques and the 
certificated seed production is not widespread. The highly dispersed potato wart disease, which has been 
carried to Turkey in the recent years by the seed tubers of foreign origin, is affecting the potato agriculture in 
Turkey in a negative way, thus creates vital problems. On the other hand, because of the problems about 
increasing the consumption, the usage of potato as an industrial crop, storing, obtaining seeds and marketing, 
the potato producers are facing serious problems. The aim of this study is to determine the problems valid in 
potato agriculture in Turkey and to specify the suggestions about solutions to these problems.   
Keywords: Potato, Production, Seed tuber, Yield 
 
GİRİŞ 

Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates, çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayabildiği için, 
dünyanın hemen her yerinde başarıyla yetiştirilmi ş ve besin kaynağı olarak değişik şekillerde kullanılarak 
tüketimi hızlı bir şekilde artmıştır (Arıoğlu,2002). 

Yumrularında; nişasta halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve Fe gibi önemli besin maddelerini 
içeren patates, insanlar tarafından doğrudan mutfaklarda tüketildiği gibi, işlenerek değişik şekillerde (cips, 
parmak patates vs.) tüketilmektedir. Ayrıca, ekmek ununa belirli oranında (%2.5-3.0) patates unu 
karıştırıldığında, ekmeklerin lezzetini artırmakta ve bayatlamayı geciktirmektedir. Yüksek oranda nişasta 
içeren çeşitler endüstride hammadde (un, nişasta, alkol, v.s.) olarak ve bir kısmı da hayvan yemi (ıskartalar) 
olarak değerlendirilmektedir. Patates nişastası, salam ve sosis yapımında oldukça yaygın kullanılmaktadır 
(Arıoğlu,2002). 

Özellikle; geri kalmış, yetersiz ve dengesiz beslenen ülkelerde patates, değerli bir besin kaynağı 
olarak önem kazanmaktadır. 100 gr'lık patates yumrusu; normal bir insanın gereksinim duyduğu günlük 
proteinin minimum % 7'sini, Demirin % 10'unu, C vitamininin % 20-50'sini, B1 vitamininin % 10'unu ve 
enerjinin % 3'ünü karşılamaktadır. Bu değerler, patatesin beslenmedeki yerini ve önemini açık olarak 
göstermektedir. Patates; beslenme değerinin yüksek ve kullanım alanlarının geniş olması nedeniyle, geri 
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kalmış ve yetersiz beslenen ülkelerde, giderek büyüyen açlık sorununa cevap verebilecek en önemli gıda 
maddelerinin başında gelmektedir (Arıoğlu,2002). 

Patates bir çapa bitkisi olduğu için, ekim nöbeti içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, 
yetiştirildi ği bölgelerde birim alandan en yüksek getiriye sahip olduğu için de, üretici açısından önemli bir 
gelir kaynağı konumundadır. 

Patates ılıman serin iklim bölgelerinin bir bitkisi olmasına rağmen, farklı iklim bölgelerine de 
kolaylıkla adapte olabilmektedir. Ayrıca, birim alandan elde edilen net getirisi, alternatif ürünlere göre daha 
yüksektir. Bu nedenle, dünyanın hemen her ülkesinde az ya da çok patates üretimi yapılmaktadır. 2004 yılı 
değerlerine göre; dünya patates üretimi 327.6 milyon ton olup, bunun %75.7’si 19 ülke tarafından 
karşılanmaktadır. Dünyada kişi başına gıda amaçlı patates tüketimi 33.4 kg olarak hesaplanmıştır. Aynı 
dönemde ülkemizdeki kişi başına patates tüketimi ise 43.2 kg olarak gerçekleşmiştir (FAO,2004).  

Patates bitkisinin çok farklı iklim bölgelerine kolaylıkla adapte olabilmesi nedeniyle, ülkemizin 
hemen her bölgesinde az ya da çok patates üretimi yapılmaktadır. 2004 yılı değerlerine göre, ülkemizde yıllık 
patates üretimi 4.8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye patates üretiminde dünya ülkeleri arasında 13 
sırada yer almaktadır.  Bölgelere göre patates ekim alanlarını kısıtlayan en önemli faktörlerin başında toprak 
yapısı ve su kaynaklarının yeterliliği gelmektedir. Türkiye patates üretiminin %41.6’sı sadece Niğde ve 
Nevşehir illerinden karşılanmaktadır. Üretim miktarında olduğu gibi, birim alandan elde edilen verim 
değerleri de, bölgelerimize göre farklılık göstermektedir. Dekara en yüksek yumru verimi Niğde ve Nevşehir 
illerinden alınmaktadır (FAO,2004).  

Patates tarımında amaç; üreticinin gelirini yükselterek, üretimi karlı hale dönüştürmektir. Bunu 
sağlamanın yolu da, ürün maliyetini düşürmek veya ürünün yüksek fiyattan pazarlanmasını sağlamaktır. 
Üretimi karlı hale getirmek her iki şekilde de mümkün olmaktadır. Patates üretiminde maliyeti düşürmenin 
iki yolu vardır. Bunlar; üretim girdilerini destekleyerek, ürün maliyetini düşürmek veya birim alandan elde 
edilen verimi artırmak. 

Birim alandan elde edilen yumru verimini artırmak; uygun çeşit ve kaliteli tohumluk kullanmak, 
ekim nöbeti uygulamak, yeterince ve uygun koşullarda gübre ve ilaç kullanmak, yetiştirme tekniklerini 
eksiksiz ve zamanında uygulamak gibi yetiştiricilik konularında bilimsel esaslara uymakla sağlanabilir. 

Bu çalışmanın amacı, patates üretiminde; çeşit seçimi, tohumluk temini, ekim nöbeti uygulaması, 
gübreleme, sulama, patates siğil hastalığı ile mücadele, depolama ve pazarlama gibi konularda karşılaşılan 
temel sorunları belirlemek ve bu sorunları irdeleyerek çözümüne yönelik öneriler ortaya koymaktır. 
  
2. DÜNYA VE TÜRK İYE PATATES ÜRETİM İ  
 

2.1. Dünya Patates Üretim  
1961 yılından başlamak üzere, beşer yıllık dönemler halinde dünya patates üretimi ile ilgili değerler 

Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1.  1961-2004 Yılları Arasında, Beşer Yıllık Dönemler Halinde Dünya Patates Üretim 

Değerleri(FAO,2004) 

Yıllar 
Dikim Alanı 
(Milyon Ha) 

Üretim Miktarı 
(Milyon Ton) 

Yumru Verimi 
(kg/da) 

1961 22.1 270.6 1221.6 
1965 21.4 271.0 1266.5 
1970 21.0 298.0 1434.8 
1975 20.0 270.4 1362.3 
1980 18.8 240.5 1282.0 
1985 18.4 282.0 1530.0 
1990 17.6 266.5 1513.0 
1995 18.3 286.0 1560.3 
2000 20.0 328.5 1640.4 
2004 18.6 327.6 1759.0 
Oransal Değerler -%15.8 +%21.6 +%44.0 

 
Çizelge 1’in incelenmesinden de görüleceği gibi; 2004 yılı değerlerine göre, dünyada 18.6 milyon 

hektarlık patates dikimi yapılan alandan toplam 327.6 milyon ton ürün elde edilmiş ve dekara verim ise 1759 
kg olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 1’deki değerler dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, son 44 yıllık 
dönem sonunda patates dikim alanlarında %15.8’lik bir azalma olurken, toplam patates üretiminde %21.6’lık 
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bir artış saptanmıştır. Bunun nedeni, birim alandan elde edilen verimin yüksek olmasıdır. Zira, aynı dönem 
sonunda dekara yumru veriminde %44.0’lık bir artış gözlenmiştir.  

Dünyada belli başlı (yıllık üç milyon tonun üzerinde) patates üretimi yapılan ülkelerin durumu 
Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2’nin incelenmesinden de görüleceği gibi; dünya patates üretiminin %75.7’si 19 ülke 
tarafından karşılanmaktadır. Bu ülkeler arasında ilk sırayı; Çin, Rusya Fed., Hindistan, ABD ve Ukrayna gibi 
ülkeler almaktadır. Türkiye ise 13. sırada yer almaktadır. Diğer ülkeler ise toplam üretimin ancak %24.3’ünü 
karşılamaktadırlar. Dekardan elde edilen verim bakımından, ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler ilk 
sıralarda yer almaktadırlar.  

2004 yılı değerlerine göre, dünya patates üretiminin yaklaşık % 66’sı gıda amaçlı olarak insanlar 
tarafından tüketilmiş, geri kalan kısmı ise sanayide değerlendirilmiştir. Buna göre dünyada kişi başına patates 
tüketimi yıllık ortalama 32.7 kg olmuştur. Ülkemizde ise toplam 4.3 milyon ton patates gıda amaçlı olarak 
kullanılmış ve kişi başına patates tüketimi yıllık 60.7 kg olmuştur.   
 
Çizelge 2. Yıllık Üç Milyon Tonun Üzerinde Patates Üretimi Yapılan Ülkelerin Durumu (FAO,2004) 

Sıra 
No 

Ülkeler Dikim Alanı  (Ha) Üretim             (Ton) 
Oransal Değer 

(%) 
Verim      

(Kg/Da) 
1 Çin 4.501.667      66.813.331    20.4    1484.2 
2 Rusya Fed. 3.171.990      36.746.512    11.2    1158.5 
3 Hindistan 1.337.200 23.161.400      7.1    1732.1 
4 A.B.D 505.980 20.821.930      6.4    4115.2 
5 Ukrayna 1.600.000 18.500.000      5.6    1156.3 
6 Polonya 765.771 13.731.500      4.2    1793.2 
7 Almanya 283.624 9.813.000      3.0    3459.9 
8 Beyaz Rusya 524.400 8.600.000      2.6    1640.0 
9 Hollanda 157.129 6.399.000      1.9    4072.5 

10 Fransa  155.980 6.234.721      1.9    3997.1 
11 İngiltere  145.000 5.918.000      1.8    4081.4 
12 Kanada 180.490 5.324.330      1.6    2949.9 
13 Türkiye 200.000   5.300.000       1.6    2650.0 
14 Romanya  281.868 3.947.177      1.2    1400.4 
15 Bangladeş 245.242 3.386.000      1.0    1380.7 
16 İran 180.000 3.550.000      1.1    1972.2 
17 Peru 275.000 3.300.000      1.0 1200.0 
18 Japonya 96.000 3.200.000      1.0 3333.3 
19 Brezilya 149.905 3.070.160      0.9 2048.1 

            Toplam 14.757.246   247.835.061     75.7 1679.4 
             Diğerleri 3.842.754     79.764.939     24.3    1521.3 
            Dünya 18.600.000   327.600.000   100.0 1759.0 

 
2.2. Türkiye Patates Üretimi 

Türkiye’de yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan patatesin ülkedeki üretimi, özellikle 1970’li 
yıllardan sonra, hızlı bir artış göstermiştir. Patates üretiminde yaşanan bu artışın nedenleri arasında; 1970’li 
yıllarda “Ülkesel Patates Projesinin” hayata geçirilmesi, 1980’li yıllarda “308 Sayılı Tohumculuk Yasasında” 
yapılan değişiklikler ve 1984 yılından itibaren de “Para Kredi Kurulu Kararı ile Özel Tohumculuk 
Sektörünün” teşvik edilmesi gibi faktörler gösterilmektedir (Günel ve ark.,2005). 2004 yılı değerlerine göre 
Türkiye; dünyada patates üretiminde kayıtlara geçen 151 ülke arasıda üretim bakımından 13. sırada yer 
almaktadır ve dünya patates üretiminin %1.5’ini karşılamaktadır (FAO,2004).  

1961 yılından başlamak üzere beşer yıllık dönemler halinde Türkiye patates üretimine ait değerler 
ile bu dönemlerde saptanan artış oranları Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3’den de görüleceği gibi, Türkiye patates dikim alanlarında 1985’li yıllara kadar sürekli bir 
artış gözlenmiş, ancak 1985’den günümüze kadar patates dikim alanlarında önemli sayılabilecek değişimler 
olmamıştır. Bunun tam tersi, Türkiye patates üretiminde ise, 1961 yılından bu yana (2004 yılı hariç), bazı 
küçük dalgalanmalar olsa bile, 2003 yılına kadar sürekli bir artış kaydedilmiştir. Yine aynı şekilde, dekara 
yumru veriminde de sürekli bir artış gözlenmiştir. 1961 yılı verileri esas alınarak yapılan bir hesaplamaya 
göre, 2004 yılında; patates dikim alanında %36.1’li, üretim miktarında %241.6’lık ve dekara yumru 
veriminde ise %151.1’lik artış kaydedilmiştir (FAO,2004). Özellikle, yumru veriminde meydana gelen artışın 
en önemli nedenleri arasında; yüksek verimli çeşitlerin ülkemize getirilmesi ve üreticilere dağıtılması, 
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sağlıklı ve kaliteli tohumluk yumru kullanımı ile patates tarımı konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi gibi 
faktörler sayılabilmektedir.  
 
Çizelge 3.   1961-2004 Yılları Arasında, Beşer Yıllık Dönemler Halinde Türkiye Patates Üretim Değerleri 

Yıllar 
Dikim Alanı 

(Ha) 
Artı ş Oranı 

(%) 
Üretim Miktarı 

(Ton) 
Artı ş Oranı 

(%) 
Verim 
(kg/da) 

Artı ş Oranı 
(%) 

1961 147 000        100 1 405 000        100   955.8       100 
1965 145 000   98.6 1 680 000 119.6 1159.0 121.3 
1970 155 000 105.4 1 915 000 136.3 1235.4 129.3 
1975 178 000 121.0 2 490 000 177.2 1340.0 140.2 
1980 183 000 124.5 3 000 000 213.5 1639.3 171.5 
1985 206 910 140.8 4 100 000 291.8 1982.0 207.4 
1990 191 650 130.4 4 300 000 306.0 2243.6 234.7 
1995 200 000 136.1 4 750 000 338.1 2375.0 248.5 
2000 205 000 139.6 5 370 000 382.2 2619.5 274.1 
2004 200 000 136.1 4 800 000 341.6 2400.0 251.1 
Artış(%) 136.1 - 341.6  251.1  

 
Yapılan incelemelere göre, Türkiye patates üretiminin yaklaşık % 80’i, 14 ilimizden 

karşılanmaktadır. Yıllık 50 bin tonun üzerinde patates üretimi yapılan bu illerimizin üretim değerleri Çizelge 
4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Yıllık 50.000 Ton'un Üzerinde Patates Üretimi Yapılan İllerin Durumu (Tarımsal Yapı ve Üretim, 

2005) 
 Dikim Üretim Verim Üretim Payı 
İller (1000 ha) (1000 ton) (kg/da) (%) 
Niğde 34.448 1.293.694 3755.5  24.4 
Nevşehir 24.676 911.850 3695.3 17.2 
Afyon 9.905 359.498 3629.5   6.8 
İzmir 13.263 339.875 2562.6 6.4 
Bolu 10.033 281.308 2803.8     5.3 
Konya 6.887 169.208 2456.9   3.2 
Trabzon 8.520 150.854 1770.6   2.8 
Aksaray 4.360 133.041 3051.4   2.5 
Ordu 8.908 130.444 1464.3   2.5 
Erzurum 5.500 106.055 1928.3      2.0 
Tokat 2.940 84.121 2135.1   1.6 
Bursa 3.576 74.239 2076.0  1.4 
Sivas 4.062 71.011 1748.2   1.3 
Samsun 2.435 54.086 2221.2   1.0 
Toplam      139.513    4.159.284 2981.3 78.4 
Diğerleri 54.930    1.140.716 2561.7 21.6 
TÜRK İYE   194443    5.300.000 2725.7         100.0 

 
Çizelge 4’ün incelenmesinden de görüleceği üzere; Patates üretiminin en yoğun olduğu illerin 

başında Niğde, Nevşehir, İzmir, Afyon ve Bolu gelmektedir. Toplam patates üretiminin %41.6’sını Niğde ve 
Nevşehir illerinden karşılanmaktadır.  

Patates, genel olarak ılıman-serin iklim bölgelerinin bir bitkisi olmasına rağmen, geniş bir 
adaptasyon yeteneğine sahiptir. Türkiye sahip olduğu agro-ekolojik zenginlik sayesinde, Güney Doğu 
Anadolu bölgesindeki birkaç ilimiz hariç, ülkemizin tamamında az yada çok patates tarımı yapılmaktadır.  

Bölgelere göre bir değerlendirme yapıldığında ise; Türkiye patates üretiminin %55.0’i İç Anadolu 
ve Geçit bölgesinden, %16.0’sı Eğe, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden, %8.0’i Doğu Anadolu bölgesinden 
ve %21.0’i de Karadeniz ve Kuzey Geçit Bölgelerinden karşılanmaktadır (Tarımsal Yapı ve Üretim,2005). 

Ülkemizin hemen her yöresinde, yılın belirli dönemlerinde patates üretimi mümkün olmakta, Nisan 
ayından başlayarak, Aralık ayı sonuna kadar patates hasadı devam etmektedir. Bölgelere göre patates üretim 
dönemleri Çizelge 5’de gösterilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de görüleceği üzere; Eğe, Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkenci (Turfanda) patates üretimi yapılmakta, diğer bölgelerde ise ana 
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ürün olarak yetiştirilmektedir. Patates hasadının çok geniş zaman dilimine yayılmış olması, ülkemiz için 
büyük bir avantaj sağlamaktadır 
 
Çizelge 5. Bölgelere Göre Patates Üretim Dönemleri 

Coğrafi bölgeler Ekim zamanı Hasat Zamanı Vejetasyon süresi 

Trakya-Marmara Mart-Nisan Ağustos-Eylül 5-6 ay 

Ege                          
ilkbahar                                Şubat-Nisan Haziran-Temmuz 4-5 ay 

sonbahar Ağustos Aralık-Ocak 4-5 ay 

Akdeniz Aralık-Ocak Mayıs-Haziran 4-5 ay 

İç Anadolu Nisan-Mayıs Ağustos-Ekim 5-7 ay 

Karadeniz Mart-Mayıs Ağustos-Eylül           5-6 ay  

Doğu Anadolu Mayıs Eylül 4-5 ay 

Güneydoğu Anadolu Mart Haziran 4-5 ay 

 
Ülkemizde yetiştirilen patateslerin büyük bir kısmı yemeklik olarak tüketilmekte, çok az bir kısmı 

ise sanayide değerlendirilmekte ve tohumluk olarak kullanılmaktadır (Arıoğlu,2002). Patates, diğer ürünlerle 
kıyaslandığında nispeten daha ucuz bir gıda kaynağı olmasına rağmen, tüketiminin ülkemizde yeterince 
yaygınlaştığını ve çeşitlendiğini söylemek zordur. Ülkemizdeki patates tüketim potansiyeli ve fiili durum 
Çizelge 6’da gösterilmiştir. 
 
Çizelge 6. 2003 Yılı Değerlerine Göre Türkiye’de Patates Tüketim Şekilleri ve Miktarları 

 Tüketim  Şekli 
Potansiyel Fiili durum 

(Ton) % (Ton) % 
Tohumluk   550.000         10.4 550.000     10.4 

Taze Tüketim     2.550.000         48.1    3.228.000 60.9 

Parmak Patates   400.000 7.6 225.000   4.2 

Cips   250.000 4.7 100.000   1.9 

Püre     50.000 0.9   10.000   0.2 

Patates Unu     50.000 0.9   10.000   0.2 

Alkol     50.000 0.9     5.000   0.1 

Hayvan Yemi   100.000 1.9 100.000   1.9 

Iskarta (Dep. kayb.)   800.000 15.1       900.000      16.9 

İhracat   500.000  9.4       172.000   3.3 

Toplam     5.300.000        100,0    5.300.000    100,0 

 
Çizelge 6’nın incelenmesinden görüleceği gibi, ülkemizde üretilen patateslerin büyük bir kısmı 

(%59) yemeklik olarak tüketilmektedir. Nevşehir, Yozgat, Afyon, Bursa, Adapazarı, İzmir ve İstanbul’da 
kurulu sanayi tesislerinde işlenerek, Un, Nişasta, Püre, Alkol, Parmak patates ve Cips şeklinde üretim 
yapılmaktadır. Ancak, bu şekilde değerlendirilen patates miktarı %2.4  dolaylarındadır. Bu miktarın 
artırılması için gerekli teşvik tedbirlerinin acilen alınması gerekmektedir. 

Patates yemeklik taze veya işlenmiş ürünler ve tohumluk ticareti açısından dünyada önemli pazarı 
olan bir üründür. Türkiye’nin patates üretiminde göstermiş olduğu büyük ilerlemeye rağmen, dünya patates 
ticaretinde yeterli pay sahibi olduğu söylenemez. Türkiye, dünya patates üretiminin %1.7’sini karşılarken, 
dünya patates ihracatındaki payı %0.9, toplam ihracat gelirinden aldığı pay ise %0.12 olmuştur   

Şu aşamada Türkiye’nin AB ülkelerine patates ihraç etme şansı hemen hemen yok gibidir. Zira bu 
ülkelerde yeteri kadar patates üretimi yapılmaktadır. Ancak, bu ülkelere turfanda patates ihracatı yapılabilir. 
Bu açıdan ülkemizde önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Türkiye’den sürekli patates satın alan ülkeler; 
Ürdün, Irak, Lübnan, S.Arabistan ve Kuveyt gibi Ortadoğu ülkeleridir. Ortadoğu’da bulunan Arap 
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ülkelerinde iklim koşullarının patates üretimine uygun olmaması nedeniyle, gereksinim duydukları patatesi 
ithal yoluyla karşılamaktadırlar. Yapılan incelemelere ve değerlendirmelere göre, bu ülkeler yıllık patates 
ithalatı 500-600 bin ton dolaylarındadır. Patates ihracatı bakımından bu ülkeler bizim için önemli bir Pazar 
konumundadırlar. Patates tarımının geleceği açısından bu pazarları çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. 
 
3. PATATES ÜRETİM İNDE KARŞILA ŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER İLER İ 
 

Patates tarımında amaç; üreticinin gelirini yükselterek, üretimi karlı hale dönüştürmektir. Bunu 
sağlamanın yolu da, ürün maliyetini düşürmek veya ürünün yüksek fiyattan pazarlanmasını sağlamaktır. 
Üretimi karlı hale getirmek her iki şekilde de mümkün olmaktadır.  

 
Patates üretiminde maliyeti düşürmenin iki yolu vardır. Bunlar; 
a. Üretim girdilerini destekleyerek, ürün maliyetini düşürmek, 
b. Birim alandan elde edilen verimi artırmak. 
 
Son yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, diğer bitkilerde olduğu gibi, patateste 

üretim maliyeti de önemli miktarda artmıştır. 2005 yılı değerlerine göre Niğde ilinde bir dekar patates 
üretiminin üreticiye maliyeti (Sertifikalı tohumluk kullanması halinde) yaklaşık 562 YTL dir. Burada en 
önemli girdi; gübre (80 YTL), sulama (76 YTL) ve tohumluk (56 YTL) dır. Yapılan hesaplamalara göre, 1 kg 
patatesin maliyeti (3734 kg/da verim esas alınarak) 145.000 YTL’yi bulmaktadır (Anonyomus,2006). Bu 
nedenle; gübredeki KDV oranları düşürülerek, sulamadaki elektrik ücretleri indirilerek ve çiftçiye daha ucuz 
akaryakıt temin ederek, üretim girdileri devlet tarafından desteklenmelidir 

 
Birim alandan elde edilen yumru verimini artırmak;  
1.   Uygun çeşit ve kaliteli tohumluk kullanmak,  
2.   Ekim nöbeti uygulamak,  
3.   Yeterince ve uygun koşullarda gübre ve ilaç kullanmak,  
4.  Yetiştirme tekniklerini eksiksiz ve zamanında uygulamak gibi yetiştiricilik konularında bilimsel 
esaslara uymakla sağlanabilir. 

  
Patates üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm öneriler şu ana başlıklar altında ele alınmış 

ve irdelenmiştir. Bunlar; 
1. Çeşit seçimi 
2. Tohumluk temini 
3. Ekim nöbeti uygulaması 
4. Gübreleme 
5. Sulama 
6. Patates siğil hastalığı 
7. Depolama 

 8. Pazarlama 
 
3.1. Çeşit Seçimi 
Türkiye, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden biri olmasına rağmen, bugün için ticari 

üretimde kullanılan yerli bir çeşit bulunmamakta, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve 
A.B.D.’de ıslah edilmiş çeşitler kullanılmaktadır. Ayrıca, bölgelere göre çok belirgin bir çeşit farklılaşması 
da görülmemektedir. Üreticilerin çeşit tercihlerinde; çeşide olan aşinalık ve tohumluk tedarik kaynağının 
(çoğunlukla yerel tohumluk üreticileri)  önerileri etkili olmaktadır. Son yıllarda sanayilik patates üretimine 
yönelik (bir kısmı sözleşmeli) üretimlerde özel çeşit tercihleri  yapılmakla birlikte, bu tip üretim halen toplam 
üretimimiz içerisinde çok az yer tutmaktadır.  

Patates, geniş yayılma alanına sahip olmasına rağmen, çeşitlerin verim potansiyeli bölgelere göre 
çok büyük değişimler göstermektedir. Ülkemiz çok farklı ekolojik özelliklere sahip tarım bölgelerinden 
oluşmaktadır. Oysa, kullandığımız çeşitlerin büyük bölümünün ıslah edildiği Hollanda ve Almanya gibi 
ülkelerde tüm bölgeler genel hatlarıyla benzer iklim özelliklerine sahiptir. Bu durumda, bu gibi ülkelerde 
ıslah edilen çeşitlerin ülkemizin farklı koşullarına aynı uyumu göstermesi beklenemez. Bu nedenle 
Türkiye’de, belirli alanlarda özel adaptasyon yeteneğine sahip olan çeşitlerden ziyade, genel uyum yeteneği 
yüksek çeşitler kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bölgelere göre özel çeşit tercihi yapılmamaktadır (Günel 
ve ark.,2005). 
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3.2. Tohumluk Temini 
Patates tarımında verimi etkileyen en önemli faktörlerin başında kaliteli (hastalıksız)  tohumluk 

kullanımı gelmektedir. Patates yumru ile çoğaltılan bir bitkidir. Bu nedenle, tohumluk üretim aşamasında 
dikkat edilmez ise, başta virüsler olmak üzere, birçok hastalık etmeni kolaylıkla yumruya bulaşır ve tohumun 
dejenere olmasına neden olur. 

 Türkiye’de patates tohumculuk sektörü büyük oranda, ithal edilen anaç kademe tohumluğun ülke 
içerisinde bir kez çoğaltılarak pazarlanması şeklinde çalışmaktadır. Bu şekilde sertifikalı tohumluk üretim ve 
tedariki, toplam tohumluk ihtiyacının ancak %8’ini karşılayabilmektedir. Geri kalan tohumluk ihtiyacı ise, 
ikinci ve üçüncü kuşak tohumlukların tekrar çoğaltılmaları yoluyla karşılanmaktadır. Ancak, tohumluk 
patates üretiminde kontrollü kademe uygulanmadığı için,  bu tohumluklar sertifikasyona tabi tutulamamakta, 
dolayısıyla da, tek kalite güvencesini üreticinin güvenilirliği teşkil etmektedir.  

Tohumluk Patates üretiminde başarıya ulaşabilmek için alınması gereken önlemler 
(Anonymous,2005); 

• Öncelikli olarak bir tohumluk üretim sistemi oluşturulmalı,  
• Tohumluk üretimine yönelik alanlar belirlenerek, bu alanlar tüketime yönelik üretimlere kapatılmalı 

ve bu alanların denetimlerinin sürekliliği sağlanmalı, 
• Belgesiz ve kurallara uygun olarak üretilmeyen tohumlukları piyasaya süren kişi ve kuruluşlara 

gerekli cezai müeyyideler uygulanmalı, tohumculuk ile ilgili mevcut standartlar geliştirilmeli, 
• Serbest çeşitlerde doku kültürü yöntemiyle temel tohumluk üretim çalışmalarına başlanmalı, bu 

konuyla ilgili yatırımlar desteklenmeli, 
• İç ve dış karantina mevzuatı güncellenerek bu konuyla ilgili altyapı ve eleman eksiklikleri 

giderilmeli, 
• Tohumluk sertifikasyon işlemleri hızlandırılmalı ve dağıtımı yapılan tohumluklar mutlaka 

belgelendirilmeli, yeni hedefler için mevzuat değişikli ğine gidilmeli, 
• Hastalık ve zararlılar açısından elit ve elit üstü kademedeki tohumluk ithaline gidilmeli, 
• Tohumluk üretim alanlarında hastalık ve zararlılarla ilgili tahmin ve uyarı sistemleri geliştirilmeli, 

laboratuar altyapısı oluşturulmalı, 
 

3.3. Ekim Nöbeti (Münavebe) Uygulaması 
 Patates üretim alanlarında en önemli sorunlardan birisi de, üreticilerin uzun yıllar aynı tarlaya üst 
üste patates ekmeleridir. Bilindiği gibi, patates hastalıklarının büyük çoğunluğu tohumla taşınır ve 
yetiştirildi ği yıl tarlayı da bulaştırır (mantari, bakteriyel, mikoplazma ve nemetod hastalıkları gibi). Bir yıl 
sonra aynı tarlaya yeniden patates ekildiğinde, siz ne kadar temiz (hastalıksız) tohum kullanırsanız kullanın, 
bir yıl önce tarlada kalan hastalık etmenleri, patateslere arız olacaklar ve bitkileri hastalandıracaklardır. Bu 
hastalıkların pek çoğunun da ilaçla mücadelesi mümkün değildir. O nedenle de, aynı tarlaya üst üste uzun 
yıllar patates dikimi mutlak surette engellenmelidir. Akdi taktirde, ne yaparsanız yapınız, verim azalmasının 
ününe geçemezsiniz. Plansız ve programsız patates üretimi nedeniyle, nerdeyse Niğde ve Nevşehir bölgeleri 
elden çıkmak üzere. Topraklar tamamen hastalıklarla bulaştırılmıştır. Bilindiği gibi, tohum üretici firmalar, 
yavaş yavaş bu bölgeyi terk etmeye başlamışlardır. Bu bölgelerimizi kurtarmanın ve yeniden patates tarımına 
kazandırmanın en önemli ve ucuz yolu münavebe uygulamasından geçmektedir. Münavebe uygulamasının 
üreticiler açısından bazı ekonomik sorunları bulunmaktadır. Bu sorunu çözmeden veya zorlayıcı yasal 
düzenlemeler yapmadan, münavebe uygulamasını gerçek anlamda başlatmak oldukça zordur. Çözüm olarak; 
Patatesten sonra başka ürünleri ektirmek için, yani münavebe uygulatmak için, başka ürünlerin ekilmesi 
halinde ortaya çıkacak üretici kayıplarının, devlet tarafından doğrudan parasal destekle karşılanması 
gerekmektedir.  

 
3.4. Gübreleme   
Patates üretiminde tohumdan sonra en önemli girdi kalemini gübreleme oluşturmaktadır. Patates 

tarımı yapılan bölgelerde, üreticiler yanlış uygulamalar nedeniyle gereğinden fazla suni gübre 
kullanmaktadırlar. Örneğin, Nevşehir-Niğde yöresinde patates tarımında 10-15 kez sulama yapıldığı ve 
azotlu gübre kullanımının (saf azot olarak) 70-90 kg/da’a kadar yükseldiği, ancak, 50 kg/da azotun iyi bir 
verim için yeterli olacağı yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Normalde patatesin 1 ton ürün için 
topraktan 5 kg azot kaldırdığı göz önüne alındığında, 50 kg/da’ın  bile çok yüksek bir miktar olduğu 
görülmektedir. Ancak, yıkanmanın fazla olması (toprakların çok kumsal olması nedeniyle), yörede azot 
kullanımını ister istemez yükseltmektedir.  

Bölgelere göre değişmekle birlikte, hububat için uygun olan kompoze gübre formüllerinin patates 
için de kullanıldığı görülmektedir. Patateste temel besin elementleri olan azot, fosfor ve potasyum kullanım 
oranının 1:0.5:2 şeklinde olduğu bilinmesine rağmen, genelde 20-20-0, 15-15-15, 18-46-0 gibi ülkemizde 
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yaygın olan kompoze gübreler kullanılmaktadır. Toprak ve yaprak analizi esasına dayalı gübreleme, çok 
ender olarak özel bazı işletmelerin uyguladıkları bir yöntem olmaktan ileri gidememiştir. Bu nedenle, yaprak 
analizleri sadece özel durumlarda değil, yaygın bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Patateste taban ve 
üst gübre kullanımı, toprak ve iklim özelliklerine bağlı olduğu kadar, çeşit özelliği ile de yakından ilişkilidir. 
Özellikle, üst gübre uygulamasının doz ve zamanına çok hassas olan çeşitler, yanlış uygulama ile kötü çeşit 
sınıflamasına sokulabilmektedir (Arıoğlu,2002).  
 

3.5. Sulama 
Kök derinliği genelde 30 cm civarında olan patates, çoğunlukla kaba bünyeli, geçirgen topraklarda 

yetiştirilmektedir. Özellikle, patates tarımının yoğun olduğu Niğde-Nevşehir ve benzeri bölgelerdeki 
toprakların çok fazla geçirgen yapısına bağlı olarak sulama aralığı daralmakta, sulama sayısı ve dolayısıyla 
da işgücü kullanımı artmaktadır. İşgücü ihtiyacını azaltması ve su kullanım etkinliğini artırmasından dolayı, 
bölgede yaygınlaşan yağmurlama sulama sisteminde ise,  sulama sayısının çok fazla olması nedeniyle, enerji 
(elektrik) gideri çok yükselmektedir. Sulama maliyetinin düşürülebilmesi için, elektrik fiyatlarının kesinlikle 
aşağılara çekilmesi gerekmektedir. Suyu ve gübreyi daha etkin kullanmak amacıyla, damla sulama 
yönteminin uygulanması yönünde bazı çalışmalar yapılıyor olmasına rağmen, bu konuda henüz bir 
yaygınlaşma sağlanabilmiş değildir. Özellikle Niğde ve Nevşehir bölgelerinde damlama sulama yönteminin 
yaygınlaşması teşvik edilmelidir.   
 

3.6. Patates Siğil Hastalığı  
Hastalık etmeni Synchytrium endobioticum olarak isimlendirilen bir mantar olup, hastalık bitkinin 

sap, stolon ve yumrularında karnabahara benzer siğiller meydana getirmektedir. Hastalık, muhtemelen 
bitkide meydana getirdiği zararın görünümü nedeniyle halk arasında (ve maalesef daha sonra resmi 
toplantılarda da) kanser olarak adlandırılmıştır. “Patates kanseri” ifadesi, isminin ürkütücülüğünden olsa 
gerek, tüketicilerde de bir endişenin oluşmasına neden olmuştur. Aslında hastalık etmeninin insana bulaşması 
ve zarar yapması söz konusu değildir.  

Hastalık etmeni; toprak, hastalıklı yumru, tarım aletleri ile taşınabilmekte ve toprakta kalan siğil 
sporları 38 yıla kadar canlılıklarını koruyabilmektedirler. Kimyasal yolla kontrol edilemeyen bu hastalığın, 
bilinen 10 farklı ırkı bulunmaktadır. Bu hastalığı karşı da bugüne kadar dayanıklı bir çeşit ıslah 
edilememiştir. 

Türkiye bu hastalığa hazırlıksız yakalanmış; bunun sonucunda halen geçerli ve uygulanabilir bir 
kontrol sistemi getirilememiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ekiplerince hasat zamanı tüm bölgede tarama 
yapılarak yayılma alanları miktar olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; Nevşehir ilinde 20.614 da, 
Niğde ilinde 787 da, Ordu ilinde 88.5 da ve Giresun ilinde ise 15 da.  Bulaşıklığın ilk tespit edildiği Niğde ve 
Nevşehir bölgesi Türkiye patates üretim alanının yaklaşık %30’unu kaplayan ve yumru üretiminin %39.5’ini 
veren bir bölgedir. 2006 yılında; 133.969 da Nevşehir ilinde ve 25.533 da’da Niğde ilinde olmak üzere 
toplam 159.502 dekar alan karantinaya alınmıştır. Ülkenin en önemli üretim alanı olan bir bölgede karantina 
uygulaması; ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunlar yaratacaktır. Zira, “25 yıl patates ekmeyeceksin, ilave 
olarak da bazı masrafları içeren tedbirleri alacaksın” denecek  olan üreticiye, en azından patates üretimine 
yakın gelir sağlayabileceği bir alternatif götürmek zorunluluğu vardır. Tıpkı, Şekerpancarı ekim bölgelerinde 
uygulanan alternatif ürün projesinde olduğu gibi. Aksi halde uygulama ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Ancak, 
tedbir alınmadığı taktirde de,  tüm Türkiye risk altına girecektir. Bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası 
kuruluşlarca ilan edilen tedbirler de göz önüne alınarak şu uygulamalar yapılmalıdır. Bunlar;  

1. Patates tohumluğu üreten, ticaretini yapan ve kullanan kesimlerin temsilcilerini içine alan geniş 
tabanlı bir bilgilendirme toplantısı yapılarak politika ve alınması gerekli tedbirler açık bir şekilde 
tartışılmalıdır. Bu yaklaşım, bütün bölgelerde konu bağlamında devlete olan güveni sağlayacaktır. 
Bulaşık alanlar süratle tespit edilmeli ve bu alanlarda uygulanacak tedbirler net bir şekilde 
açıklanmalıdır. Gerekirse özel yasalar çıkartılmalıdır. 

 
2. Yurt dışından tohumluk ithalatı çok sıkı denetim altına alınmalıdır. Bu hastalık ülkemize, tohumluk 

diye ithal edilen yemeklik patateslerle getirilmiştir. Bu nedenle çok sıkı karantina tedbirleri 
uygulanmalıdır. Bu bağlamda; anaç tohumluk tedarik usulleri yeniden değerlendirilmeli ve ülke 
içinde bunu sağlayabilecek teknolojik uygulamalar için yatırımlara ciddi teşvikler konulmalıdır. 
Uluslararası temsilcilik anlaşmalarının tescili aşamasında, ülke içi anaç patates üretimini amaçlayan 
yatırımları yönlendirici uygulamalara gidilmelidir. Patates Tohumluk üretim alanları belirlenmeli ve 
bu alanlardaki üretim, denetim ve koruma altına alınmalıdır. Tohumluk sertifikasyonu ciddi, hızlı ve 
müteselsil sorumlu hale getirilmelidir. 
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3. Üretici eğitim çalışmaları hızlandırılmalıdır. Alınması düşünülen kontrol ve koruma tedbirleri ilgili 
kuruluşlar ile (Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Üretici birlikleri, ilgili Dernekler ve Meslek 
Kuruluşları) birlikte değerlendirilmelidir. 

4. Bulaşık alanlardaki yemeklik patates üretimleri de kontrol edilerek sağlıkları sertifika ile 
belgelenmeli, ancak bu işlemler tarlada hasat ile uğraşan üreticiyi bürokrasiye boğmadan pratik bir 
şekilde uygulanmalıdır.   

 
3.7. Depolama 
Ülkemizde patates üreticilerinin bir diğer önemli sorunu da, hasat sonrası ürünlerini uygun 

koşullarda saklayamamaları dır. Aynı dönemde, 3-4 milyon ton patates üretiminin olduğunu düşünürseniz, bu 
ürünün aynı anda pazarlanması kesinlikle mümkün değildir. Patates tüketiminin uzun bir zaman diliminde 
gerçekleşeceğini düşündüğümüzde, bu ürünün uygun koşullarda saklanması (depolanması) gerekmektedir. 
Çizelge 6’dan de görüleceği gibi, yıllık patates üretiminin yaklaşık %20’si uygun olmayan koşullarda 
depolama nedeniyle çürümekte ve ıskartaya ayrılmaktadır. Bu hem üreticilerimiz için büyük bir kayıp, hem 
de milli servetimizin heba olmasıdır. Ülkemizde hasat sonrası patates yumruları; çoğunlukla “Tüf kaya 
depolarında (Ortahisar vb yerlerde)” saklanmaktadırlar. Aslında bu doğal depolar patates yumrularının 
saklanması için oldukça uygundurlar, ancak başta havalandırma olmak üzere bazı teknik önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu depoların kapasiteleri kesinlikle yeterli değildir. Ancak, Orta Anadolu’dan sağlanan 
patatesler için yeterli olmaktadır. Ülkemizin diğer bölgelerinde ise patatesler çok daha primitif koşullarda 
saklanmaktadırlar. Üretici kayıplarını minimum düzeye indirmek ve yumru kalitesini korumak istiyorsak, 
patates yumrularının sağlıklı bir şekilde saklanacakları modern depolara ihtiyaç vardır. Özellikle, patates 
ihracatını artırmayı düşünüyor isek, ki buna mecburuz, modern depolara mutlak surette ihtiyacımız vardır. 
Bunun için de, devletin ucuz kredi desteğine gereksinim duyulmaktadır. Bilindiği gibi, “Lisanslı Depoculuk 
Yasası” Yüce Meclisimiz tarafından çıkartıldı. Bu yasa, ileride üreticilerimize, ürünlerini depolamada ve 
pazarlamada (rehin müesseselerinin oluşumu ile) büyük kolaylık sağlayacaktır.  
 

3.8. Pazarlama  
Ülkemizde bazı yıllar patates üreticisi için pazar bulma önemli sorun oluşturmakta,  ayrıca, patates 

fiyatları yıldan yıla büyük dalgalanmalar göstermektedir. Bunda yıllık üretim miktarlarının (ürün arzı) etkisi 
olduğu gibi, sektör içerisindeki yapısal eksiklikler, küresel siyasal gelişmeler ve uluslararası ilişkiler gibi 
birçok faktör etkili olmaktadır. 

Çizelge 3’de görüldüğü gibi, yıldan yıla dalgalanmalar olsa da, patates üretimimiz sürekli bir artış 
eğilimi içerisindedir. Bununla birlikte, patates tüketimimizin aynı artış yönelimine sahip olduğu söylenemez. 
Üretim-tüketim ilişkisinde; kişi başına tüketime ilişkin istatistikler, birçok yerde tohumluk yumru kullanımını 
ve depo kayıplarını ihmal ettiğinden, çok yüksek rakamlara ulaştırılmaktadır. Halbuki, üretimin yaklaşık 500-
600 bin tonunun tekrar tohumluk olarak toprağa girdiği, depolanan patatesin yaklaşık %20’lere varan 
kısmının depo kayıpları olduğu ve küçük bir rakam da olsa, ihracat miktarının da hariç olduğu 
düşünüldüğünde, kişi başına yıllık tüketimin 45 kg’ı bile yakalayamadığı görülür (Çizelge 6). Türk 
mutfağında patates vardır; ancak, tüketiminin yeterli olduğu söylenemez. Bunun için patates tüketiminin 
çeşitlendirilerek artırılmasını teşvik edici yayım çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Gerekirse, bu amaca 
yönelik TV ve radyo programları yapılmalıdır (Günel ve ark.,2005). 

Ayrıca, iç pazarda tüketiciye daha ucuza patates sunabilmek için, patates ticaretinin hal yasası 
kapsamı dışına çıkartılması gerekmektedir. Mevcut “Hal yasasının”, ne üreticiye ve ne de tüketiciye bir 
yararı olmamıştır. Bu bağlamda, hal yasasının yeniden gözden geçirilmesi, bütün yaş meyve sebze ürünleri 
için büyük önem arzetmektedir. Patatesin hal’e girip, çıkmasıyla birlikte maliyet %30-40 dolaylarında 
artmaktadır. Bu da tüketimi olumsuz etkilemektedir. 

Tüketimin (pazarlamanın) artırılması konusunda yapılması gereken bir diğer uygulama, patatesin 
sanayide kullanımının teşvik edilmesidir. Çizelge 6’da görüldüğü gibi, halen parmak patates, cips, püre, un, 
alkol gibi patates ürünleri üretiminde kullanılan miktar 350 bin ton olup, mevcut potansiyelinin yarısı kadar 
bile değildir. Oysa, bu miktar çok rahatlıkla 800 bin tonlara çıkartılabilir. Ülkemizde böyle bir potansiyel 
mevcuttur.  

Türkiye, patates dış ticareti açısından çok avantajlı bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Ülkenin 
güneyinde yer alan Arap ülkelerindeki iklim yapısı, patates üretimi için çok uygun değildir. Bu nedenle de, 
Arap ülkeleri patates gereksinimlerini ithal yoluyla karşılamaktadırlar. Güneyimizde yer alan Irak dışındaki 
İran, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Yemen, S. Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, 
2003 yılı toplam patates ithalatları yaklaşık 500 bin ton dolaylarında olmuştur. Oysa, aynı yıl bizim patates 
ihracatımız ise sadece 172. bin ton olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, Balkan ve Baltık ülkeleri ile Orta 
Asya Türk cumhuriyetlerinde de önemli pazar potansiyeli bulunmaktadır.  
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Patates tüketiminin çok fazla olduğu AB ülkelerinde, Nisan-Mayıs aylarında taze patates talebi çok 
yüksek olup, bu talep bugün için büyük oranda Mısır, Fas, Tunus, İsrail, Güney Kıbrıs ve İtalya gibi 
ülkelerce karşılanmaktadır. Örneğin Güney Kıbrıs, tamamı turfanda olmak üzere, yıllık patates üretiminin 
%80’den fazlasını ihraç etmekte; bu ülkenin toplam ihraç gelirinin %10’u, tarımsal ürün ihraç gelirinin 
%50’si patates ihracatından karşılanmaktadır.  

Patates ihracatının artırılması ve yeterli seviyelere çıkartılabilmesi için, ihracatçılarımızın 
uluslararası pazarlarda, diğer ülkelerle yarışabilecekler konuma getirilmesi gerekmektedir. Bu da ancak 
ihracatın Devlet Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) yeterli miktarda desteklenmesiyle mümkün olabilmektedir. 
İhracatı teşvik ederek yeterli miktarda patates ihraç edilmesi isteniyor ise; patates ihracatına prim 
ödenmesindeki zaman sınırı kaldırılmalı ve DFİF’den ödenen prim miktarı; üretici maliyet ve dış pazar 
fiyatları dikkate alınarak yüksek tutulmalıdır.  
 

Patates pazarlama sorununun ortaya çıkmasında yukarıda sayılan birçok faktör etkili olmakla 
birlikte bu sorunun temelinde, ürüne sorunlarıyla birlikte sahip çıkacak üretici birliklerinin olmaması 
yatmaktadır. Birlikler yasasının çıkmış olmasını bir şans olarak değerlendirip, farklı bölgelerimizde patates 
üretici birliklerinin oluşumu teşvik edilmelidir. Bu şekilde birliklerin oluşması, ürün pazarının ve fiyat 
oluşumunun gerçekleşeceği “ Patates Borsası”nın oluşumuna da zemin yaratacaktır. Üretici birliklerinin 
oluşturulması yanında, patates sektörünün yetiştiricili ğinden tüketicinin sofrasına kadar her aşamasındaki 
sorunlarıyla ilgilenecek; patates sektörü ile ilgili konularda ülke politikalarının oluşmasını ve 
yönlendirilmesini sağlayacak; sorunların çözümüne yönelik projeler üretecek bir Türkiye Ulusal Patates 
Konseyi’nin oluşturulmasına çalışılmalıdır.  
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PATATESTE ÇEŞİT GEL İŞTİRME VE TEMEL TOHUMLUK ÜRET İM İ 
Noyan KUŞMAN 1 

 
ÖZET 
  
Yüz yılı aşkın süredir patates üretimi yapılan ülkemizde yakın zamanda bazı ıslah programları uygulanmış 
olmasına rağmen ticari alanda önem kazanmış bir çeşide ulaşılmamıştır. Bu durum ciddi risk taşıyan 
tohumluk kaynağı bağımlılığını ortaya çıkarmış ve de sonuçta bazı bölgelerimizin karantina altına alınmasına 
sebep olan süreç yaşanmıştır. Bu gün patates bitkisinin ıslahında program uygulayan birimlerin konu da ne 
kadar birikimli olduğu tartışılır noktaya gelinmiştir. 
Çeşit geliştirme çalışmalarını, farklı yerine üstün fertler elde etmek sıkıştırması ile kendine ait çeşit 
geliştirmekten uzaklaştırılan programlar bu gün konuda birikimli kadroları yetiştiremeyecek kadar tecrübe 
sıkıntısı içine itilmişlerdir. Çeşit geliştirmek elbette ticaretini yapmayı öncelikler ancak Türkiye gibi agro 
ekolojik çeşitlili ğin bu kadar zengin olduğu ülkede ticareti yapılacak çeşidin bütün bölgelerde üstün olması 
beklenmemelidir. Genel ve özel adaptasyonlu çeşitlerin piyasa rekabeti bu çeşit sahiplerinin 
sorumluluğundadır. Farklı bir çeşidin illaki kilo üstünlüğünde ısrarcı olmak üreticiyi korumak adına tekel 
desteklemek anlamı da taşıyabilir. Üstünlük bir çok vasfın yarattığı ekonomik fayda toplamı bağlamında 
hesap edildiği zaman bir anlam taşır. Aksi taktirde, basit analizlerle sıralanmış çeşitlerin birbirine üstünlüğü, 
bir tarihte üstün görülerek ticarileştirilmi ş ancak bu gün piyasada bulunmayan çeşitlere (!) verilmiş fırsatlar 
demek olur.  
Islah programlarının temel özelliği sonuçlarının uzun sürede alınabilmesi ve de belli bir takvimde hedef 
garantisi verilememesi olmaktadır. Bu gibi durumlar yatırımcı özel kuruluşların yapılabilirlik anlayışı ile 
örtüşmemektedir. Yatırımcıların ancak bazı özel yapılabilirlik çözümleri ve destek sistemler ile sıcak baktığı 
çeşit geliştirme programları süreç uzunluğu yanında sonuç garantisi verememenin olumsuzluğunu da 
taşımaktadır. Bu durumda çeşit sahibi olamamanın zaman içinde yarattığı ve yaratacağı sıkıntıları gören ve 
her şeye rağmen yatırıma niyet eden kurum ve kuruluşların teşviki öncelikli olmalıdır. 
Patates üretiminin verim ve kaliteye en yüksek oranda etki yapan girdisi olan tohumluk, üretiminde 
kullanılan kaynak materyalden aldığı tüm etkiyi ürüne aktaran özelliği ile kaynak materyal tedarikinden 
üretiminin kontrolüne kadar büyük önem taşımaktadır. Ancak bütün bu kontrol sisteminin çalıştırılabilmesi 
çeşit sahipliliği ile bağlı bulunmaktadır. 
Çeşit sahipliliğinin geliştirilmi ş bir çeşidin ıslahçısından haklarını satın alma dışındaki tek yolu çeşit 
geliştirmektir. Çeşit geliştirilmesi ise bir ıslah programı uygulaması demektir. Patates bitkisinde ıslah 
programı uygulamak karakterleri bakımından tarif edilmi ş olan çeşidi elde edebilmek için kullanılacak 
varyasyon kaynağının elde edilmesi ve varyasyon kaynağından seçilen klonlar üzerinde başlatılan seleksiyon 
çalışmaları ile çeşide ulaşılması olarak tarif edilebilir. Ancak bu basit tarif; amaç çeşidin tanımlanması, 
istenen karakterlerin bulunduğu genetik kaynakların belirlenmesi ve tedariki, gen kaynaklarının ve taşıdıkları 
karakterlerin özellikleri bağlamında ıslah metodolojisinin tarifi, seleksiyon programının yer, zaman ve işlem 
olarak planlanması ve bütün bunlara ilave seleksiyonda üst kademelere aktarılan materyalin ve genetik 
kaynakların sağlıklı stok tohumluklarının idamesi gibi birbiri ile paralellik içinde yürümesi gereken bir çok 
kolay olmayan işlevin bir arada yönetimini anlatmaktadır. 
Patates ıslah programlarının en büyük sıkıntısı olan materyalin sağlıklı idamesi bu gün doku kültürü 
yöntemleri ile nispeten kolay hale getirilmiştir. Bu metotlar çeşit elde edildikten sonrada tohumluk üretiminin 
kaynak materyalini tedarikte de kullanılmaktadır. Ancak bu yolla yapılan üretimin kademeleri ve çoğaltım 
oranları bağlamında kademeleri klasik klonal çoğaltım şeklindeki tohumluk üretim modellerinden çok 
farklıdır. Mini yumru olarak açık alana çıkarılabilen materyalin tüketim materyali üretiminde kullanılma 
noktasına geldiği generasyonun doğru tanımlanabilmesi tohumluk üretimini yapan kuruluşları sertifikasyon 
standartlarının kademeleri arasında sıkışmaktan kurtaracaktır. Ayrıca kademeli patates tohumluğu üretimi 
yapma ile yetkilendirilecek kuruluşların ekonomik ve teknik gerçeklere dayalı prensipler ile tarif edilmesi 
Türkiye Patates Tohumluk Endüstrisinde haksız rekabet imkanı bırakmayacaktır.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 (PhD)  Doğa Tohumculuk Ltd.   
Ar-Ge ve Tarım Koordinatörü 
Kapucubaşı Mah. Atatürk Blv. No 98/4 Nevşehir Tel: 384 214 0556 faks: 384 213 9198  
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SUMMARY 
 
In spite of the fact that some potato Breeding program have had existed in the country, there has no 
commercially important potato variety been released. This condition created dependency to some European 
organizations for potato seed source and as a consequence the period of the contamination for some 
important potato production region of the country has lived. 
Potato breeding programs should not be squeezed by the yield superiority, instead of, releasing economically 
profitable the new cultivars. Variety improvement should be aimed to the commercially valuable cultivars. 
But, this is not meaning the variety will be superior in every ecology and superior in all extend. Superiority 
would be correct when all the economical profits created by the number of the characteristics of the potato 
could be considered.  
Breeding programs is a long term business to reach up to the variety. This characteristic of the breeding 
program is not fully overlapped with the feasibility understanding of the private sector. Therefore the investor 
who will make an investment in the field of potato breeding should be supported considerably by the 
government. 
The seed potato which gives the highest effect on the yield and quality of the potato production, transfers all 
the characteristics inherited from the source material. As a consequence, in order to obtain high quality and 
yielding production, controlling every each step of the seed production is very important. But to multiply the 
potato seed under own control system, completely dependent upon carrying the property right of the variety.     
Property right of the variety would be obtain in following steps; 1. describe the variety, 2. find the genetic 
resources fits the desired variety characteristics, 3. establish the methodology for breeding and selection, 4. 
keep and multiply healthy stocks of the advanced material, 5. introduce and commercialize the candidate 
cultivar, 6. produce the variety seed.  
One of the most important duty of the potato breeding programs is to keep healthy stocks of advanced lines 
and produce healthy seed material for the selection and commercial seed production program. This bottle 
neck of the potato breeding programs is fortunately solved by the in-vitro and tissue culture techniques. To 
day number of the amateur is running on the tissue culture in different crops in a kitchen type laboratory 
facilities.  
 
PATATES ÇEŞİT GEL İŞTİRME: 
 
Kültürü yapılan patates Solanum tuberosum subsp. tuberosum (2n = 4x = 48) gıda amaçlı kullanılan en 
önemli bitkilerden biridir ve değişen dünyanın taleplerine bağlı olarak genetik ilerlemeyi devamlı talep eder 
durumdadır.Patates ıslahı bitkinin sitoplazmik kısırlık, tetrazomik kalıtım ve kendileme depresyonu gibi 
biyolojik özelliklerine bağlı karmaşık bir işlemdir. İlave olarak bazı gen havuzları verimde sınırlı potansiyel 
taşımaktadır. 
 
Kültüre alınmış patatesin genetik tabanını genişletmek amaçlı olarak Güney Amerika Solanum türlerinin 
kullanılması önerilebilir (Hanneman and Peloquin 1968; Haynes 1972; Plaisted 1980; Hermunstad and 
Peloquin 1985), ancak bu Andigena gurubu materyalde mevcut gün uzunluğu tepkileri dikkatten uzak 
tutulmamalıdır. Solanum genus’ unun Petota bölümünün Potatoe alt bölümü %70’i diploit (2n=2X=24) 
özellikte olması yanında kültüre alınmış patateslerin gen kaynaklarını çoğaltacak çok geniş varyasyona sahip 
bir gen havuzudur. Diploit özelliğin üstesinden gelmekte 2n gamet veren tipler veya diğer biyoteknolojik 
yöntemler kullanılabilir. 
 
Autotetraploid türler için geliştirilmi ş teoriye (Bingham 1983) bağlı olarak en yüksek heterozigotluk yanıtı 
maksimum allelik çeşitlilik demektir. Bu nedenle autotetraploid’ lerin geliştirilmelerinde, ploidy seviyelerine 
bağlı olarak Heterozigotluğun yönetimi ve aktarılması önemli bir işlev olmaktadır. Allelik çeşitlili ğin 
autotetraploid azmanlık ve verimde oynadığı rolü kullanmak üstün çeşit elde etmek için geliştirilen etkili bir 
ıslah metodudur.  
 
Patates üretiminin verim sınırlaması hastalık ve zararlılara atfedilir. Bunlardan Patates Yaprak Kıvrılma 
virüsü (PLRV) = luteovirus, ve Patates Y virüsü (PVY) = potyvirus,  en önemli etken olarak gösterilir. 
Mukavim çeşit geliştirmek uzun vadede virüs hastalıklarının kontrolü için en etkili yöntemdir.Patates böceği 
de en önemli zararlı olarak bilinir ve bu zararlı bir çok böcek öldürücü kimyasala karşı direnç geliştirmiştir. 
Bu nedenle bu zararlı ile mücadelede konukçu bitki mukavemeti geliştirmek en uygun yöntemdir. 
 
PVY ve PVX (=potexvirus) e karşı dayanıklılık ıslah programlarında kullanılan Solanum türlerinde 
bulunmuştur (Ross 1986; Corsini, et al. 1994). Zorlu bu mukavemet özelliklerinin olumsuz diğer özellikleri 
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dışarıda bırakacak şekilde yeni çeşitlere aktarılmasının çok uzun bir süreçte gerçekleştirilebilmesidir. İlave 
olarak PLRV dayanıklılığı tek gen kontrolünde olmayan bir mukavemet karakteridir bu nedenle de 
aktarılması oldukça zordur. Patates böceğine karşı konukçu bitki mukavemetini geliştirmek üçlü mukavemet 
(Plaisted, 1992) özelliğinin aktarılması demektir ki bu özelliklerin tek bir ticari çeşide taşınması oldukça 
güçtür. 
  
Patates mildiyösü (=Potatoe Late Blight) Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, patates saplarında ve 
yumrusunda zarara sebep olan önemli bir hastalıktır. 1994 e kadar genotip US-1 (Goodwin, et al. 1995) 
olarak bilinen patojen son zamanlarda genotip US-8 olarak rapor edilmektedir (Deahl, et al. 1993). 
Phytophtora infestans Genotip US-8 metalaxyl’ e hassasiyeti azalmış ve A2 eşleşme tipinde olarak 
karakterize edilmektedir (Deahl, et al. 1993). A2 tipindeki Phytophtora infestans’ ın, tarihsel olarak daha 
yaygın olan A1 eşleşme tipli ırk olan US-1 genotipi ile genetik olarak yeniden kombinasyon potansiyeli 
mildiyö üzerinde çalışan patolojistleri ciddi olarak düşündürmektedir.  
 
Sanayilik patates tedarikinde uzun süreli depolama çok önemli bir iştir. İndirgen şeker oranının depolama 
sürecinde kontrolü ve yönetimi bu işle uğraşanlar için çok önemlidir. Düşük sıcaklıkta nişastanın değişimi ile 
indirgen şeker birikimi olmakta ve şekerin invertaz enziminin katalizörlüğünde dönüşümü ile sakkaroz 
glikoza oda früktoza değişmektedir. Bu durum da Maillard reaksiyonu olarak bilinen işleme sırasındaki 
karamaya sebep olmaktadır (Duffus and Duffus 1984). Bu nedenle depolama sıcaklığı 10 derece santigratlara 
çekilmekte ve fakat  bu durumda da ortaya çıkan hızlı filizlenme den gelen olumsuz etkileri engellemek için 
filizlenmeyi önleyen kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar depoda CIPC (klorpropan) veya tarlada 
yeşil aksama Maleic hidrazid uygulaması olarak bilinmektedir. Ancak, yaygın olarak toplumda kimyasal 
kullanılmış ürünlere karşı gelişen bir tepki bulunmaktadır.   
 
A. ISLAH PROGRAMI 
 
Bir ıslah programı  
 
1. Amaç çeşidin tanımlanması,  
2. Genetik kaynakların belirlenmesi ve tedariki, 
3. Gen kaynaklarının ve taşıdıkları karakterlerin özellikleri bağlamında ıslah metodolojisinin tarifi. 
4. Seleksiyon programının yer, zaman ve işlem olarak planlanması, 
5. Çeşit ticarileştirilmesi 
6. Sağlıklı stok  muhafazası ve tohumluklarının idamesi 
 
olarak aşamalandırılabilir. 

 
1. AMAÇ ÇEŞİDİN TANIMLANMASI 
  
Bu işlev; 

i. Ebeveyn olarak tercih edilecek genetik materyalde aranacak karakterleri,  
ii.  Bu karakterlerin kalıtımının nasıl değerlendirileceğini  
iii.  Seleksiyon programında uygulanacak metodolojiyi  

tarif eder.  
 

Çeşit bu şekilde tarif edildikten sonra çeşitte istenen karakterlerin genetik olarak taşınması gerekliliği ve 
mümkünlüğü belirlenir. Bazı karakterler genetik olarak çeşide aktarılmak zorunluluğundadır. Bazı özellikler 
ise agronomik uygulamalar ile etkilenebilmektedir (Çevreden yüksek oranda etkilenen karakterler üzerinde 
agronomik uygulamaların etkileri).  Bazen da aranan karakter zaten genetik kaynak olarak mevcut olmadığı 
için özelliğe ait değişkenliğin bir başka yolla temini (Mutasyon, yabani akrabalar, gen teknolojisi) 
gerekecektir.  
 
Patates ıslah programlarında genel olarak çok sınırlı çeşit tanımlanması ile program yapılmaz. Sadece bazı 
mukavemet çalışmalarında ve markör gen taramalarında sınırlı tanımlamalar bulunmaktadır. Patates çeşit 
geliştirme çalışmalarında elde edilen açılan materyalden çok amaçlı seleksiyon işlemi yürütülebilir. 
Seleksiyon çalışmalarında özellikle erken generasyonlarda yumru morfolojisi, bitki özellikleri ve genel 
anlamda pazar değeri üzerinde fonksiyonel karakterler değerlendirilir. Bu nedenle çeşit tarifi çok sınırlayıcı 
bir programlama unsuru olarak değerlendirilmemelidir.     
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2. GENETİK KAYNAKLARIN BEL İRLENMESİ VE TEDARİKİ 
 
Çeşit tanımında belirtilen karakterlerin varlığı genetik kaynak olarak kullanılacak materyali belirler. Bu 
aşamada da özellikle mukavemet karakteri taşıyan çeşit geliştirme çalışmalarında daha çok geçerli olan 
genetik kaynak taraması söz konusu edilmektedir. Genel anlamda pratik tecrübelerden gelen bilgiler ile tercih 
edilmiş ebeveyn materyalden çok daha çabuk çeşide gitme şansı bulunmaktadır.  

 
Genetik kaynak bu durumda; 
  

iv. Çeşit  
v. Yabani çeşit  
vi. İleri hat  

 
olabilir veya aranan karakter bilinen bir genetik materyalde mevcut olmayabilir. Eğer aranan karakter klasik 
ve teknolojik yöntemle projenilere aktarılabilecek şekilde bir genetik materyalde mevcut değilse bu durumda 
mutasyon, yabani akrabalar, gen teknolojisi gibi usuller değerlendirilecektir. 
 
Sıkça kullanılan ve çeşit elde edilmiş ticari çeşit ebeveynler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bazı ticari çeşitler ve kendileri gibi ticari çeşit ebeveynleri: 

çeşit  ana Baba 
AGRİA QUARTA SELMO 

AMINCA RESY AMARYL 
ANOSTA OSTARA PROVITA 
ARCADE AGRİA VK 69 44 
CARLITA JAERLA PROVITA 
PICASSO CARA AUSONIA 

LADY OLYMPIA AGRIA CONCURRENT 
LADY CLAIRE AGRIA KW 7834 470 

 
 
Erken yanıklık (Early Blight) Alternaria solani Sorauer patatesin önemli hastalıklarında biridir. Bu hastalığa 
karşı ticari patates çeşitlerinde çok az dayanıklılık özelliği vardır. Bununla beraber Solanum phureja ve 
Solanum stenotomum diploit türlerinde yüksek kalıtım değerinde dayanıklılık geni tespit edilmiştir.  Christ, 
Barbara J,  Haynes, Kathleen G,  Vinyard, Bryan T., 2002., çalışmalarında  4x - 2x (Solanum tuberosum X S. 
Phureja - S. Stenotomum) açık döllenmiş melezlerinin tarımsal değerleri bakımından seçilmiş klonlarında 
%95  önemlilikte ve 0.8-0.94 güven aralığında yüksek oranda (0.91) geniş anlamda kalıtım derecesi tespit 
etmişlerdir. Ayni çalışmada ana ve baba ebeveyn arasında hastalık gelişen alanlarda, bu germplasm da ki 
genel kombinasyon yeteneğinin önemini tarif eden, önemli farklılık bulunmuştur. Bu çalışmada tespit edilen 

Ana baba 
• Alcmaria • Alcmaria 
• Primura • Selmo 
• Quarta • Amaryl 
• Resy • İmpala 
• Arinda • Provita 
• Ostara • Avenir 
• Agria • Saturna 
• Cardinal • Pentland Ivory 
• Monalisa • Morene 
• Jaerla • Desiree 
• Estima • Monalisa 
• Spunta • Bato 
• Morene • Wilja 
• Shepody • Mansour 
• Sirtema • Concurrent 
• Cara • Ausonia 
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“ana x baba” varyasyon kaynağının önemsiz bulunması özel kombinasyon yeteneğinin de önemsizliğinin 
tarifi olmaktadır. Bu çalışma mukavemet özelliği tespit edilen bir çok klonun tetraploid Alternaria’ ya 
dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesinde kullanılabileceğini göstermiştir. Burada örnek olarak verilen 
çalışmada görüldüğü gibi yabani akrabalar ve potansiyel klonal materyalin bir mukavemet çalışmasında çok 
basit pratikler ile nasıl değerlendirilebileceği tanımlanmıştır.     
 
3. ISLAH METODOLOJ İSİNİN TARİFİ 
 
Patateste çeşit geliştirme çalışmasının hangi metot veya metotlar üzerine kurulu olacağı ıslahçının tercihi 
olmaktadır. Ancak genetik kaynak materyal ve karakterlerin kalıtımı gibi tarif edici özellikler de ıslah 
metotlarını tanımlanmasını yönlendirmektedir. Genetik materyalin kromozom eşlerinin sayısı, karakterlerin 
genetik kontrolü ıslah programlarında özel pratiklerin uygulanmasını gerektirebilir. İstenen karakterleri 
taşıyan diploit fertlerin kullanıldığı bir ıslah programında haploit bireyler veya 2n gamet üreten fertler 
değerlendirileceklerdir. Aşağıda bazı çalışmalardan elde edilen karakter özellikleri ve bu karakterlerin farklı 
generasyonlarda yapılan seleksiyonlarda ortaya çıkan genetik ilerlemeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. 
Bu bilgiler daha sonra yürütülecek seleksiyon çalışmalarında da değerlendirilecek bilgilerdir. 
 
Kültüre alınmış patates dört set kromozomlu tetraploid yapıdadır (2n=2x=48). Burada n gametik kromozom 
sayısını x temel sayıyı tanımlar. Kültüre alınmış ana germplasm uzun gün adaptasyonlu tuberosum 
türevleridir. Andigena gurubu ise kısa gün adaptasyonludur. Yumru veren yabani tipler 24, 36, 48, 60 veya 
72 kromozomlu olabilmektedirler. Bunların %70 inden fazlası diploit karakterdedir (2n=2x=24).  
 
Kültüre alınmış patateslerdeki tetrazomik kalıtım, 2x akrabalarından çok daha fazla komplikedir. Ancak 
tetraploid bireylerden haploit bitkiler elde etme şansı burada yardımcı olmakta ve haploitler birçok diploit ile 
melezlenebilmektedirler.  Buna ilave olarak basit dizomik kalıtımda haploitlerin kullanımı 2x melez 
populasyonlarının geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde elde edilen 2x melez 
populasyonları 2n gamet kullanılarak 4x patatesler ile 4x fertler elde etmek amaçlı melezlenebilmektedir 
(PELOQUIN et al. 1989B ).   
 
Zigot oluşumu sonrasında gelişen engeller bazen tür içi veya türler arası melezlemeyi engellemektedir. 
Endosperm denge sayısı (EBN) olarak JOHNSTON et al. 1980  tarafından formüle edilen hipotez bazı 
yakın akrabalar arasında melezlemenin başarısız olmasını açıklamaktadır. Normal bir Endosperm gelişmesi 
için ana ve babadan gelen denge sayıları oranının 2:1 olması gerekmektedir. 
 
Yumru veriminin kalıtımı ileri seleksiyon dönemlerinde 0.35 ve yumru bağlama özelliğinin kalıtımı 0.32 
olarak bulunmuştur bu değerler erken generasyon seleksiyonlarında sırasıyla 0.26 ve 0.13 olarak tespit 
edilmişlerdir. Bu çalışmada ara dönem seleksiyon kademelerinde boğum arası uzunluklar bağlamında ve 
çiçeklenme gün sayısında önemli eklemeli gen etkisi ve yüksek kalıtım derecesi tespit edilmiştir. Bu değerler 
sırasıyla 0.52 ve 0.53 olarak bulunmuştur. Polen üretimi bakımından kalıtım ara seleksiyon döneminde 0.23 
olarak tespit edilmiştir (Ortiz R, Golmirzaie AM.,2004).  
 
Patates Yumuşak çürüklük etmeni olan Ervinia (Pectobacterium) özellikle depoda önemli zarara sebep olan 
çok ciddi bir hastalık etmenidir. Bu hastalığa karşı dayanıklılık çalışmasında Lebecka, R,  Zimnoch-
Guzowska, E., 2004., geniş anlamda kalıtım derecesi ve dar anlamda kalıtım derecelerini sırasıyla 0.92 ve 
0.89 bulmuşlardır.  Aynı çalışmada araştırıcılar, toplam olarak 12 aileden gelen 480 klonun 3 yıl süre ile 
laboratuvar şartlarında Ervinia’ ya karşı dayanıklıklarının test edildiği bu çalışmada genel kombinasyon ve 
özel kombinasyon kabiliyetleri incelenmiş ve tespit edilen değerler hastalığa dayanıklılığın  kalıtımı 
bakımından önemli bulunmuştur. Çalışmada yıllar arasındaki fark önemli bulmuşlardır.  İki ayrı set resiprok 
melezlerinde annenin özel etkisi değerlendirilmiş ancak hastalığa dayanıklılık bakımından genetik bir bulgu 
elde edilmemiştir. Agronomik uygulama farklılıkları ile dayanıklılık özelliği arasında önemli bir ilişki tespit 
edilmemiştir. Araştırıcılar bu sonuçla dayanıklılık geni taşıyan diploit klonların birkaç mevsim içinde 
seçilebileceğini ve bu klonların dayanıklı tetraploid patates çeşitlerinin elde edilmesinde  baba ebeveyn 
olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir. 
  
Kültüre alınan patateslerin Solanum tuberosum (2n=4x=48), (2n=2x=24) haploitler yabani diploit 
(2n=4x=24) Solanum germ plasmı kullanımında yaygın olarak değerlendirilmektedirler. Ancak bu tip 
materyalin her zaman dayanıklılık özelliği taşıdığı anlamına gelmez. S.H. Jansky, E.D. Mauritz, J.J. Clark, 
D.I. Rouse. çalışmalarında Atlantic, Chippewa ve Merrimack çeşitlerinden elde edilen haploit populasyonları 
V. dahliae ve S. Scabies baskısı bulunan alanlara tekerrürlü olarak ekmişler ve hastalık belirtilerini 
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değerlendirmişlerdir.  Yumrulara daha sonra E. c. atroseptica aşılanmış ve belirtiler bu hastalık bakımından 
da değerlendirilmiştir. Çalışmada kendi tetraploid ebeveynlerinden daha dayanıklı haploit klonlar tespit 
edilmiştir. Populasyonda sap olgunlaşması, scab dayanıklılığı bakımından bu dayanıklılığı kontrolünde 
eklemeli olmayan gen varyansının önemini tarif eden haploit değerlerin dağılımında pozitif yatıklık ve 
basıklık tespit edilmiştir. Kalıtım derecesi bütün özellikler için 0.4 ün altında bulunmuştur. Vertisilyum 
solgunluğu ve yumuşak çürüklük bakımından ise eklemeli gen varyansı en önemli bulunmuştur. Araştırıcılar 
çalışmalarında elde ettikleri sonuçları; haploitlerin dayanıklılık geninin aktarımına katkıda bulunabilecekleri 
ve karmaşık genetik analizlerin yapılmasına yardımcı olabilecekleri şeklinde yorumlamışlardır. 
 
Bazı mukavemet ve verim ile kalite özelliklerinin kalıtımı hakkında aşağıdaki tabloda verilen değerler patates 
çeşitleri geliştirmede ıslahçıları bekleyen zorluklar hakkında fikir verecektir. 
 
 

  
 
Potexplorer, 2002., NIVAA, Netherland. 
 
Bazı hallerde farklı sebeplerle ortaya çıkan mutant bireylerde ıslah programlarının aranan materyallerini 
oluştururlar. Bunlardan bazı genel değerleri de içermesi nedeniyle Meyotik mutantlar ile ilgili anahtar 
karakterler aşağıda verilmiştir:  
 

1. Hemen bütün meyotik mutant fenotipleri tek bir lokus tarafından kontrol edilir.  
2. Mutasyon değişmez bir şekilde çekiniktir. 
3. Bazen belli bir genotip bağlantılı karakter açığa çıkamaz, nüfuz etmek her zaman %100 olmaz 
4. Ebeveyn genotipini gösteren meyositlerin sayısı %1 den %100 e kadar değişebilir, değişken 

belirginlik ayrıcalığı olmadan meyotik mutantlara bağlıdır. 
5. Fenotipik görüntü genetik, çevre ve geliştirme unsurları tarafından önemli seviyede değiştirilir. 

 
Mini Yumru’dan Patates Tohumluk Üretiminin Normal Anaç Tohumluk Yumru’dan Patates Tohumluk 
Üretimi ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi Yumrudaki kuru madde oranını etkileyen faktörler. 
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Yumrudaki 
kuru madde 
miktarı 

 

Hasatta yumru 
olgunluğu 

 Çeşit özelliği 
  

Hasat zamanının uygunluğu 
  
  Çeşidin erkencilik özelliği 
    
 

Çeşidin 
erkenciliği 

 Çeşit özelliği 
  Tohumluğun fizyolojik yaşı ve filizlenme özelliği 
  Gün uzunluğu 
  Sıcaklık 
  Işık yoğunluğu 
  Sulama yeterliliği 
  Toprak şartları 
  Azotlu gübreleme 
    
 

Sulama ve 
gübreleme 

 Çeşit özelliği 
  Toprak şartları 
  Hava şartları 
  Azotlu gübreleme 
  Potasyumlu gübreleme 
  Fosforlu gübreleme 

 
Görüldüğü gibi yumrudaki kuru madde oranı her ne kadar agronomik uygulamalar ile etkilenebiliyorsa da 
temel olarak önemli oranda çeşit özelliğinin yani genotipin etkisinde değişmektedir. 
 
Yumru büyütmenin önemli oranda çevre faktörleri etkisi ile veya bu etkilerin yönetildiği agronomik tedbirler 
ile değiştirilebildiği yanında özellikle gün uzunluğuna tepki bağlamında genotip etkisi ihmal edilmeyecek 
orandadır. 
 
A. Yumru büyütmeyi etkileyen fizyolojik faktörler: 
� Genotip 
� Gün uzunluğu tepkisi 
� Birim alandaki yumru sayısı 

o Tohumluk boyu 
o Birim alandaki ana sap sayısı 

 
B. Yumru büyütmeyi etkileyen çevresel faktörler 
� Dikim zamanı 

o Gün uzunluğu 
o Erken mevsim ortalama sıcaklığı 
o Orta mevsim ortalama sıcaklığı 

� Gübreleme ve sulama yönetimi 
� Don veya dolu durumu 
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Yumru iriliğini etkileyen faktörler 
 

Yumru 
büyüklüğü 

Verim 
Yetişme süresi      

Yumru büyüme 
hızı 

     
     

Metrekarede 
yumru sayısı 

Metrekarede 
anasap sayısı 

Metrekarede göz 
sayısı 

Tohumluktaki göz 
sayısı 

Tohumluk 
büyüklüğü 

Ön çimlendirme 
uygulaması 

Metrekareye dikilen 
tohumluk yumru 
sayısı 

 

Tohum yatağı 
hazırlığının 
uygunluğu 

   

Anasapta yumru 
sayısı 

Filizlenme 
durumu  

   
   

Metrekarede ana 
sap sayısı 

   
   

Çeşit özelliği 
   
   

Toprak tipi ve 
yapısı 

   
   

Yumru bağlama 
durumu 

   
   

 
Burada ise yumru iriliği önemli oranda agronomik uygulamalarla değiştirilebilmektedir. Sadece anasapta 
yumru sayısı olarak genotip etkisi görülmektedir. 
 
4. SELEKSİYON PROGRAMININ PLANLANMASI 
 
Bir ıslah çalışmasının amacı en kısa sürede en güvenilir yapıda istenen karakterleri taşıyan çeşide ulaşmaktır. 
Bu nedenle uygulanacak seleksiyon programlarının yeri zamanı ve metodolojisi kombinasyonun kendisi 
kadar önemlidir. Özellikle patates çeşit geliştirme çalışmaları vejetatif çoğaltılan bu türde yıl içinde birkaç 
generasyonu değerlendirme imkanı bulunduğunda programa yıllar kazandıran bir metodoloji uygulanmış 
olacaktır. Bu program uygulaması özel yatırımcıya konuyu cazip kılmak için de gerekli olacaktır. Ancak 
programın yıl içinde birden fazla generasyon kullanımının fizyolojik ve patolojik sorunlar ile etkileşimi 
dikkatle çözümlenmiş ve değerlendirilmiş olmalıdır.  
 
Seleksiyon programları erken generasyonda belirlenecek karakterler ve seleksiyon yöntemi, ara 
generasyonlarda istenen özelliklere sahip olarak tespit edilecek klonlar ve seleksiyon şekli, ileri 
generasyonlarda yürütülecek seleksiyon çalışmaları olarak programlanırlar. Bazı mukavemet çalışmaları 
hastalığa dayanıklılığın genetik kontrol mekanizması ile ilişkili olarak fide döneminde başlatılabilmektedir. 
Ancak, salt mukavemetin aktarımı ve devam eden programda diğer olumlu ve olumsuz karakterler 
bağlamında gerekli kombinasyon ve seleksiyon çalışmalarının yürütülmesi şeklinde düşünülen çalışmalarda 
bu yöntem uygulanabilir olmakta, verim ve kalite gibi özelliklerin öncelik aldığı programlarda bu uygulama 
ilk yıl döllerinde ciddi iyi materyal erozyonuna sebep olabilmektedir. 
 
Seleksiyon hangi istenen karakterler konusunda yürütülecekse uygulama ona göre planlanmalıdır. Seleksiyon 
yüzdesi, bazı karakterler bağlamında yapılacak test çalışmalarına bağlı olarak beklenenden daha aza 
inebilecektir. Bu değişim iş yoğunluğu bağlamında değerlendirilebileceği gibi karakterin kalıtımı konusunda 
uygulanan metodolojiden de etkilenecektir. Karakterin döllere aktarımı kullanılan ebeveynler ile de ilişkilidir 
dolayısı ile seleksiyon oranını etkileyen bir başka konuda kullanılan ebeveynler olmaktadır.  
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Bütün bu değerlendirmeler bir ıslah programının planlandığı gibi yürütülmesinde en önemli etken olan 
sağlıklı materyal taşınması programını da etkilediğinden patates çeşit geliştirme çalışmaları bir çok türden 
daha fazla, teoriden çok sanatsal özelliğe sahiptir. 
 
5. ÇEŞİT TİCARİLEŞTİRİLMESİ 
 
Patates çeşit geliştirme çalışmalarının hedefi ticari anlamda değer ifade eden bir çeşit elde etmektir. Bu 
nedenle program aday nitelikte çeşitlere ulaştığında ticarileştirme işlemleri de başlatılmak durumundadır. 
Programda elde edilen her bir genotip potansiyel çeşit değeri taşıdığından  bir çok program adayları belli 
oluncaya kadar materyal akışı ile ilgili bilgileri kendinde saklı tutar. Çeşit adaylarının ortaya çıkması ile 
başlayan ticarileştirme süreci aşağıdaki aşamaları içerir. 
 
PATATES ÇEŞİT TİCARİLEŞTİRME SÜRECİ 
 
a. Üretim izni denemeleri 
 
� Bu denemeler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından kontrol edilen ve 
yönetmelikle tanımlanmış kuralları içinde yürütülür ve değerlendirilir 
� Araştırma yetkisine sahip kuruluşların kendi çalışmaları da resmi değer taşımakla beraber, Bakanlık ilgili 
birimlerinin çeşidi tanımaları bağlamında resmi kurum denemelerine de konu edilmelerinde yarar 
bulunmaktadır. 
� Resmi denemeler Bakanlık ilgili araştırma enstitülerinde yürütüldüğü gibi bir Üniversitenin ilgili birimi 
ile müştereken de uygulanabilir. 
� Bu çalışmalarda kullanılan materyalin kaynak birlikteliği önemlidir. Bu amaçla en azından aynı 
sertifikasyon kademesindeki materyalin denemelerde yer almasına çalışılmalıdır. 
 
b. Demostrasyon çalışmaları 
 
� Bir çeşidin resmi olarak ticarileştirilme işleminin tamamlanmış olması o çeşidin pazarda yer alacağı 
anlamı taşımaz. Bu çeşidi üretimlerinde kullanacak üretici veya kuruluşların çeşidi tanımaları gereklidir.  
� Bu tanıtım çeşit demostrasyonu ve tarla günü gibi yayım teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. Tanıtım 
işlemi sırasında uygulamanın yapıldığı bölgede yaygın kullanılan çeşit veya çeşitler mutlaka standart olarak 
kullanılmalıdır.  
� Çeşit tanıtım çalışmalarında çeşide özel bir agronomik uygulama kullanmak çeşidin hangi nedenle daha 
iyi olduğunun anlatılmasında zorluk yaratacağı için uygulamada farklı agronomik yöntemler 
kullanılmamalıdır.   
 
c. Tescil denemeleri 
 
� Bu denemeler de Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından kontrol edilen ve 
yönetmelikle tanımlanmış kuralları içinde yürütülür ve değerlendirilir. Bu denemeler TTSM nin kendi 
kontrolündeki denemeler olup adı geçen kurulu tarafından bizzat yürütülmektedir.  
� Bazı araştırma yetkili kuruluşların alt yapı imkanlarından yararlanıldığı söz konusudur ancak tüm 
değerlendirmeler adı geçen kuruluşun sorumluluğunda yürütülmektedir. 
� Burada önemli olan bir husus çeşidi tescil ettiren kişi veya kuruluşun bu çeşidin kaynak materyalinin 
muhafazasından da sorumlu olduğudur. 
  
d. Çeşit koruma işlemleri 
 
� Yakın zamandan beri uygulanmakta olan çeşit koruma çalışmaları kanunu ile tarif edilmiş bir 
uygulamadır ve uluslar arası değer taşımaktadır. 
 
6. SAĞLIKLI STOK MUHAFAZA VE TOHUMLUKLARIN İDAMESİ 
 
Sağlıklı stok materyalin idamesi ve çoğaltılması çeşit geliştirme çalışmasının bütünleyicisi olarak 
değerlendirilmeli ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu çalışma genetik kaynak stok muhafaza anlamı da 
taşıdığından, ne zaman ve hangi hacimde yürütüleceği kararı, çeşit geliştirme çalışmalarının değerlendirdiği 
karakterler, kullandığı genetik materyal, uyguladığı ıslah yöntemi ve seleksiyon programı paralelinde 
verilebilen bir uygulama olmaktadır. Bazı dayanıklılık çalışmalarında erken generasyon seleksiyonlarında 
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mukavemet özelliği taşıyan çok sayıda genetik materyal elde edilebilir. Bütün bunların sağlıklı stok olarak 
muhafazası kararı populasyonu oluşturan materyalin genetik yapısı ile bağlantılı değerlendirilebilir. 
 
Gerek stok muhafaza çalışmaları ve gerekse hızlı çoğaltım uygulamaları in-vitro koşullar ve takiben 
kontrollü sera şartları kullanımı olarak düşünülerek anlatılmaktadır. Bu çalışmalar kontrollü sera şartlarında 
in-vitro şartlar uygulanmadan da yapılabilir ancak daha önce de ifade edildiği gibi program hacmi 
bağlamında in-vitro çalışmak hem iş yükü ve hem de uygulamanın ekonomisi bağlamında daha uygundur. 
 
Genetik kaynakların sağlıklı stokları ile seleksiyon programı paralelinde sağlıklı materyal çoğaltımı ve temel 
tohumluk üretimi işlevlerinin kullandığı alt yapı bu hedefleri farklı işlemler için farklı isteklerde olabilir. Bu 
durumda alt yapı planlama bütün çalışmalara cevap verecek şekilde iyi etüt edilmiş bir program üzerine 
kurulmalıdır. 
 
Hızlı çoğaltım uygulamalarının ki temel tohumluk çoğaltımı programında gereklidir, aydınlanma süresi, ışık 
şiddeti, kültür ortamı bileşenleri gibi konularda istekleri ile uzun süreli muhafaza edilmek istenen genetik 
kaynaklarının daha yavaş büyümesini sağlayacak ısı, ışık ve kültür ortamı özellikleri aynı olmayacaktır. Aynı 
mekanın kullanıldığı alt yapılarda ortam özelliklerinin farklı isteklere göre bazı pratikler ile çözülmesi 
gerekmektedir. 
 
a. Sağlıklı stok muhafaza 
 
� Genetik kaynak materyal, potansiyel klonlar ve geliştirilen çeşitlerin muhafaza edileceği bir stok 

program uygulanması çeşit geliştirme uygulamalarının temel parçasıdır. 
� Bu uygulamanın invitro çoğaltım ile karıştırılmaması ve muhafaza çalışmalarına konu materyalin 

çoğalma hızını azami yavaşlatarak alt yapıda hacim işgali engellenmelidir. 
� Sağlıklı stok muhafaza çalışmaları kontrollü sera alanında da gerçekleştirilebilir. Ancak programın 

genetik kaynak varlığının boyutu bağlamında invitro şartlar daha uygun bir tercih olur. 
� Muhtelif tekniklerle azami yavaşlatılmış bir çoğaltım hızı stok muhafazada alt yapının ekonomik 

kullanılmasını sağlayacaktır. 
 

b. Tohumluk idamesi 
 
� Tohumluk idamesi iki farklı çalışma olarak değerlendirilmelidir. 
 

o Birincisi seleksiyon kademelerinde kullanılacak materyalin ihtiyaca yeterli olacak hacimdeki 
tohumluk materyalinin çoğaltımının planlanması, 
 
Bu çalışmanın hangi materyale hangi seleksiyon kademesinden itibaren ve ne hacimde 
uygulanacağının planlanması programın sağlıklı materyal ile sürdürülmesi yanında yükü bakımından 
da çok önemlidir. 
 

o İkincisi ticarileştirilme aşamasına gelmiş çeşit adaylarının tohumluk materyalinin hızlı çoğaltılması. 
 
Bu çalışma bir anlamda ticari tohumluk materyalinin hızlı çoğaltım programının uygulanması 
işlemidir. Çalışma aday çeşitler bağlamında yürütülen uygulamaları yanında ticari materyalinin 
hazırlığı amacını da taşımalıdır. Resmi ticarileştirme işlemi tamamlanmış ve tanıtımı yapılmış bir 
çeşidin ticari tohumluğunun temin edilememiş olması çeşit sahibini piyasada müşkül durumda bırakır. 
Hiçbir program sahibi ve yürütücüsü böyle bir durumla karşılaşmak istemez.   
 
Hızlı çoğaltım teknikleri bir çok detayı protokollerle verilen ve bir çok yayında açıklanan bilgi 
kaynağına sahiptir. Bu uygulamanın en önemli kuralı hijyen koşullarının çok sıkı uygulanması ve 
standart aralıklar ile takip ve kontrol edilmesidir. Ne kadar üstün teknoloji uygulanıyor olsa da sonuçta 
elde edilecek materyalin sağlıklı üretilmiş olması birincil hedef olduğundan bu konuda yapılacak en 
küçük ihmal bütün programı tehlikeye sokacaktır. Hızlı çoğaltım programlarında 4-6 haftada 5-15 kat 
çoğalan materyal 3-5 ay sonra ulaştığı hacimde bulaşık bulunursa programın bir çok paraleli sekteye 
uğrar ve önemli maliyetler oluşturur. Bu nedenle çoğaltılan materyal başlangıçtan itibaren kontrol 
altında tutulmalı ve ilk 40’ lı rakamlarda bir hacme ulaştığında örneklerle bulaşıklık testinden 
geçirilmeli ve daha sonraki süreçte her iki çoğaltım aşamasında örnek alınarak paralellerinin 
sağlıklılı ğı kontrol edilmelidir. 
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Sağlık testleri Bakanlık Doku Kültürü İle Çoğaltım Yönetmeliğinde belirtilen hastalıklar bağlamında 
sürdürülmelidir. 
 

c. Klasik yöntemle klonal seleksiyon uygulayarak temel tohumluk üretimi ile mini yumrudan   başlatılan 
programla temel tohumluk üretiminin uygulama, materyal dejenerasyonu ve ekonomi bağlamında 
karşılaştırılması 

 
Aşağıdaki cetvelde çoğaltım planı içinde farklı generasyonlar da ki üretim maliyetleri görülmektedir. Burada 
görülebileceği üzere G3 kademesinden sonra tohumluk maliyeti ve buna bağlı olarak toplam üretim maliyeti 
önemli oranda değişmemektedir. Bunun anlamı, bu kademeden sonra yapılacak çoğaltımın birim net gelirde 
önemli bir fark getirmeyeceğidir. Ekonomik açıdan ortaya çıkan bu durum yanında bildiğimiz gibi ilerleyen 
açık alan çoğaltımlarında ne kadar koruma tedbirleri alınırsa alınsın belli oranlarda yozlaşma kaçınılmaz 
olmaktadır.  
      
Mini yumrudan başlayan patates tohumluk çoğaltımında farklı kademelerde tohumluk girdisi ve toplam 
üretim maliyeti 

 

Kuşman 2005.  
  
 

Yozlaşma ile ilgili aşağıdaki cetvel incelendiğinde de görülmektedir ki çoğaltımın üçüncü kademesinden 
sonra yozlaşma önemli oranda artmaktadır.  
 

 

   
  Potato Explorer;2000, NAK 

  
Her iki değerlendirmeden sonra mini yumrudan yapılan patates tohumluk çoğaltımın kalite ve  ekonomik 
bağlamda üçüncü kademeden sonraya ilerletilmesinde önemli bir fayda olmadığı ayrıca kalite kaybı 
bağlamında kayıp olduğu görülmektedir. Bu yargıdan giderek ve üçüncü çoğaltım kademesinin anaç 
seviye ile eşdeğer kaliteye sahip olduğu bilgi ve belgelerine bağlı olarak “Mini Yumru” dan elde edilen 
materyal ile yapılan patates tohumluk çoğaltımının klasik ithal anaç tohumluktan elde edilen sertifikalı 
kademe tohumluk kullanımına karşılık farklılıklarını aşağıda maddeler halinde açıklayacağız. Mini 
yumru bağlamında yapılan açıklamalar klasik yönteme farklılıkları da tarif etmektedir. 
 
Mini yumru kullanımında 
a. Mini Yumru üretimin özelliği gereği materyal siparişi en az bir yıl öncesinden verilmektedir; 

SINIF €/birim birim 
birim/ 
hektar 

€/ha 
üretim 
TL/ ha 

Toplam 
TL/ ha 

verim kg/ha 

MT 0,35 adet 50000 17500 1500 19000 20000 

G1 0,95 kg 2500 2375 1500 3875 25000 

G2 0,16 kg 3000 465 1500 1965 30000 

G3 0,08 kg 3000 236 1500 1736 35000 

G4 0,07 kg 3000 208 1500 1708 35000 
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Üretimini uzun yıllar olarak programlayabilen gerçek anlamda tohum üreticisi kuruluşların 
gerçekleştirebileceği bu uygulama modeli kontrol ve sertifikasyon sistemlerinin de daha etkili 
çalışmasını sağlamaktadır.  

 

 
Potato Explorer;2000, NAK 
 

b. İthalatı talep edilen materyal en az iki kademe çoğaltıma konu olacağından ithali ve çoğaltımı 
hukuki kurallar içinde yapılabilecek çeşitler tercih edilmelidir. 
Burada lisans hakkı uygulaması gündeme gelebilecektir. 

c. Hastalık taşıma riski hemen “0” oranındadır;  
Tamamen kontrollü koşullarda elde edilen Mini Yumru materyali açık alan çoğaltımı ile ilk defa 
Türkiye de karşılaşmaktadır. 

d. İthalat hacmi (volüm olarak) çok küçüktür (1:10);  
6000 yumru/dekar, 1,5 - 5 g/yumru, bir dekarlık materyal 9 - 30 kg arasında. 

e. Nakliye hem daha kolay hem daha hızlı yapılabilmekte. 
İthal yolu ile tedarik edilse bile daha küçük hacimdeki materyalin her türlü gümrükleme ve karantina 
işlemi de ayni oranda kolaylaşmaktadır. 

f. Tarla ve tohum yatağı hazırlığı daha hassas yapılmalıdır. 
Bir buçuk gramlık tohumluk materyalinin düzenli ve homojen çıkış yapmasının sağlanması 
önemlidir. Bunun için yumru bağlama elipsoidinin merkez seviyesini uygun derinlikte bulunduracak 
bir ekim modeli uygulanmalıdır. Bu model karık içi ekim gibi değerlendirilebilir ancak olası ağır 
yağış hallerinin yaratacağı su oturması tabir edilen durum nedeniyle çürümeler olabileceği de 
dikkatten uzak tutulmamalıdır. Her durumda iyi toprak hazırlığı ve drenaj önem arz etmektedir. Bu 
uygulamada sırt yanağına dikim, yarım sırt üzeri dikim gibi pratikler kullanılmaktadır. Ayrıca dikim 
yerlerini işaretleyip dikim gözleri oluşturacak makara ayaklı bisiklet tekeri şeklinde işaretleme 
aparatları da kullanılabilmektedir.  

g. Üretimin ilk altı haftalık süreci agronomik uygulamalara hassastır; 
Mini yumrudan çoğaltımın ilk yılında özellikle toprak rutubetine hassas olan uygulamada damlama 
veya mini sprint sulama sistemleri tercih edilmelidir. Bu dönemde toprak rutubetindeki eksiklik çok 
önemlidir. Kurak şartların oluşmasından kaçınmak ve hatta belli oranda ağır sulama yapmak bile 
tercih edilmelidir. 

h. Tohum ilaçlamasına toksik etkilenme ihtimali yüksek olduğundan mutlaka denenmiş kimyasallar 
kullanılmalıdır. 
Özellikle patates böceğine ve toprak kökenli bazı mantari hastalıklara karşı yapılan tohum ilaçlama 
uygulamasından mini yumru materyalinin çeşit bağlamında farklı da olsa toksik etkilendiği 
gözlemlenmiştir. 

i. Ot ilaçları için de ayni hassasiyet söz konusudur. 
Kimyasal tercihi kadar uygulamanın zamanlaması bakımından da önemli etkiler gözlemlendiğinden 
bu uygulamada da konu tecrübesine rağbet edilmelidir. 
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j. Üretilen yumru sayısını artırmak amaçlı sap sayısını artıracak agronomik önlemler aşamalı olarak 
dikkatle uygulanmalıdır. 

k. Bitki besleme konusunda birim alandaki bitki sayısının ve bitki tipinin ihtiyaçları dikkate alınarak 
uygulama yapılmalıdır. 
Gelişmenin farklı dönemlerinde ortaya çıkan bitki besin maddesi ihtiyacı miktar bağlamında olduğu 
kadar uygulamanın zamanlaması olarak da dikkatle değerlendirilmelidir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Patates tohumluk üretiminde toplam verimden daha önemli olan toplam yumru sayısını artırmak her 
türlü yöntemde de önemli olmakla beraber, göz sayısı sınırlı olan mini yumrudan yapılan çoğaltımda 
bu konu ayrıca önem arz etmektedir. Dikim derinliğini ayarlamak açısından yapılacak kademeli 
boğaz doldurma işlemi sap sayısını artırıcı özelliği de dikkate alınarak uygulanmalıdır.   

 
 

SERTİFİKASYON SİSTEMLER İ 
     

Farklı ülkelerde patates tohumluk sertifikasyon kademeleri 
     

Tarla 
generasyonu 

Mini yumru 
kaynaklı Hollanda Kanada İngiltere 

Doku Kültürü Doku Kültürü VTSC Doku Kültürü in vitr o bitki 

0 Minituber 1 Yıl Klonu Nükleer Stok 
VTSC1 
(Nuclear) 

1 FG 1 2 Yıl Klonu  Pre-Elite VTSC2 
2 FG 2 S1 Elite I Super Elite1 
3 FG 3 S2 Elite II Super Elite2 
4 >>>>ürün<<<< SE - Super Elite Elite III Super Elite3 
5   E - Elite Elite IV Elite1 
6   A Foundation Elite2 
7   B Sertifikalı Elite3 
8   >>> ürün <<<< >>>> ürün <<<< AA 
9       Sertifikalı 
10       >>> ürün <<<< 

 
Tablodan görüldüğü üzere ithaline izin verilen kademedeki patates tohumlukları kaynağında en az 4 yıl 
açık alan üretimlerine konu olmuş materyaldir. Buda materyalin toleranslar içinde de olsa bulaşıklığı 
demektir. 

 
SONUÇ: 
 
Patateste çeşit geliştirme ve temel tohumluk üretimi bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Sadece bu nedenle 
değil ve fakat ıslah amaçları ve değerlendirmeleri de dikkate alındığında patates ıslah programları çok 
disiplinli çalışmalar olarak planlanmalıdır. Patates çeşit geliştirme programları sadece temel ıslah ve temel 
tohumluk üretim teorilerini değil ilave olarak agronomi ve zirai mücadele pratiklerini de disiplinleri arasına 
katmalıdır.  
 
İyi bir gözlemci olmayanın çeşit geliştirmede başarısı şans bağlamındadır. Bazen çok basit allelopatik 
ili şkiler bir çok soruya cevap oluşturabilir. Çam ormanı altında bitki florasının seyrekliği ve yokluğunu 
tanımlayan göz ibrelerin oluşturduğu örtünün başka bitkilerin gelişmesine imkan vermediğini bulur ve 
nörserisinde kullanabilir.  

 
 
Boy 

 
 
Ağırlık  

 
Sap 
sayısı/ 

 
Tohumluk miktarı 
(da) 

 
Farklı sıra aralarında uygun sıra 
üzeri mesafeleri (cm) 

(mm) (gr) yumru Adet Kg 60 70 80 
28-35 25 2,5 6 000 150 28 24 21 
35-45 50 4,0 3 800 190 44 38 33 
45-55 90 5,0 3 000 270 55 48 42 
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Çok komplike teoriler çok basit pratiklerle çözülebilmektedir. Patates çeşit geliştirme program yönetiminin 
en önemli işi disiplin içi ve disiplinler arası pratiklerin bilgi ve tecrübeden oluşan ustalıkla yönetilmesi 
gereğindedir. 
Hiç’ e sahip olanlar için en mükemmeli aramak lüks görülebilir, ancak daha iyiyi hedeflemeyen için çıtanın 
yüksekliğini tanımlamak mümkün değildir. Ne var ki, daha iyi aranırken iyileri kaçırmak da israf olacaktır. 
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PATATESTE (Solanum tuberosum L.) İNVİTRO ŞARTLARINDA DE ĞİŞİK SAKKAROZ VE 
MALTOZ KONSANTRASYONLARININ M İKRO YUMRU OLU ŞUMU ÜZER İNE ETK İSİ 

 
TAHSİN KARADOĞAN                                                                                        DEMET ALTINDAL 
SDÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Isparta 
 
ÖZET 
Bu araştırmada, farklı sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarının ( % 2, 4, 6, 8, 10 ve 12) in vitro şartlarında, 
iki patates çeşidinin (Agria ve Justine) mikro yumru oluşumu üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırma sonunda, in vitro’da yumru sayısı (adet) % 4, toplam yumru ağırlığı (g) %4-10, yumru çapı (mm) 
% 4-6, karbon konsantrasyonunun daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Agria çeşidinde sakkaroz, Justine 
çeşidinde maltoz karbon kaynağı uygulandığında yumru oluşumu daha iyi gerçekleşmiştir. İncelenen tüm 
faktörlerin birbirleriyle olan interaksiyonu istatistiksel olarak önemli olmuştur. Buna göre araştırmada yumru 
sayısı 0.00-8.50 adet, total yumru ağırlığı 0.15-0.65 g, tek yumru ağırlığı 0.04-0.25 g, yumru çapı 3.36-6.75 
mm arasında değişmiştir. Yumru üretimi dikkate alındığında Agria çeşidinde sakkarozun % 6 ve Justine 
çeşidinde maltozun % 4 konsantrasyonlarının uygun olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler : Patates, mikro yumru, in vitro, sakkaroz, maltoz 
 

THE EFFECT OF SUCROSE AND MALTOSE CONCENTRATION ON INVITRO 
MICROTUBERATION  OF POTATO (Solanum tuberosum L.) CULTIVARS 

 

The effects of different concentrations (2, 4, 6, 8, 10 and 12 %) of sucrose and maltose  on potato (Agria and 
Justine cultivars) on microtuberization were investigated on in vitro.  It was found that 6 % carbon 
concentration was most effective on tuber number (number) 4 %, total tuber weight (g) 4-10 % and tuber 
diameter (mm) 4-6 %. The best of microtuberization was obtained with using of sucrose in Agria and maltose 
in Justine. Interaction of all factors examined in this was statistically important. It was found in this research 
that the number of tuber, the weight of total tuber, the weight of tuber and the tuber diameter were 0.00-8.50 
number, 0.15-0.65 g, 0,04-0.25 g and 3.36-6.75mm, respectively.  
In microtuberation it was determined that 6 % concentrations of sucrose in Agria cultivar and 4 % 
concentrations of maltose in Justine cultivar were suitable. 
 
Key Words: Potato, microtuber, in vitro, sucrose, maltose.   
 
GİRİŞ                  

Patatesin verimi iklim şartları ve uygulanan kültürel işlemlere göre önemli varyasyonlar 
göstermesine rağmen, esas belirleyici unsur tohumluktur. Vejetatif organları tohumluk olarak kullanıldığında, 
özellikle virüs hastalıklarının artması verimi önemli miktarda düşürmektedir. Nitekim, yapılan bir çalışmada 
sertifikalı tohumluk kullanılması halinde ilk yıl verim 100 kg kabul edildiğinde, ikinci yıl verim 85 kg, 
üçüncü yıl ise 60 kg’a kadar düşmektedir (Yılmaz, 2003). Bundan dolayı en az 3 yılda bir tohumluğun 
mutlaka yenilenmesi gereklidir. Ülkemizde tohumluk ihtiyacının önemli bir kısmı dış ülkelerden ithal yolu 
ile karşılanmakta ve önemli miktarda döviz ödenmektedir (Gök, 2003). Patates bitkisi için büyük problem 
yaratan hastalıklar (özellikle virüsler) doku kültürü ile bitkiden elemine edilebilmektedir. Virüssüz bitki veya 
ıslah materyali, doku kültürü ile hızlı bir şekilde çoğaltılarak kısa zamanda üretim aşamasına gelebilmektedir 
(Karadoğan, 1994). Doku kültüründe mikro yumruların elde edilmesi bazı araştırıcılar tarafından başarıyla 
uygulanmıştır (Apichai, 1988, Mitten ve ark. 1988, Karadoğan, 1999). Patateste in vitro koşullarda mikro 
yumru elde edilmesi çalışmaları uzun yıllar önce başlamasına rağmen bu yöntemin güvenli bir şekilde 
araştırmalarda kullanılması yavaş gelişmiştir. Bu gecikmenin nedenleri çeşide ve eksplant kaynaklarına bağlı 
olarak besi ortamı içeriklerinin farklılık göstermesine bağlanabilir (Yıldırım  ve Tugay, 2002). Meristem 
kültürü uygulamalarındaki başarıyı etkileyen besin ortamı, büyüme hormonları, genotip, sıcaklık ve 
ışıklandırmanın etkileri çeşitli araştırıcılar tarafından incelenmiş ve en uygun koşullar belirlenmeye 
çalışılmıştır (Pennazio ve Rudolf, 1973; Parrot, 1975; Pennazio ve Vecchiati, 1976; Roest ve Bokelman, 
1976; Novak ve ark., 1980; Karadoğan,1999).  Bu araştırmada, ülkemizde üretim izni alan Agria ve Justine  
patates çeşitlerinde in vitro’da mikro yumruların elde edilmesi için uygun ortamın belirlenmesi 
amaçlanmıştır. İn vitro kültürde mikro yumru üretimini etkileyen etmenler oldukça fazladır. Bunlardan birisi 
de in vitro’da besi ortamına ilave edilen karbon kaynağıdır. Bu çalışmada karbon kaynağı olarak, değişik 
sakkaroz ve maltoz konsantrasyonun etkileri incelenmiş ve pratiğe aktarılabilecek düzeye getirilmesine 
çalışılmıştır. 
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MATERYAL ve YÖNTEM     
 
Araştırmada,  Agria ile Justine çeşidi kullanılmıştır. Karbon  kaynağı olarak sakkaroz ve maltozun 

değişik konsantrasyonları uygulanmıştır. Sürgünlerin gelişmesi için başlangıç ve yumrulaştırma ortamı 
olarak, MS (Murashige ve Skoog, 1962 ) ortamı kullanılmıştır. Yumrulaştırma teşviki için ortama 25 mg/l 
Kumarin ilave edilmiştir. 15-20 gün ışıkta bekletilen yumrularda 10-25 mm uzunluğa ulaşmış olan sürgünler 
1-2 mm uzunluğunda kesilerek  MS ortamında kültüre alınmıştır.  Besi ortamına alınan eksplantlar, 16 saat 
aydınlık 8 saat karanlık ortamda 22-24 0C  sıcaklık ve 3000 lüks ışıkta bitki gelişimine bırakılmıştır (Yıldırım 
ve Yıldırım, 1984). In vitro ortamında gelişen bitkiciklerin her biri 2 boğum olacak şekilde kesilerek sırasıyla 
% 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sakkaroz ve maltoz ve 25 mg/L kumarin (Karadoğan, ve ark., 1999) içeren ortamlarda 
(yumrulaştırma ortamı) alt kültüre alınmıştır. Kültüre alınan eksplantlar 8 saat aydınlık, 16 saat karanlık 
ortamına bırakılarak ve mikro yumru oluşumu incelenmiştir. İnkübe edilen alt kültürler 15 gün aralıklarla 
kontrol edilerek, yumru oluşumları gözlemlenmiş ve 80 gün sonra yumru sayısı (adet), toplam yumru ağırlığı 
(g), tek yumru ağırlığı (g), yumru çapı sayılmış ve ölçülmüştür. 

 Araştırma, tesadüf  parselleri deneme planında faktöriyel deneme desenine göre 6 tekerrürlü olarak 
düzenlenmiş ve analiz edilmiştir.  
 
BULGULAR ve TARTI ŞMA 
 Yumru Sayısı  
 Yaklaşık 20 hafta sonra gelişen yumrular kriter olarak ele alınmıştır. Oluşan yumru sayısı 
bakımından çeşitler arasında istatistiksel olarak çok önemli farklılık bulunmuş , Agria çeşidinin Justine 
çeşidine göre yumru oluşumuna daha yatkın olduğu görülmüştür . Her iki çeşitte de maltoz kullanılması 
halinde en fazla yumru sayısı elde edilmiştir (Şekil 1.).  
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                      Şekil 1. Yumru sayısına çeşit x karbon kaynakları etkisi 
 

Dozların etkisi karbon kaynaklarına göre farklılık göstermiş olup, 40 g/l maltoz uygulanması halinde 
6.25 adet yumru oluşumu gözlemlenmiştir. Sakkarozun 40-120 g/l ilave edildiği besi ortamında yumru sayısı 
bakımından istatistiki olarak farklılık görülmemiştir (Şekil 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

                          Şekil 2. Yumru sayısına karbon kaynağı x karbon dozlarının etkisi 
  
En fazla yumru sayısı 40 g/l karbon kaynağı uygulamasında elde edilmiştir. En düşük doz olan 20 

g/l besi ortamında yumru oluşumu gözlenmemiştir. En fazla yumru sayısı her iki çeşitte de 40 g/l şeker 
konsantrasyonlarında elde edilmiştir (Şekil 3). 
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                            Şekil 3. Yumru sayısına çeşit x karbon kaynağı dozlarının etkisi 
 

Yine, çeşit x karbon kaynağı ve dozları arasındaki interaksiyona göre, en fazla yumru sayısı Agria 
ve Justine çeşidinde sırasıyla 8.50 ve 4.00 adet olmak üzere 40 g/l maltoz uygulamasında elde edilmiştir. 

 
Toplam Yumru A ğırlı ğı 
Agria çeşidi, Justine çeşidine göre daha fazla toplam yumru ağırlığını oluşturmuştur. Agria 

çeşidinde sakkaroz, Justine çeşidinde ise maltoz kullanılması halinde toplam yumru ağırlığının daha fazla 
olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.). Litreye 20 g sakkaroz ilave edilmesiyle yumru oluşumu çok az olurken, diğer 
dozlar arasında toplam yumru ağırlığı bakımından önemli bir farklılık görülmemiştir.  
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                           Şekil 4. Toplam yumru ağırlığına çeşit x karbon kaynaklarının etkisi 
 

Dozların etkisi dikkate alındığında Agria çeşidinde en fazla yumru ağırlığı 100 g/l sakkaroz 
konsantrasyonundan, Justine çeşidinde ise 40 g/l maltoz uygulanmasından elde edilmiştir ( Şekil 5.). 
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                         Şekil 5. Toplam yumru ağırlığına çeşit x karbon kaynağı dozlarının etkisi 

 
Karbon kaynağı x doz interaksiyonunda 100 g/l sakkaroz ve 40 g/l maltoz uygulamaları toplam 

yumru ağırlığında en yüksek değerler elde edilmiştir ( Şekil 6). 
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                          Şekil 6. Toplam yumru ağırlığına karbon kaynağı x karbon dozlarının etkisi 

 
Çeşit x karbon kaynağı x doz interaksiyonda, en fazla toplam yumru ağırlığı Agria çeşidinde 100 g/l 

sakkaroz uygulamasında (0.65 g), Justine  çeşidinde ise 40 g/l maltoz uygulamasında (0.45 g) elde edilmiştir.  
Tek Yumru A ğırlı ğı 
 Karbon kaynaklarına göre önemli farklılık göstermiş olup, Agria çeşidinde sakkaroz, Justine 

çeşidinde ise maltoz kullanılması halinde yumru ağırlığı daha yüksek olmuştur (Şekil 7.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Şekil 7. Tek yumru ağırlığına çeşit x karbon kaynaklarının etkisi 
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Uygulanan şeker konsantrasyonlarının yumru ağırlığına etkisi çeşitlere göre de değişmiştir. En fazla 
yumru ağırlığı (0.18 g) Agria çeşidinde 100-120 g/l, Justine çeşidinde (0.07 g) ise 40 g/l  
konsantrasyonlarında şeker uygulamasında elde edilmiştir (Şekil 8 ). Ancak Agria çeşidinde 60-120 g/l, 
Justine çeşidinde ise 40-100 g/l arasındaki istatistiki olarak farklılık önemli bulunmamıştır.  
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           Şekil 8. Tek yumru ağırlığına çeşit x karbon kaynağı dozlarının etkisi 

 
En fazla yumru ağırlığı (0.13 g) 100-120 g/l sakkaroz uygulamasında elde edilmiştir. Karbon 

kaynağı olarak maltoz kullanıldığında ise en fazla yumru ağırlığı 60 g/l uygulamasında belirlenmiştir ( Şekil 
9). Çeşit x karbon kaynağı x doz arasındaki interaksiyon incelendiğinde Agria çeşidinde 100-120 g/l 
sakkaroz uygulamasında (0.25 g) ve Justine çeşidinde ise 100 g/l maltoz uygulamasında (0.70 g) en fazla tek 
yumru ağırlığı meydana gelmiştir. 
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            Şekil 9. Tek yumru ağırlığına karbon kaynağı x karbon dozlarının etkisi 

 
Yumru Çapı 
Çeşitlerin oluşturdukları yumru büyüklükleri arasında istatistiki olarak önemli derecede farklılık 

görülmüş olup (P<0.01), Agria çeşidi Justine çeşidine göre daha büyük yumrular oluşturmuştur. Kullanılan 
karbon kaynakları yönünden de  yumru çapı önemli farklılık göstermiştir. Besi ortamında maltoz 
kullanımında yumru çapı 3.25 mm iken, sakkaroz kullanımında 2.53 mm olmuştur. Karbon kaynaklarının 
yumru çapı üzerine etkisi çeşide göre de farklılık göstermiştir. Agria çeşidinde sakkaroz, Justine çeşidinde ise 
maltoz kullanılması halinde yumru büyüklüğü daha fazla olduğu belirlenmiştir (Şekil 10.).  
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   Şekil 10. Yumru çapının çeşit x karbon kaynaklarının etkisi 
 

Çeşitlere göre dozların etkisi incelendiğinde Agria çeşidinde 100 g/l , Justine ise 40 g/l şeker 
konsantrasyonlarında en yüksek yumru çapı elde edilmiştir (Şekil 11.). Ancak Agria çeşidinde 60-120 g/l, 
Justine çeşidinde ise 40-100 g/l uygulamalarından elde edilen değerler arasında fark bulunmamıştır.  
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                         Şekil 11. Yumru çapının çeşit x karbon kaynağı dozlarının etkisi 
 

Yumru çapı bakımından karbon kaynağı ile dozları arasındaki etkileşim önemli çıkmıştır. Maltozun 
yüksek konsantrasyonu (120 g/l) yumru büyüklüğü üzerine önemli seviyede olumsuz etkisi olurken, 
sakkarozun yüksek konsantrasyonu yumru büyüklüğünü azaltmış ancak bu azalma istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır. Her iki karbon kaynağının düşük konsantrasyonlarda uygulanması halinde yumru 
oluşmamıştır (Şekil 12.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

              Şekil 12. Yumru çapının karbon kaynağı x karbon dozlarının etkisi 
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TARTI ŞMA VE SONUÇ 

Elde edilen sonuçlarda da görülebileceği gibi; besi ortamında optimum bir mikro yumru sayısı ve 
verimi için çok düşük ve yüksek konsantrasyonlarda karbon kullanımının uygun olmadığı görülmüştür. 
Düşük karbon konsantrasyonlarında yumru oluşumu ve gelişimi için karbon kaynağı yeterince 
karşılanmadığından, yüksek karbon konsantrasyonunda (120 g) ise ortamın osmatik konsantrasyonunun 
artması, pH ve besin dengesinin bozulması sonucu yumru oluşumunu engellediği düşünülmektedir. Bir çok 
çalışmada yüksek karbon konsantrasyonunun yumru oluşumunu sağladığı belirlenmesine (Welander ve 
Pawlicki, 1994, Khuri ve Moorby, 1996) rağmen, karbonun yumru oluşumundaki muhtemel fonksiyonları 
tartışılmamıştır. Johnson ve Ryan (1990), sakarozun patates bitkisinde özel bazı genleri uyarmasında büyük 
etkisinin olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Yüksek ve düşük sakkaroz 
konsantrasyonlarının mikro yumru oluşum başlangıcının yavaşlamasına, daha az sayıda yumru elde 
edilmesine yol açtığı Dodds ve ark. (1992) tarafından belirlenmiştir. Yine çeşide bağlı olarak kullanılması 
gereken karbon kaynaklarının farklılığı göze çarpmıştır. Bunun nedeninin karbon kaynağının patates 
bitkisinde özel bazı genleri etkilemesinden (Johnson ve Ryan, 1990) kaynaklanabilir. Daha önce yapılan 
çalışmalarda (Apichai ,1988);  Karadoğan ve ark, 1999) yumru sayısı ve gelişiminin çeşide göre değiştiğini 
belirlemiştir.  

 Bu çalışmanın sonucunda üretimi düşünülen çeşide bağlı olarak karbon kaynağının araştırılması 
gerektiği ve konsantrasyon olarak 40-80 g /l karbon dozlarının yeterli olduğu, kesin netice verebilmek için 
çalışmaların diğer yumru oluşumunu etkileyen faktörlerde göz  önüne alarak devam etmesi gerektiği tespit 
edilmiştir. Çeşit bazında bulunan sonuçlar irdelendiğinde Agria çeşidi için % 6 sakkaroz, Justine çeşidi için 
ise % 4 maltoz uygulamalarının daha iyi netice verdiği görülmüştür. Ayrıca elde edilen yumruların sera ve 
tarla şartlarındaki performansları denenmesi ve ticari olarak geliştirilmesi gerektirmektedir..  
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PATATESTE (  SOLANUM TUBEROSUM L. ) İN VİTRO KOŞULLARDA M İKRO YUMRU 
ÜRETİM İNE  FARKLI BES İN ORTAMLARININ ETK İSİ 

 
Gülsüm ÖZTÜRK    Zihin YILDIRIM 

 
Özet  
 

Bu çalışmada 4 farklı patates genotipinin in vitro koşullarda mikro yumru oluşturması üzerine farklı 
besin ortamlarının etkileri araştırılmıştır. Meristem kültürü ile elde edilen bitkiciklerin nod kültürü yoluyla 
çoğaltımları yapılmış, yeterli sayıda çoğaltılan bu bitkiler 3 farklı katı ortamda kültüre alınarak mikro yumru 
oluşturmaları incelenmiştir.  

Hasat edilen mikro yumrularda yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, yumru verimi, yumru eni ve boyu 
ölçümleri yapılmıştır. Her özellik için en yüksek ortalamalar Nif çeşidinde bulunmuştur. Bunu klon 122, 
Argia ve Resy çeşitleri izlemiştir.  

Çalışmada MS+2 mg/l IBA+0,1 GA3 +30 gr şeker (1 nolu ortam) , MS+500 mg/l CCC+ 5 mg/l 
BAP+ 80 gr şeker (2.nolu ortam)  ve 2mg/l BAP + 60 gr şeker  (3.nolu ortam) içeren ortamlar kullanılmıştır. 
Bitki başına mikro yumru sayısı en yüksek 3 nolu ortamda (2,8 adet), bitki başına en yüksek en yüksek mikro 
yumru verimi ise 2.nolu ortamda elde edilmiştir. Bitki başına mikro yumru ağırlığı bakımından 2 ve 3 nolu 
ortamlar birbirine yakın değerler vermişlerdir (113mg ve 110mg). Diğer yönden her mikro özelliği için en 
düşük ortalama 1 nolu ortamda bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Patates (Solanum tuberosum L.),in vitro, nod kültürü, meristem kültürü, mikro yumru. 
 
Abstract  
 

In this study, microtuberization of 4 different potato genotypes in various growth media was studied 
under in vitro  conditions. Plantlets obtained by meristem culture were micropropagated by transfering into 
nod culture. The plantlets propagated were cultured in three different solid media. Then the microtuberization 
of genotypes was observed.  

In the microtubers produced tuber number, sıngle tuber weight, tuber yield, characterıstics such as 
tuber number, single tuber weight and tuber yield were obtained in Nif cultivar. Clone 122, Agria and Resy 
genotypes follow it. 

In study used mediums MS+ 2mg/l IBA+0,1mg/l GA3 +30gr sukroz (medium 1), MS+500mg/l 
CCC+5mg/l BAP+80gr sukroz (medium 2) and MS+2mg/l BAP+60gr sukroz (medium 3). The highest 
microtuber number per plant was obtained on the medium 3 (2,8 number) and the highest microtuber yield pe 
(110mr plant was found medium 2. The highest microtuber weight per plant were found for the same media 2 
and 3 (110mg and 113mg). On the other hand the lowest means for tuber number, weight and yield were 
found in the medium 1. 
 Key words: potato (Solanum tuberosum L.), in vitro, nod culture, meristem culture, microtuber . 
 
Giri ş  
 

Güney Amerikalı kökenli bir bitki olan patates bu bölgelere yapılan ilk geziler sonucu 1524 yılında 
denizciler tarafından Avrupa ülkelerine getirilmiş ve daha sonra tekrar göçmenler tarafından Kuzey 
Amerika’ya götürülmüştür. Türkiye’ye 100-150 yıl önce Rusya üzerinden girmiştir. Üretim bakımından 
tahıllardan sonra 4.sırayı almaktadır (Yıldırım ve Yıldırım, 2002 ).  

2002 yılı istatistiklerine göre Türkiye’de 211 bin hektarlık üretim alanı ve 5.2 milyon ton patates 
üretim miktarı belirlenmiştir (Anonim, 2002). 

Artan nüfusun besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer bitkilerde olduğu gibi patateste de 
verimi artırmak amaçlanmış ve bu konuda ıslah çalışmaları zorlukları ıslahçıları daha pratik yöntemlere 
yöneltmiştir (Yıldırım ve Yıldırım, 2002). Bu nedenle bitkilerin geliştirilmesinde gelensel yöntemlere göre, 
doku kültürü teknikleri büyük avantaj olarak görülmektedir.  

Patates tohumculuğunda Doku kültürü tekniklerinden olan meristem kültürü ile mini yumru elde 
edilmesi birçok araştırıcı tarafından çalışılmıştır (Lommen ve Struik 1995, Yıldırım ve ark.1995). Son 
yıllarda mini yumruya alternatif olarak in vitro’da oluşturulan mikro yumrular önem kazanmıştır. Bu 
uygulama mikro yumru üretim tekniği olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemin mini yumruya göre üretim 
maliyetinin düşük olması, her mevsim üretimin yapılabilmesi gibi bir çok avantajı bulunmaktadır. 

Bu yöntemde patates yumruları in vitro koşullarda meristem kültürüne alınarak bitkicikler elde 
edilmekte, daha sonra bu bitkicikler nod kültürüne alınarak çoğaltılmaktadırlar. Yeterli sayıya ulaşan bitkiler 
laboratuvarda uygun koşullarda tutularak mikro yumru üretimleri sağlanmaktadır. Mikro yumrular 
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laboratuvar koşullarında değişik yöntemler kullanılarak elde edilebilmektedir ( Bizarri ve ark.,1995; Dodds 
ve ark.,1992;Donnelly ve ark.,2003; Fatima ve ark., 1996; Gopal ve ark., 1998; Hussey ve Stacey, 1984; 
Krauss,1981; Khuri and Moorby, 1995; Harvey ve ark.,1991; Pelacho ve ark.,1991; Seabrook ve ark.,1993; 
Yamamoto ve Nakata,1997; Yıldırım ve Tugay,2000; Yıldırım ve Öztürk,2002 ) 

Bu çalışmanın amacı, farklı patates genotiplerinin değişik kültür ortamlarında mikro yumru 
oluşturma potansiyelini araştırmak ve en uygun besin ortamını belirlemektir. 
 
Materyal ve Yöntem 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku kültürü laboratuvarında 
2001-2002 tarihleri arasında yürütülmüştür.  
 
Genetik materyal 

Bu araştırmada genetik materyal olarak bölüm seleksiyonu olup tescil ettirilmiş Nif (101) çeşidi ile 
122 nolu ıslah klonu , Agria ve Resy çeşitleri kullanılmıştır.  
 
 Tablo 1. Araştırmada kullanılan patates çeşit ve klonları 
Genotip  Belirgin Özellikleri Kaynak  
Nif (101) CosimaxR.143 melezi. Orta erkenci, yuvarlak-oval 

şekil, sarı et rengi, kuru madde %23.4, nişasta %16,8 
Ege Üniversitesi Tarla 
Bitkileri Bölüm seleksiyonu 
(1998) 

Klon 122 Kısa,oval-uzun,krem et rengi,yüzeysel,kuru 
madde%19.6,nişasta %13.3 

E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölüm 
Seleksiyonu (1998) 

Agria Erkenci yumru şekli yuvarlak-oval,açık sarı et 
rengi,kuru madde %18.9,nişasta %12.2 

E.Ü.Z.F 
 

Resy Erkenci yuvarlak-oval,açık sarı et rengi,kuru madde 
%19.6,nişasta %13.5 

E.Ü.Z.F (1975) 
 

 
Yöntem 

Mikro yumru oluşturulması amacıyla ilk olarak yukarıda belirtilen 4 genotipin yumruları oda 
sıcaklığına filizlendirilmiştir. Filizler 1-1,5cm uzunluğa ulaştığında meristem kültürüne alınmışlardır. Daha 
sonra elde edilen bu bitkicikler nod kültürü yoluyla (Yıldırım 1995)’de tanıtıldığı şekilde çoğaltılmış ve 
araştırmanın ana materyali olarak kullanılmışlardır. 5-6 cm boyuna ulaşan bu bitkiler mikro yumru 
oluşturması için 3 farklı besin ortamına aktarılarak mikro yumru oluşturmaları sağlanmıştır. Çalışmada temel 
ortam olarak Murashige-Skoog’un (1962) inorganik tuzları,vitamin ve amino asitler içeren MS ortamı 
kullanılmıştır. Çalışmada sırasıyla meristem kültürü, nod kültürü ve mikro yumru üretim ortamları 
kullanılmıştır. 

 
Tablo 2. Temel MS ortamına ilave edilen büyüme düzenleyicileri 

Ortam IAA 
(mg/l) 

IBA 
(mg/l) 

BAP 
(mg/l) 

CCC 
(mg/l) 

GA3 

(mg/l) 
Sukroz 

(gr) 
Agar 
(gr) 

 
Referanslar 

Meristem kültürü 0,1  0,1  0,1 30 6 Yıldırım ve 
ark. (1995) 

Nod kütürü  
 

2    20 6 Yıldırım ve 
ark. (1995) 

1.nolu mikro 
üretim 

 2   0,1 30 6  

2.nolu mikro 
üretim 

  5 500  80 6  

3.nolu mikro 
üretim 

  2   60 6 Yıldırım ve 
ark. (1995) 

 
Kültürler 25-260C sıcaklıkta 4000 lüks ışıkta 16 saatlik aydınlanma süresinde kültür odasında 

bekletilmiştir. Kültür ortamlarına her bir tüpe bir bitki gelecek şekilde her genotip için 20 kültür yapılmış ve 
toplam 240 nod örnek katı besin ortamında kültüre alınmıştır. Bitkilerin mikro yumru besin ortamına 
aktarılmasına 5 Temmuz 2002 tarihinde başlanmıştır. Kültürler 31 Ekim-3 Kasım 2002 tarihleri arasında 
hasat edilmiştir. Yumrularda yumru sayısı, tek yumru ağırlığı, yumru verimi, yumru eni ve boyu 
değerlendirmeleri yapılarak sonuçlar Açıkgöz ve ark.(1994) tarafından hazırlanan TARİST programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Ortalamalar Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari Önemli Fark (AÖF) testi 
kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 
 

Üç farklı ortamda yetiştirilmi ş 4 patates çeşidinin mikro yumru özelliklerine ait F değerleri 
gösterilmiştir.  
 

Çizelge 1. Patates Çeşitlerinin 3 Farklı Ortamda Yetiştirilmi ş Yumru Özelliklerine ait F Değerleri 
Özellik Genotip Ortam GenotipxOrtam 

Yumru sayısı  5.336**  11.575** 0.897öd 

Yumru verimi 4.718* 5.701* 1.119öd 
Tek yumru ağırlığı 3.890* 8.663** 1.30öd 
Yumru eni 1.254öd 11.906** 0.880öd 

Yumru boyu 1.655öd 11.481** 1.046öd 

 
*: α=0,05 düzeyinde önemli 
**: α=0,01 düzeyinde önemli 
öd: önemsiz 
İncelenen 5 özellikten 3 özellik için Genotip; 5 özelli ğin tamamı için ortam etkilerinin istatistiksel 

olarak önemli oldukları görülebilir. GenotipxOrtam interaksiyonun önemsiz çıkması genotip ve ortamların 
birbirinden bağımsız olarak incelenebileceğini göstermektedir. Sonnıno  (1984) tarafından belirtilmi ş ‘Tıssue 
Culture Ability’ doku kültürüne uygunluk olarak mikro yumru oluşturan genotip yada genotipler 
belirlenmiştir. 
 

Çizelge 2. Dört patates çeşidinin in vitro’da yumru özelliklerinin ortalamaları 
Genotipler 101(Nif) Klon 122 Agria Resy Ort. 

 
Yumru 
Sayısı 

K1 1.4 ** ** 1ç0 0.7b 
K2 4.0 2.3 2.0 1.2 2.5a 
K3 4.6 2.5 2.3 1.8 2.8a 
Ort1. 3.3a 1.7b 1.6b 1.3b  

 
Yumru 
Verimi 

K1 78.5 ** ** 39.8 29.6b 
K2 523.9 237.1 77.3 19.6 214.5a 
K3 468.0 315.7 272.5 56.1 278.1a 
Ort.1 357.0a 184.3abc 116.6bc 38.5bc  

Tek Yumru 
Ağırlığı 

K1 48.7 ** ** 17.0 16.4b 
K2 113.0 84.0 34.1 14.3 61.3a 
K3 110.0 117.0 111.4 30.8 92.2a 
Ort.1 90.5a 66.8a 48.5ab 20.7b  

 
1: farklı harfle gösterilen ortalamalar birbirinden α=0.05 önem düzeyinde farklıdır. 
** : mikro yumru elde edilememiştir. 
K1: MS (1962) + 2mg/l IBA + 0.1 mg/l GA3 + 30 g şeker 
K2: MS (1962) + 5 mg/ BAP + 500 mg/l CCC + 80 g şeker 
K3: MS (1962) + 2 mg/l BAP + 60 g şeker 
 
Çizelgedeki mikro yumru sayısı ortalamaları incelendiğinde 2 ve 3 nolu katı ortamların 2,5 ve 2,8 

adet yumru oluşturduğu buna karşın 1 nolu ortamın 0,7 adet yumru oluşturduğu görülmektedir. İki ve 3 nolu 
ortamlar arasında istatistiksel olarak önemli AÖF farklılığı bulunmadığı için bunlar arasında en kolay ve ucuz 
olan seçilerek kullanılması mikro yumru sayısı bakımından önerilebilir. Bu aşamada yapılan ve daha kolay 
olan 3 nolu ortamın kullanılabileceği önerilebilir. Genotipler değerlendirildiğinde ise Nif çeşidi ortalama 3,3 
adet mikro yumru sayısı ile en yüksek ortalamaya sahip olmuştur.  

 
Çizelge incelendiğinde yumru verimi ortalaması bakımından 2 ve 3 nolu katı ortamların 214,5 ve 

278,1 mg yumru verimine sahip oldukları 1 nolu ortamın 29,6mg ile en düşük verimi verdiği görülmektedir.  
Burada 2 ve 3 nolu otamalar arasında istatistiksel olarak fark olmamasına rağmen araştırma koşulları ve 
maliyete göre en uygun ortamın seçilerek kullanılabileceği ve yüksek yumru verimi vereceği söylenebilir. Bu 
nedenle düşük maliyetli ve yüksek verimli 3 nolu ortam tavsiye edilebilir. Genotipler arasında mikro yumru 
verimi bakımından 357 mg ile Nif çeşidi ilk sırayı almaktadır.  
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Tek mikro yumru ağırlıkları incelendiğinde ise 2 ve 3 nolu ortamın ağırlıkları arasında istatistiksel 
farklılık olmadığı (61,3 ve 92,2 mg) 1 nolu ortamın ağırlığı ise düşük bulunmuştur. Bu nedenle 2 ve 3 nolu 
ortamdan ikisinden biri yada en uygun ve ucuz olan ortamın seçilerek kullanılabileceği önerilebilir. Genotip 
ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Nif çeşidi bunu klon 122, Agria ve Resy çeşitlerinin 
izlediği görülmektedir.    
 
Çizelge 3. Mikro Yumru en (mm) ve boy (mm) Ortalamaları 

Genotipler 101 Klon 122 Agria Resy Ort 
Yumru 
Eni(mm) 

K1 0.4 ** ** 0.2 0.2b 
K2 0.4 0.5 0.4 0.2 0.4a 
K3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4a 
Ot. 0.4a 0.4a 0.3a 0.2a  

Yumru 
Boyu 
(mm) 

K1 0.5 ** ** 0.2 0.2b 
K2 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6a 
K3 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7a 
Ort. 0.6a 0.5ab 0.5ab 0.4b  

 
1: farklı harfle gösterilen ortalamalar birbirinden α=0.05 önem düzeyinde farklıdır. 
** : mikro yumru elde edilememiştir. 
K1: MS (1962) + 2mg/l IBA + 0.1 mg/l GA3 + 30 g şeker 
K2: MS (1962) + 5 mg/ BAP + 500 mg/l CCC + 80 g şeker 
K3: MS (1962) + 2 mg/l BAP + 60 g şeker 
 
Çizelgedeki varyans analiz tablosu incelendiğinde yumru eni ve boyu üzerine ortam etkileri 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Yumru eni ortalamaları incelendiğinde 2 ve 3 nolu ortamın 0,4 mm 
yumru çapına ve 1 nolu ortamın 0,2 mm ile en düşük yumru çapını verdiği görülmektedir. Aynı şekilde 
yumru boyu bakımından da 2 ve 3 nolu ortamlar 0,6 ile 0,7 mm ile en yüksek ortalamayı verirken 1 nolu 
ortam 0,2 mm ile en düşük ortalamayı vermiştir. Bu nedenle ortalama yumru eni ve boyu dikkate alındığında 
çalışmanın amacına göre araştırmacı 2 ve 3 nolu ortamlar arasında kendi amacına göre en uygun ortamı 
tercih edebilir.  

Bu çalışmada kullanılan 2 ve 3 nolu ortamlar incelenen mikro yumru özellikleri bakımından ilk 
sırayı aldıklar için bu ortamların önerilmesi ve bu ortamlar arasında tercih yapılması uygun olacaktır. İki ve 3 
nolu ortamların genotip karşılaştırılması yapılacak olursa aşağıdaki değerlendirme sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Çizelge 3. İki . ve 3. Nolu Ortamlarda Yetiştirilmi ş Patates Genotiplerinin Üstün Mikro Yumru Özellikleri 

Özellik 2.nolu ortam ortalaması 3 nolu ortam ortalamas 
Mikro yumru sayısı Nif (4,0 adet) Nif (4,6 adet) 
Mikro yumru verimi Nif (523,9 mg) Nif (468,0 mg) 
Tek yumru ağılığı Nif (113 mg) Nif (110 mg) 

 
Kullanılan ortamlarda en yüksek mikro yumru özelliklerini veren genotipin Nif çeşidi olduğu 

görülmektedir. Burada 3 nolu ortam mikro yumru sayısı bakımından üstün bulunduğu, iki nolu ortamın da 
yumru verimi bakımından üstün olduğu görülmektedir. Tek yumru verimi bakımından 2 ve 3 nolu ortamlar 
birbirine yakın değerler verdiğinden koşula göre bunlardan birinin tercih edilebileceği söylenebilir. Burada 3 
nolu ortam kolaylık ve ucuzluk bakımından tercih edilebilir. Ortamların yanında genotipinde mikro yumru 
oluşturmada etkili olduğu görülmektedir. Ortam ve genotip yanında değişik oranlarda sukroz 
konsantrasyonun da mikro yumru oluşumuna etkisi olduğu bilinmektedir. Bunların yanı sıra mikro yumru 
oluşumu üzerine ışıklandırma süresi ve şiddeti de etkili olabilmektedir (Nowak and Asiedu, 1992). 
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Özet 

Patates, hem vejetatif hem de generatif olarak çoğaltılabilen bir bitkidir. Günümüzde ticari patates 
üretimi, büyük ölçüde tohumluk yumru kullanılarak vejetatif yolla yapılmaktadır. Generatif çoğaltım ise 
patatesin meyveleri içerisinde oluşan, botanik anlamda bitkinin gerçek tohumları kullanılarak yapılmakta ve 
bu tohumluğa tüm dünyada “Gerçek Patates Tohumu (GPT)” adı verilmektedir. Tohumluk yumru üretiminin 
çevre koşullarından fazla etkilenmesi, hastalık baskısının fazla olması ve yüksek maliyet gibi olumsuzlukları 
nedeniyle alternatif tohumluk kaynağı olarak GPT kullanımı üzerinde durulmaktadır. Halen çok sayıda 
ülkede GPT kullanımının yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar yürütülmektede olup bazı ülkelerde ticari 
üretimde yer almaya başlamıştır. Bu bildiride, GPT teknolojisinin dünyadaki durumu ortaya konularak, GPT 
teknolojisinin ülkemizde verim potansiyeli,  üretici ve tüketici açısından kabul edilebilirliği ve yasal mevzuat 
açısından karşılaşılan sorunları tartışılmıştır. 

 
Yield Potential and Using Possibilities of True Potato Seed Technology in Turkey 

 
Abstract 

The potato can be multiplied both vegetatively and generatively. Currently, vast majority of 
traditional potato production is done vegetatively using seed tubers. Generatively propagation of potato is 
done using botanically true seed  which are formed in the potato berry, and this seed is called “True Potato 
Seed (TPS)” in all over the world. The utilization of TPS in commercial potato production has been evaluated 
due to some disadvantages in seed tuber production such as strictly dependence to environmental conditions, 
high diseases pressure, high production cost etc. Currently, many national programmes on using TPS 
technology in potato production has been conducted, and TPS has beed used in commercial production in 
some countries. In this presentation, we outlined the current situation of TPS technology in the world and we 
discussed the yield potential, farmer and consumer acceptability of the TPS crop and legal situation of the 
TPS technology in Turkey. 
 
Giri ş 

Patates, hem vejetatif hem de generatif olarak çoğaltılabilen bir bitkidir. Vejetatif çoğaltım, 
yumrular ve sap çelikleri kullanılarak yapılmakta olup, tüm dünyada ticari patates üretimi yaygın olarak 
yumrular kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle de, patates tohumluğu denince akla ilk olarak tohumluk 
yumrular gelmektedir. Generatif çoğaltım ise patates saplarının ucunda oluşan ve küçük yeşil domateslere 
benzeyen meyveleri içerisinde bulunan tohumlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu tohumlar, patates 
çiçeklerindeki yumurtalığın döllenmesi sonucu oluşan, botanik anlamda bitkinin gerçek tohumlarıdır. Bu 
nedenle de bu tohumlara tüm dünyada “Gerçek Patates Tohumu (GPT)” adı verilmektedir.   

Patatesin yumru ile vejetatif olarak çoğaltılması, üretimde önemli sorunlarla karşılaşılmasına neden 
olmaktadır (Almekinders ve ark.,1996). Yumruların vejetatif bir organ olması nedeniyle başta virüsler olmak 
üzere birçok hastalık ve zararlı etmeninin taşınma riskini artırmaktadır. Patates yumrularının yüksek oranda 
su içermesi ve birim alan için gerekli tohumluk miktarının (200-500 kg/da) fazla olması, üretimde taşıma ve 
depolama maliyetlerini yükseltmektedir. Ayrıca, özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde çevresel faktörler 
tohumluk yumru üretimini kısıtlamakta, bu bölgelerde patates üretimi başka bölge veya ülkelerden ithal 
edilen tohumluk yumrulara bağımlı kalmaktadır. Sonuçta bütün bunlar tohumluk maliyetini yükseltmekte ve 
toplam üretim maliyetinin çok büyük bir kısmını (%30-70) tohumluk oluşturmaktadır (Almekinders ve 
ark.,1996). Aynı zamanda her yıl insan gıdası olarak kullanılabilecek milyonlarca ton patates, tohumluk 
olarak kullanılmaktadır. 

Yumru ile çoğaltımın sayılan bu olumsuzluklarından kurtulabilmek için alternatif tohumluk kaynağı 
olarak GPT kullanımı üzerinde durulmaktadır. GPT ile üretimde başta virüsler olmak üzere yumru ile taşınan 
birçok hastalık etmeninin taşınmaması yanında birim alan için gerekli tohumluk miktarının çok az olması (5-
20 g/da), GPT kullanımının en önemli avantajları olarak görülmektedir (Wiersema 1984, Malagamba 1988, 
Martin 1988, Pallais 1991, Almekinders ve ark. 1996, Simmonds 1997, Renia 1998, Zandstra 2006). Ancak, 
patates üretiminde GPT kullanımının önemli avantajları olduğu gibi bazı önemli dezavantajları da 
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bulunmaktadır. Yumru ile çoğaltımda tohumluk yumru içerisinde bulunan besin maddeleri, gelişen bitkiyi 
beslemekte (Bohl ve ark. 2001); bu nedenle daha güçlü ve hızlı bir bitki gelişimi olmaktadır. Ayrıca yumru 
ile çoğaltımda her ocakta birden fazla sap oluşmakta ve daha yüksek bitki sıklığı elde edilmektedir. Bunların 
sonucunda yumru ile çoğaltımda verim daha yüksek olmaktadır. Ayrıca GPT açık tozlanma sonucu elde 
edildiğinde kendilenme nedeniyle verimde azalma olabildiği gibi, elde edilen ürün de yeknesak 
olmamaktadır. Bununla birlikte hibrit çeşitlerin kullanılmaya başlanması ile nispeten yüksek yumru verimi ve 
yeknesak ürün elde edilmesi sağlanmış; uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanması ile GPT teknolojisinden 
tatminkar verimler elde edilebileceği ortaya konmuştur (Wiersema 1984, Vander Zaag ve ark. 1989, Tuku 
1994, Carputo ve ark. 1996, Love ve ark. 1997, Çalışkan ve ark. 2005a, Prodan 2005, Roy ve ark. 2005). 

Patates üretiminin tohumluk yumrular kullanılarak yapıldığı Türkiye’de, yıllık ortalama 200 bin ha 
alanda patates dikimi yapılmakta ve kaba bir hesapla yaklaşık 450-500 bin ton patates yumrusu tohumluk 
olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde tohumluk yumru üretimi yapılabilecek birçok bölge bulunmaktadır. 
Ancak ülkemizde halen sağlıklı bir patates tohumluğu üretim programı bulunmamakta, kullanılan sertifikalı 
tohumluğun tamamına yakını anaç veya orijinal kademede ithal edilen tohumluğun yurt içinde çoğaltılması 
ile üretilmektedir. Bu durum sertifikalı tohumluk fiyatlarının yüksek olması yanında, üreticilerin tohumluk 
ihtiyacının çok altında sertifikalı tohumluk üretimine neden olmakta ve bu iki faktörün birleşmesiyle de 
ülkede sertifikalı tohumluk kullanım oranı çok düşük seviyelerde kalmaktadır (Günel ve ark. 2005). Bu 
nedenle birçok üretici, tohumluk niteliği olmayan patates yumrularını tohumluk olarak kullanmak zorunda 
kalmaktadır. Bunun sonucunda verim azalmaları olabildiği gibi, ülkemiz patates alanlarında hastalık ve 
zararlı bulaşıklığı da gittikçe artmaktadır. Bu açıdan, ülkemizin bazı bölgelerinde GPT kullanımının, 
tohumluk sorununun azaltılmasında bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.  

Bu bildiride, GPT teknolojisinin dünyadaki durumu ortaya konularak, Türkiye’de yapılan 
adaptasyon çalışmalarında elde edilen veriler ışığında GPT teknolojisinin ülkemizde verim potansiyeli,  
üretici ve tüketici açısından kabul edilebilirliği ve yasal mevzuat açısından karşılaşılan sorunlar üzerinde 
durulmuştur. 

 
GPT Teknolojisinin Başlıca Kullanım Şekilleri 

GPT’nun patates üretiminde kullanımında, (1) Gerçek tohumların doğrudan tarlaya ekilmeleri ile 
üretim (sofralık veya tohumluk); (2) GPT’nun özel olarak hazırlanmış fideliklere veya viollere ekilmesiyle 
elde edilen fidelerin tarlaya şaşırtılması ile sofralık patates üretimi; (3) Fide şaşırtma yöntemiyle elde edilen 
yumrular kullanılarak sofralık patates üretimi ve (4) Özel fideliklerde GPT’nun sık ekilmesiyle üretilen mini 
yumrular kullanılarak sofralık patates üretimi olmak üzere dört farklı yöntem kullanılmaktadır (Wiersema 
1984, Martin 1988, Almekinders ve ark. 1996). Bu dört yöntem içerisinde tam olarak generatif üretim, gerçek 
tohumların doğrudan tarlaya ekilmeleri veya fide şaşırtma yöntemiyle sofralık patates üretimi olup diğer iki 
yöntemde yine vejetatif çoğaltım söz konusudur. GPT’nun çok küçük olması (bindane ağırlığı 0.5-0.9 g) 
nedeniyle toprak hazırlığı, ekim, çıkış vb aşamalarda karşılaşılan zorluklar yanında, ilk gelişimin yavaş 
olması sonucu uzun bir yetişme süresine ihtiyaç duyması gibi faktörler nedeniyle doğrudan tarlaya ekilerek 
kullanımı fazla yaygınlaşmamıştır. Bununla birlikte Martin (1988), bu yöntemin uzun yetişme süresine sahip 
ılıman bölgelerde, tohumluk yumru üretimi amacıyla kullanımının uygun olabileceğini bildirmektedir. Aynı 
şekilde Almekinders ve ark. (1996)’da uygun hibritlerin bulunması, mekanizasyonunun ve hasat sonrası 
tohum teknolojisinin geliştirilmesi durumunda doğrudan GPT ekiminin Avrupa ve Kuzey Amerika’da dahi 
yaygınlaşabileceğini bildirmektedir. Renia (1995) 200 g GPT’nin doğrudan ekimi ve %75 çıkış oranı ile iyi 
kontrol edilen tarla koşullarında ortalama 25-30 g ağırlığa sahip 28-30 ton tohumluk yumru üretilebileceğini 
bildirmektedir. 

Fide şaşırtma yöntemiyle sofralık patates üretimi, yetişme süresinin yeterli olduğu bölgelerde, 
yeknesaklığı ve verimi yüksek hibrit çeşitlerin kullanılması durumunda oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir. 
Bu tip üretimde başta virüsler olmak üzere hastalık bulaşıklığı riski minimuma inmektedir. Ancak, fideler 
tarlaya şaşırtılmalarından sonra 10-30 gün arasında bir süre şaşırtma stresine girmekte, bunun ardından da 
öncelikli olarak kök gelişimi devam etmektedir. Böylece bitkinin yetişme süresi oldukça uzamaktadır. Bu 
nedenle yetişme süresinin kısa olduğu bölgelerde, yumru gelişimi azalmakta ve önemli verim kayıpları ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bu üretim şeklinde bakım işlemlerinde de daha fazla hassasiyet gerekmektedir. Bu 
nedenle fidelerin doğrudan tarlaya şaşırtılması yoluyla yemeklik patates üretiminin, daha çok ekolojik 
koşulları tohumluk yumru üretimine olanak vermeyen; virüs baskısının fazla olduğu ve her yıl tohumluk 
yumrunun ithal edilmek zorunda olduğu bölgelerde uygun olacağı bildirilmektedir (Malagamba, 1988; 
Martin, 1988; Almekinders ve ark., 1996). Malagamba ve ark. (1984) tarafından Peru’da, Sikka ve ark. 
(1994) tarafından Uganda’da, Tuku (1994) tarafından Etiyopya’da, Pangaribuan (1994) tarafından 
Hollanda’da yapılan çalışmalarda fide şaşırtma yöntemiyle tatminkar verimler alınabileceği saptanmıştır. 
Engels ve ark. (1994) ise Mısır’da yaptıkları çalışma sonucunda, Akdeniz koşullarına sahip Nil Deltasında 
fide şaşırtma yöntemiyle üretimin uygun olmadığı sonucuna varmışlardır. 
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GPT’dan elde edilen yumrular kullanılarak yapılan patates üretimi pek çok açıdan çok daha 
uygulanabilir olarak kabul edilmektedir (Wiersema 1984, Malagamba 1988, Martin 1988, Pallais 1991, 
Almekinders ve ark. 1996, Renia ve Hest 1998, Zandstra 2006). Bu şekilde üretimde de en fazla tercih edilen 
yöntem, fideliklerde veya kontrollü çevrelerde GPT’den mini yumrular üreterek bunların gelecek sezon 
tohumluk yumru olarak kullanılmasıdır. Fideliklerde üretim, sıcaklık kontrolü ve sulama olanaklarının 
sağlanması ile gerek sezon dışı üretime olanak vermesi açısından gerekse de hastalık baskısının yoğun 
olduğu bölgelerde korunaklı bir çevre sağlaması açısından avantajlıdır. Bununla birlikte sık ekim nedeniyle 
üretilecek yumrular küçük olacaktır (ortalama 10 g). Bu şekilde, normal patates yetiştirme dönemi öncesinde 
tohumluk yumrular üretileceği için depolama süresi de kısaltılmaktadır. Ancak bu durumda dormansinin 
kırılması gerekebilmektedir.  

Fideliklerde tohumluk yumru üretiminde en uygun dikim sıklığının 70-100 bitki/m2 arasında olduğu, 
sık dikimlerde yumru sayısının seyrek dikimlerde ise ortalama yumru iriliğinin arttığı saptanmıştır 
(Wiersema 1984 ve 1986a, Carputo ve ark. 1996). Fideliklerde belirtilen bitki sıklıklarında uygun çeşitlerin 
kullanılması durumunda 1 g’ın üzerindeki yumru miktarı 12-13 kg/m2’nin veya 1000 adet/m2’nin üzerine 
kadar ulaşmakta; yumru irilikleri ise ortalama 10-20 g civarında olmaktadır (Wiersema 1984, 1986b, El-
Bedewy 1994, Souibgui 1994). Ortalama 15 g’lık yumruların kullanılması durumunda bir dekar için yaklaşık 
75 kg tohumluk yumru yeterli olmaktadır. Bu durumda, 8 m2 büyüklüğündeki bir fidelikte 1g TPS kullanımı 
ile (%75 çıkış oranında) yaklaşık 1 dekar alana yetecek tohumluk yumru üretmek mümkün olabilmektedir. 
Hatta Tuku (1994) Etiyopya’da yaptığı çalışmalar sonucunda 4 m2’lik bir fidelikten 1 dekarlık bir alana 
yetecek tohumluk yumru üretiminin yapılabileceğini bildirmektedir. Bu yumruların dikimi sonucunda elde 
edilecek ürün sofralık olarak kullanılabildiği gibi bir sonraki yılın tohumluğu olarak da kullanılabilmektedir.   

GPT fidelerinin doğrudan tarlaya şaşırtılmaları yoluyla üretilen yumrular, fideliklerde 
yetiştirilenlere göre daha iri olmaktadır. Bu yumruların tohumluk olarak kullanılması durumunda verim 
açısından klonal çoğaltılan tohumluk yumrulara benzer sonuçlar alınabilmektedir. Bu konuda ABD’nin en 
önemli patates üretim bölgerlerinden Idoha’da yapılan denemelerde, bölgenin standart klonal yumru 
çeşitlerinden (Alpha, Brador, Katahdin, Superior) 33.6 ile 50.3 t/ha pazarlanabilir verim alınırken, yumru ile 
çoğaltılan GPT hibritlerinden 35.8 ile 53.2 t/ha arasında pazarlanabilir verim elde edildiği bildirilmi ştir (Love 
ve ark. 1997). Bu sonuç, daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önerilen GPT teknolojisinin, 
gelişmiş bir ülkedeki verim potansiyelini göstermesi açısından da ilgi çekicidir. GPT’nun bu şekilde 
tohumluk üretiminde kullanılmasının sağladığı en büyük avantaj tohumluk maliyetinin azaltılmasıdır. Çünkü 
klonal tohumluk çoğaltımında başlangıç materyali in-vitro koşullarda üretilmekte ve sertifikalı kademeye 
gelene kadar 4-5 yıl çoğaltılmaktadır.  

 
GPT Teknolojisinin Dünyadaki Durumu 

Gerçek patates tohumu (GPT), patatesin kültüre alındığı yıllardan bu yana patates üretiminde yer 
almaktadır. Patatesin ilk kültüre alındığı Güney Amerika’da yerliler, tohumluk kaynaklarını yenilemek 
amacıyla zaman zaman GPT kullanmışlardır. 18, 19 ve 20. yüzyıllar süresince Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Asya’daki çiftçiler de bozulan tohumlukları yenilemek veya tohumluk üretmek amacıyla GPT 
kullanmışlardır (Malagamba 1988). GPT kullanımı konusunda ilk sistematik çalışmalar 1950’li yıllarda 
Çin’de başlamış, bu ülkede ilk geniş çaplı üretim 1964 yılında açık tozlanan bir kaynaktan alınan 5 kg GPT 
ile gerçekleştirilmi ştir (Bofu ve ark. 1987). Çin’de patates üretiminde GPT kullanımı, 1970’li yılların sonuna 
kadar sürekli bir artış göstermiş ancak daha sonra bir miktar azalmıştır (Bofu ve ark. 1987). Günümüzde 
Çin’de hala GPT teknolojisi patates üretiminde kullanılmaya devam etmektedir. 

GPT teknolojisinin dünyada yaygınlaşması 1977 yılında merkezi Peru’da bulunan Uluslararası 
Patates Merkezi (CIP)’nin özellikle tropikal bölgelerdeki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde patates 
tarımının yaygınlaştırılması amacıyla GPT teknolojisi üzerine araştırmalara başlaması ile olmuştur. CIP bu 
amaçla çeşitli ülkelerdeki araştırma kuruluşları ile çiftçi katılımlı ortak programlar yürütmüş ve çok sayıda 
denemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, özellikle tohumluk yumru üretim ve tedarikinin mümkün 
olmadığı veya çok pahalı olduğu ülkelerde, verim ve ekonomiklik açısından oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. 
Geçen 30 yıla yakın sürede kırkın üzerinde ülkede Ulusal Patates Programı yürütülmüştür. Bugün çoğunluğu 
Güneydoğu Asya ile Orta ve Güney Amerika’da bulunan yirmiye yakın ülkede (Çin, Hindistan, Vietnam, 
Bangladeş, Nepal, Sri Lanka, Butan, Endonezya, Yeni Zelanda, Şili, Peru, Nikaragua, Bolivya, Venezuella, 
ABD, Mısır) ticari olarak GPT teknolojisi kullanılmaya başlamıştır. Özellikle Çin, Hindistan, Şili, Peru, 
Vietnam, Mısır gibi ülkelerde GPT kullanımı yanında hibrit GPT üretimi de oldukça yaygınlaşmış olup 
komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Fuglie ve ark. (2000), Vietnam’da GPT teknolojisinin patates üretiminde 
kullanılmasıyla ortalama verim seviyesinde %75 artış sağlandığı ve yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık gelir 
elde edildiğini; ülkede GPT kullanımının toplam patates üretim alanlarının yaklaşık %10’una ulaştığını 
bildirmektedirler. Nikaragua, Paraguay gibi patates üretiminin az olduğu ülkelerde GPT kullanımı toplam 
patates alanlarının yaklaşık %50’sine yaklaşmış durumdadır. 
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GPT teknolojisinin Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş ülkelerde kullanımı konusunda yapılan 
çalışmalar diğer bölgelere göre daha azdır. Bunda CIP’in bu teknolojiyi öncelikle sağlıklı tohumluk yumru 
temininin yetersiz ve pahalı olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde destekleme politikasının etkisi 
büyüktür. Almekinders ve ark. (1996), GPT’nun, halen oturmuş bir tohumluk yumru üretim programı olan 
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde çok fazla rekabet şansının olamayacağını ileri 
sürmüşlerdir. Bununla birlikte Ahonen ve Lamminsivu (1987) tarafından Finlandiya’da; Pangaribuan (1994) 
tarafından Hollanda’da; Carputo ve ark. (1996) tarafından İtalya’da; Prodan ve ark. (2005) tarafından 
Romanya’da yapılan çalışmalarda oldukça iyi sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Ancak, halen Avrupa’da 
ticari patates üretiminde GPT kullanımı bulunmamaktadır. AB ülkelerinde GPT ithalini yasaklayan 
düzenlemeler olması nedeniyle, bu teknolojinin Avrupa’da yayılmasında teknik nedenler yanında politik 
nedenlerin de önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir (Almekinders ve ark. 1996). Aslında GPT 
teknolojisinde yüksek verimlilik için olması gereken uzun vejetasyon süresi, geçirgen toprak yapısı, sulama, 
gübreleme, mekanizasyon açısından ileri tekniklerin kullanımı gibi faktörlerin tamamını Avrupa ülkelerinde 
mevcuttur.   

Renia and van Hest (1998)’e göre, dünyada GPT teknolojisinin yaygınlaşabilmesi için (1) başta AB 
olmak üzere bazı ülkelerde GPT’nin ülke içerisine sokulmasının yasaklanması nedeniyle bu yasakların 
kaldırılarak marketlere erişimin sağlanması, (2) ıslahçı haklarının korunması, (3) standartların düzenlenmesi, 
(4) mevcut patates çeşit tescil işlemlerinin yumru ile çoğaltıma göre düzenlendiği için GPT çeşitlerinin 
sertifikasyonu ile ilgili düzenlemelerin yapılması, (5) üreticilerin bu teknolojiyi henüz bilmedikleri için 
teknolojinin üreticilere aktarılması, (6) dünyada tohumluk patates üretiminin yaklaşık %80’ine sahip olan 
Hollanda firmalarının karşı lobisinin aşılması gerektiğini bildirmiştir. 
 
GPT Teknolojisinin Türkiye’deki Verim Potansiyeli 

GPT teknolojisinin Türkiye’deki kullanımı ve potansiyeli konusunda çok az çalışma yürütülmüştür. 
Bu konuda ilk çalışmalar 1980’li yılların başında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 
yapılmıştır. Yıldırım ve ark. (1985), Andigena grubuna ait R.143 klonundan 1981 yılında kendi ürettikleri 
GPT’lerden elde ettikleri fideleri 1982 yılı Mayıs ayı başında Bornova koşullarında farklı sıra üzeri sıklık ve 
bitki sayısında tarlaya şaşırtmışlar ve bazı verim unsurları açısından yumru ile çoğaltılan Isola çeşidi ile 
karşılaştırmışlardır. Deneme sonucunda, yumru ile çoğaltılan Isola çeşidinden 19 t/ha  verim elde edilirken, 
R.143 klonuna ait gerçek tohumlardan elde edilen fidelerin 10 cm aralıkla dikilmesi ile 12 t/ha verim elde 
edilmiştir.  Yıldırım ve ark. (1987), Bornova koşullarında yaptıkları bir başka çalışmada, R.68 ve R.143 
klonlarından ürettikleri GPT’larından elde ettikleri yumrular ve fideleri farklı sıra üzeri mesafelerinde 
dikerek yumru dikimi yapılan Grandifolia çeşidi ile karşılaştırmışlardır. Bu denemede de fide şaşırtma işlemi 
2 Nisan tarihinde yapılmıştır. Deneme sonucunda, şaşırtılmış fidelerden elde edilen verimin bu klonlara ait 
yumrulardan (R68 klonuna ait fideler 12.1 t/ha, yumrular 23.6 t/ha) ve Grandifolia çeşidinden (20.7 t/ha) elde 
edilen verimlerden önemli derecede düşük olduğunu; bununla birlikte R.68 çeşidinin GPT fidelerinden elde 
edilen yumruların Grandifolia çeşidinden daha yüksek yumru verimi verdiğini tespit etmişlerdir. Araştırıcılar, 
yumru iriliği, yumru sayısı ve ortalama yumru ağırlığının az olmasının GPT’nin patates üretiminde 
kullanımını sınırlayan başlıca faktörler olduğunu; ancak GPT’den elde edilen yumruların küçük çiftliklerde 
patates üretiminde tohumluk olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Bu çalışmalar ülkemizde GPT 
konusunda yapılan ilk çalışmalar olması açısından çok değerlidir. Ancak, gerek tek bir çeşide ait doğal 
(kendine) melezlenme ile üretilen GPT’ler kullanılması gerekse fidelerin, Bornova gibi sıcak iklime sahip bir 
bölgede Nisan-Mayıs aylarında tarlaya şaşırtılmaları nedeniyle bu denemelerden düşük verimlerin alınması 
çok doğaldır.  

GPT konusunda, 1980’lerin sonu 1990’lı yılların başında Ege Tarımsal Araştrma Enstitüsünde 
(ETAE), CIP’in işbirliği ile bazı çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarda öncelikli olarak hibrit GPT üretimi 
üzerinde durulmuş ve elde edilen ilk sonuçlar doğrultusunda Türkiye’nin gerek kendisi gerekse Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu ülkelerinin GPT ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir (Kuşman 
1994). Bununla birlikte daha sonraki yıllarda bu çalışmalar durdurulmuş, CIP ile olan ilişkiler de minimum 
düzeye inmiştir. ETAE’nde 1990’lı yıllarda üretilen GPT’lerin tarla performansları üzerine de bazı çalışmalar 
yürütülmüş olmakla birlikte, yayınlanmış bir sonuç bulunamamıştır. ETAE’nde yürütülen bu çalışmalardan 
sonra ülkemizde GPT kullanımı üzerine uzunca bir süre hiçbir araştırma yürütülmemiştir. 

Türkiye’de GPT kullanımı konusunda ilk özel sektör girişimi 2001 yılında Agromar A.Ş. tarafından 
yapılmış ve 2001-2003 yıllarında Afyon, Konya, Nevşehir, Bolu ve Adana’da denemeler yürütülmüştür. Bu 
denemeler sonucunda fide şaşırtma yöntemiyle ortalama yumru ağırlığı 60-70 g olan 1700 ile 3000 kg/da 
arasında yumru verimleri elde edilmiştir. Yetiştirme tekniğinin iyileştirilmesi (damla sulama, uygun 
gübreleme programı vb) durumunda 3000 kg/da’ın üzerinde verim elde edilmesinin mümkün olduğu 
sonucuna varılmıştır (Tortopoğlu, 2003). Ancak, ülkemizde GPT çeşitlerinin tescili ile ilgili yasal düzenleme 
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olmadığından dolayı, GPT teknolojisinin ticarileştirilmesindeki zorluklar nedeniyle bu çalışmalar 
durdurulmuştur.  

Türkiye’de GPT konusunda en kapsamlı çalışmalar Çalışkan ve ark. (2005a) tarafından bir 
TÜBİTAK projesi kapsamında 2002-2004 yılları arasında, ana ürün ve turfanda patates üretim bölgelerini 
kapsayacak şekilde Bolu, Nevşehir (ana ürün) ve Hatay (turfanda) illerinde yürütülmüştür. Bu çalışmalarda, 
farklı GPT çeşitlerinin hem doğrudan fide şaşırtma yöntemiyle ve hem de fide şaşırtma yöntemiyle üretilen 
farklı irilikteki yumrular kullanılarak patates üretim potansiyellerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu proje 
kapsamında fide şaşırtma yoluyla patates üretimi konusunda yürütülen denemelerden elde edilen iki yıllık 
ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi, fidelerin farklı sıklıklarda doğrudan 
tarlaya şaşırtılmaları ile elde edilen yumru verimi değerleri, ana ürün bölgeleri Bolu ve Nevşehir’de yumru 
ile çoğaltılan Marfona çeşidine göre daha yüksek olurken, turfanda üretim bölgesi olan Antakya’da ise daha 
düşük olmuştur. GPT’den elde edilen fideler, araziye şaşırtılmalarından sonra bir süre şaşırtma stresine 
girmekte ve gelişmeleri oldukça yavaş olmaktadır. Ana ürün koşullarında yetişme süresinin uzun olması 
nedeniyle erken dönemdeki bu yavaş gelişim ilerleyen haftalarda telafi edilmiştir. Ancak, turfanda bölgesinde 
fidelerin durumu ve iklim koşulları nedeniyle şaşırtma stresi daha uzun süre devam etmiş, yetişme süresinin 
de kısa olması nedeniyle yumru gelişimi ve verimi az olmuştur. Tüm lokasyonlarda bitki sıklığının 
artmasıyla yumru verimi değerlerinde artış görülmüş; en yüksek değerler 25 ve 30 bitki/m2 dikim 
sıklıklarında elde edilmiştir.  
 
Çizelge 1. 2002 ve 2003 yıllarında farklı hibrit GPT çeşitlerinden elde edilen fidelerin tarlaya şaşırtılması  ile 

yapılan denemelerde verim ve verim unsurları açısından elde edilen iki yıllık ortalama değerler 
(Çalışkan ve ark. 2005). 

 
Çeşitler 

Yumru Sayısı (adet/m2) Ortalama Yumru A ğırlı ğı (g) Yumru Verimi (t/ha) 
Antakya Bolu* Nevşehir Antakya Bolu* Nevşehir Antakya Bolu* Nevşehir 

BBS 294 68.6 61.0 -- 28.9 30.9 -- 18.78 18.17 -- 
BBS 295 69.2 74.3 123.1 21.5 34.6 42.5 14.64 25.06 51.48 
BSS 296 73.7 68.3 131.5 24.1 36.7 43.5 17.68 24.43 56.57 
BSS 297 72.7 72.0 123.0 23.2 30.5 35.3 16.73 21.48 42.86 
BSS 340 70.6 62.1 116.2 23.6 37.0 44.5 16.51 22.30 50.98 

Bitki sıklıkları         
 15 bitki/m2  57.5 55.4 107.6 25.8 38.8 45.2 14.69 21.10 48.03 
 20 bitki/m2 67.5 63.4 116.9 24.4 35.3 42.4 16.37 22.25 49.15 
 25 bitki/m2 75.8 71.5 125.1 24.1 32.8 40.1 18.15 23.09 49.99 
 30 bitki/m2 80.9 80.0 132.5 22.8 30.0 37.0 18.30 23.64 48.92 
          
Marfona 28.2 36.6 54.3 72.1 56.0 60.5 20.18 20.51 36.74 
*Bolu lokasyonundaki sonuçlar sadece 2002 yılına aittir. 
 

Turfanda bölgelerinde, patates gelişimi için en uygun dönem Mart ve Nisan aylarıdır. Bu nedenle, 
fidelerin Mart ortasına kadar adaptasyon dönemini tamamlayabilmesi için şaşırtma işleminin Şubat ayı 
ortalarında yapılması gerekmektedir. Ancak bu dönem içerisinde gerek don riskinin devam etmesi gerekse 
yağışlar nedeniyle şaşırtma işlemi yapılamamaktadır. Ayrıca düşük sıcaklık ve kısa gün koşulları nedeniyle 
fidelikteyken yumru oluşumu başlamaktadır. Bu durum da fidelerin tarlaya adaptasyonunun uzamasına neden 
olmaktadır. Şaşırtma işleminin Mart ayı içerisinde yapılması durumunda ise, bitkiler ancak Nisan ayı 
ortalarına veya sonlarına doğru şaşırtma stresini atlatarak hızlı büyümeye başlamaktadırlar. Ancak bu 
dönemden sonra sıcaklık stresi başlamakta; üretilen kuru maddenin önemli bir kısmı pir gelişimi için 
kullanılırken yumru büyümesi çok düşük seviyelerde kalmakta ve verim düşük olmaktadır. Bu konuda, 
Çalışkan ve ark. (2005b) tarafından GPT’den elde edilen bitkilerle yumrudan elde edilen bitkileri, büyüme ve 
verim performanslarının karşılaştırılması amacıyla yapılan bir başka çalışmada da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu nedenle, elde edilen verilere göre fide şaşırtma yöntemiyle patates üretiminin, yetişme süresi 
uzun ana ürün bölgelerinde daha uygun olduğu belirlenmiştir.   

Fidelerin tarlaya şaşırtılması yoluyla üretilen mini yumrular kullanılarak yapılan denemelerden elde 
edilen sonuçlar Çizelge 2’de ve fide şaşırtma yoluyla elde edilen normal boydaki yumrular kullanılarak 
yapılan denemelerden elde edilen değerler Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelgelerden görüleceği gibi mini 
yumrular ile yapılan denemelerde ortalama verimler normal irilikteki (35-55 mm) yumrular ile dikilen 
Marfona çeşidine göre daha düşük seviyelerde kalmıştır. Sadece, en uzun yetişme süresine sahip olan 
Nevşehir’de GPT çeşitlerinin nispeten Marfona’ya yakın verimler vermişlerdir. GPT fidelerinden elde edilen 
normal tohumluk boylarındaki yumrularla yapılan denemelerde ise daha yüksek verimler elde edilmiş; 
özellikle yumru iriliğinin artması ile ortalama yumru verimleri Marfona’ya yaklaşmış veya geçmiştir.  
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Çizelge 2. 2003 ve 2004 yıllarında Antakya, Bolu ve Nevşehir koşullarında fide şaşırtma yöntemiyle elde 
edilen mini yumrular kullanılarak yapılan denemelerde yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı ve 
yumru verimi açısından elde edilen iki yıllık ortalama değerler (Çalışkan ve ark. 2005). 

 
Çeşitler 

Yumru Sayısı (adet/m2) Ortalama Yumru A ğırlı ğı (g) Yumru Verimi (t/ha) 
Antakya Bolu Nevşehir Antakya Bolu Nevşehir Antakya Bolu Nevşehir 

BBS 294 4.9 5.9 7.4 36.5 46.2 67.5 10.24 15.82 28.53 
BBS 295 5.6 6.7 8.1 32.0 42.2 68.4 10.21 16.33 31.60 
BSS 296 5.2 7.6 8.7 36.7 46.2 69.0 10.82 20.15 34.05 
BSS 297 6.3 7.2 8.4 31.6 41.1 55.4 11.49 17.34 26.17 
BSS 340 5.3 6.4 8.1 35.0 41.9 70.3 10.55 15.39 32.38 
Yumru irilikleri 
   <10 g  4.0 4.2 6.0 30.3 37.9 68.5   6.81   9.06 23.53 
10-20 g 4.9 6.4 7.9 34.5 43.1 66.6   9.57 15.74 29.93 
20-30 g 5.7 7.6 8.9 36.6 464 66.1 11.82 20.02 33.42 
   >30 g 6.7 8.7 9.8 36.8 46.7 63.3 13.78 23.19 35.29 
          
Marfona 5.0   8.4* 11.6 69.0   65.0* 69.5 19.42   31.20* 42.10 
*Bolu’da Marfona çeşidine ait veriler sadece 2003 yılına aittir. 
 
Çizelge 3. 2003 ve 2004 yıllarında Antakya, Bolu ve Nevşehir koşullarında fide şaşırtma yöntemiyle elde 

edilen normal yumrular kullanılarak yapılan denemelerde yumru sayısı, ortalama yumru ağırlığı 
ve yumru verimi açısından elde edilen iki yıllık ortalama değerler (Çalışkan ve ark. 2005). 

 
Çeşitler 

Yumru Sayısı (adet/m2) Ortalama Yumru A ğırlı ğı (g) Yumru Verimi (t/ha) 
Antakya Bolu Nevşehir Antakya Bolu Nevşehir Antakya Bolu Nevşehir 

BBS 294 6.4 6.1   9.3 42.2 57.5 69.1 15.44 20.20 36.72 
BBS 295 9.0 7.1 10.0 27.3 49.1 72.1 13.61 20.03 41.13 
BSS 296 7.8 8.8 10.9 42.4 53.9 67.3 18.81 26.74 41.65 
BSS 297 9.4 8.5 12.3 34.2 48.6 46.0 18.02 23.47 32.27 
BSS 340 8.7 9.1 10.6 38.6 53.8 60.2 18.96 27.99 35.90 
Yumru irilikleri 
   <28 mm  6.6 6.2   8.0 31.7 44.2 62.2 11.50 15.36 28.22 
28-35 mm 7.8 7.4   9.8 36.5 53.8 63.9 15.77 22.22 35.24 
35-45 mm 8.4 8.6 11.1 39.7 55.9 64.1 18.31 27.77 39.86 
   >45 mm 9.2 9.5 13.6 42.2 56.5 61.4 21.52 29.39 46.82 
          
Marfona 5.0   8.4* 11.6 69.0   65.0* 69.5 19.42   31.20* 42.10 
*Bolu’da Marfona çeşidine ait veriler sadece 2003 yılına aittir. 

 
GPT Teknolojisinin Türkiye’de Uygulanabilirli ği ile İlgili Değerlendirmeler ve Sonuç 
 Türkiye’de GPT teknolojisinin verim potansiyelinin belirlenmesi amacıyla önceki yıllarda yapılan 
çalışmalar ve son olarak tarafımızdan yapılan çalışmalar sonucunda, GPT teknolojisinin ülkemizdeki 
potansiyeli ve uygulanabilirliği ile ilgili varmış olduğumuz sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

1. GPT teknolojisinin, verimli hibritlerin seçilmesi ve uygun yetiştirme tekniklerinin kullanılması 
durumunda, yumru kadar olmasa bile verim açısından önemli bir potansiyeli bulunmaktadır.  

2. Fidelerin doğrudan tarlaya şaşırtılmaları yoluyla üretim, ancak yetişme süresinin uzun olduğu ana ürün 
koşullarında uygun olmakta, turfanda bölgelerinde ise uygun görülmemektedir. Turfanda bölgelerinde, 
yetişme dönemi öncesinde, sera vb kontrollü koşullarda fidelerden tohumluk yumru üretimi yapılması 
durumunda GPT kullanımı uygun olabilecektir. Bu konuya yönelik yeni araştırmaların yürütülmesi 
gereklidir. 

3. Ana ürün bölgelerinde fide şaşırtma yoluyla üretilen patatesler sofralık olarak kullanılabilir, ancak 
yumru sayısının fazla ortalama yumru iriliklerinin ise düşük olması nedeniyle bu yöntemin tohumluk 
yumru üretimi amacıyla kullanılması ekonomik açıdan daha uygun olacaktır.  

4. GPT’nin patates üretiminde kullanımına sıcak bakılmamasının en önemli nedenlerinden birisi, 
yumruların yeknesak olmayacağı endişesidir. Bu çalışmada, kullanılan tüm çeşitlerde yumruların şekil, 
renk ve genel görünüm açısından kabul edilebilir yeknesaklığa sahip olduğu görülmüştür. Türkiye’de 
üretici ve tüketiciler çok düzgün şekilli ve yeknesak ürüne alışık oldukları için başlangıçta GPT 
çeşitlerinin kabul edilebilirliği yine de düşük olabilir. Ancak küçük alanlarda üretim yapan veya kaliteli 
tohumluk  alamayan dar gelirli üreticiler, kendi işgüçlerini değerlendirerek fidelerden sofralık ürün veya 
kendi tohumluklarını üretmek amacıyla GPT kullanabilirler. 
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5. Fide üretimi hem viollerde, hem de kapalı yastıklarda rahatlıkla yapılabilmektedir. Viollerde üretilen 
fideler dikimde büyük kolaylık sağlamakta, ayrıca taşıma ve makineli dikime olanak sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, kapalı yastıklarda yapılan üretim ise yer ve maliyet açısından üstünlük sağlamaktadır. 

6. Fide şaşırtma ile üretilen yumruların ertesi yılın tohumlukları olarak kullanılması durumunda, 
pazarlanabilir verim, yumru iriliği dağılımı ve yeknesaklık daha iyi olmakta, ancak depolama maliyeti 
ortaya çıkmaktadır. Uzun süre depolama, mini yumrularda daha büyük sorun yaratmış olup bu 
yumruların depolanmasında standart uygulamaya göre daha büyük hassasiyet gösterilmesi gerekecektir. 

 
Yapılan çalışmalar ışığında GPT teknolojisinin ülkemiz koşullarında uygulama potansiyeli olduğu 

görülmektedir. Ancak, patates üretici ve tüketicilerin alışkanlıkları ile GPT kullanımında henüz aşılamayan 
bazı sorunlar göz önüne alındığında Türkiye’de patates üretiminde GPT kullanımının yakın gelecekte fazla 
yaygınlaşması da beklenmemektedir. Ayrıca GPT teknolojisinin hitap ettiği kesim genelde dar gelirli üretici 
olduğu için bu sektörden ilk aşamalarda çok büyük ticari kazançların elde edilmesi de beklenmemelidir. GPT 
teknolojisinin kullanımında verim potansiyelinin yükseltilmesi ve yerli hibrit GPt üretimi ile ilgili 
araştırmaların devam ettirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde GPT teknolojisinin yaygınlaşabilmesi için en 
büyük engellerden birisi de çeşit tescil ve tohumluk sertifikasyon sisteminin yumru ile çoğaltıma göre 
düzenlenmiş olmasıdır. Mevcut yönetmelik çerçevesinde GPT hibritlerinin tescili mümkün olmayıp bu 
konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
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TOKAT YÖRES İNDE TOHUMLUK PATATES ÜRET İM POTANSİYEL İ 
ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

 
Güngör YILMAZ 1                  Yusuf YANAR 2              Dürdane YANAR 3 

 
ÖZET:  Türkiye’de tohumluk patates üretimiyle ilgili sorunlar yıllardan beri süregelen yemeklik ve 

sanayilik patates üretiminin başlıca kısıtlardan birisidir. Tohumluk patateslerin Türkiye’nin hangi ekolojik alt 
bölgelerinde üretileceğine dair çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla birlikte, yeni çalışmaları da 
gerektirmektedir.   

Bu araştırmaya, Tokat-Başçiftlik ve Bozçalı koşullarında 2005 yılında başlanmış olup, 2006 yılında 
devam edilmektedir. Çalışmada Agria, Burren, Hermes, Marfona ve Milva çeşitleri yeralmaktadır.   
Çalışmanın birinci yıl verilerine göre bu alanlarda tohumluk patates üretimiyle ilgili ekolojik ve fizyolojik 
kısıtların sınırlayıcı düzeyde bulunmadığı, dahası elverişli boyutların daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
Başçiftlik ve Bozçalı yörelerinde yürütülen çalışmalarda 2005 yılı verilerine göre patatesin en önemli 
zararlısı olan patates böceğine karşı bile kimyasal mücadele gerektirecek populasyon oluşmazken, virüs ve 
virüs benzeri hastalık etmenlerine vektörlük yapan böcekler de (özellikle afitler ve cüceağustos böcekleri) 
yüksek populasyon oluşturmamıştır. Sarı tava su tuzaklarında yıl boyu yapılan sayımlarda Başçiftlikte en 
yagın afit türü olarak Aphis fabae  belirlenirken, Bozçalı’da Aphis nasturtii’nin yaygınlık gösterdiği 
belirlenmiştir. 

Yine denemede kullanılan çeşitlerde üretim mevsimi süresince herhangi bir hastalığa rastlanmazken, 
yöredeki diğer patates alanlarında yürütülen sörveylerde de ekonomik düzeyde sorun oluşturabilecek bir 
fungal hastalık belirlenememiştir.  

Bu alanların toprak, su ve insan kaynakları yönünden mevcut durumu ve geleceği açısından anaç ve 
sertifikalı patates tohumluğu üretimine uygun özellikler gösterdiği,  tohumluk patates verimlerinin çeşitler ve 
lokasyonlara göre 2.8-5.4 t/da arasında değiştiği belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: Tohumluk patates, Patates böceği, Virüs  
 

INVESTIGATIONS ON THE SEED POTATO PRODUCTION IN TOK AT PROVINCE  
 

ABSTRACT:  In Turkey, main limiting factor of the processing potato production is problems in 
seed potato production. Although several studies have been done on determination of ecological niches of 
Turkey suitable for seed potato production, more studies need to be done. In Tokat, several studies had been 
done for twelve years to determine seed potato production areas. 

This study was carried out to evaluate the potantial of Başçiftlik, Bozçalı and Artova counties for 
seed potato production during 2005-2006 growing periods. Potato cultivars Agria, Burren, Hermes, Marfona 
and Milva were used. In these areas, ecological, physiological and pathological factors releated to seed potato 
production were evaluated and could be present the adventages and disadventages of the areas.  

Based on the first year results, ecological and physiological conditions are suitable for seed potato 
production. Also, Colarado potato beetle did not developed the population which is required insecticide 
application or any other control practices. Population of the insect vectors of main potato virus diseases such 
as aphids species also did not show up until end of september in 2005 growing period. Winged aphid counts 
in the yellow-pan traps during 2005 growing season indicated that Aphis fabae  and Aphis nasturtii were the 
most abundant aphid species in Başçiftlik and Bozçali districts of Tokat respectively.  We did not have any 
disease problem on the potato cultivars tested. Interestingly, there was no fungal and bacterial disease 
problem, except viral infection such as PVY and PVS in other potato fields in both counties. These virus 
diseases are effectivelly controlled by planting certified seed potato. 

Based on the first year results, both counties are suitable areas for certified seed potato production 
with 3.5 -4.3 tons/ da yield. 
 
Key words: seed potato, colarado patato betle,  
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GİRİŞ  
  

Türkiye’de tohumluk patates üretimiyle ilgili yetersizlikler ve sorunlar yıllardan beri 
süregelmektedir. Son yıllarda patates kanseri (Sinchytrium endobioticum) ya da siğili olarak adlandırılan 
fungal hastalık bulaşıklığı bu soruna yeni boyutlar katmıştır. Nitekim, bu hastalığın Nevşehir ve Niğde’nin 
bazı küçük alanlarında görülmesi bile, o bölgenin karantinaya alınması ve tohumluk patates üretimine katkı 
vermemesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak alternatif üretim alanı arayışlarıyla ilgili araştırmalara 
başlanmıştır. Bununla ilgili bir ulusal proje kapsamında mevcut ve potansiyel alanlara yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır.  

Son yıllarda biraz azalmasına rağmen 200 bin hektarın biraz üzerindeki bir alanda patates üretimi 
yapılmaktadır. Bu alanlar için, 2 yılda bir bile değiştirilse (ideal olanı her yıl değiştirmek) yaklaşık  250 bin 
ton tohumluk yumru gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık 2006 yılı itibariyle  yaklaşık 8-10 bin ton 
anaç yumru ithal edilmektedir. Bu tohumluklardan sertifikalı yumru elde edebilmek için yaklaşık 4-5 bin ha 
dikim alanına gereksinim bulunmaktadır.  En az üç yıllık ekim nöbeti uygulanacak bir sistem 
düşünüldüğünde bu miktarın 3 katı (12-15 bin ha) alan belirlemek gerekmektedir. İdeal anlamda her yıl 
değiştirme esasına göre, 500 bin ton tohumluğa ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun üretimi için;  50 bin  ton anaç 
tohumluğa ve  20 bin ha (200 bin da) dikim alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Üç yıllık münavebe de dikkate 
alınırsa bu alanın 60 bin ha olması gerekmektedir.  

Tohumluk patates üretimiyle yemeklik ya da sanayi amaçlı patates üretim sistemleri arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar üretim yerinden başlayıp depolama sistemlerine kadar 
değişebilmektedir. Üretimde kullanılan tohumluk yumruların irili ği,  dikim sıklığı, afit uçuşlarına göre dikim 
zamanının ayarlanması, pir öldürme uygulamaları bunlardan bazılarıdır (van der Zaag, 1987).  

Tohumluk patates üretiminde önemle üzerinde durulan husus sağlıklı yumru üretimidir. Bu durum 
başlangıç materyali, çevre koşulları, virüs kaynakları ve afit uçuşlarıyla yakından ilişkilidir (van der Want, 
1987).   

Tohumluk patates üretiminde ideal sıcaklıklar gündüz 20-25 °C, gece ise 10-15°C arasındaki 
sıcaklıklardır (van der Zaag, 1987). Tarımsal anlamda sağlıklı ve iyi bitki geliştirebilmek için toprak 
yapısının son derece iyi olması gerekmektedir. Diğer taraftan dikim ve hasat mekanizasyonun 
uygulanmasıyla elverişli depolama alt yapısının olması da diğer gereklerdendir.  Bu faktörler yumru 
fizyolojisinin yanı sıra yumru sağlığını da etkileyebilmektedir.   

Bilindiği gibi ülkemizde tohumluk patates üretimine uygun alan arayışlarına çeşitli araştırmalarla 
devam edilmektedir. Bu bağlamda Tokat ve yöresi de çeşitli yönlerden potansiyeli olan bir alan 
durumundadır. Bu özelliklerinden dolayı bu yörede 2000’li yılların başından beri dar alanlarda da olsa 
tohumluk patates üretimi yapılmaktadır.  Son yıllarda ülkemizin tohumluk patates üretimine olan 
ihtiyaçlarından dolayı bu yörenin potansiyelini belli ölçüde ortaya çıkarma gayretleri bağlamında bir dizi 
çalışmalar ortaya konmaya çalışılmaktadır.   
 
MATERYAL ve METOT 
 

Bu araştırma Tokat Başçiftlik ve Bozçalı koşullarında 2005 ve 2006 yılında yürütülmüştür.  
Çalışmada; Agria, Burren, Hermes, Marfona ve Milva çeşitlerinin anaç  sınıfındaki yumruları tohumluk 
olarak kullanılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 5  tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. 
Henüz 2006 yılı hasadı yapılmadığından bu makalede sadece 2005 yılı bulguları verilmiştir.  

Denemeler Başçiftlik’te 5 Haziran 2005, Bozçalı-Reşadiye’de ise 7 Haziran 2005 tarihlerinde 
kurulmuştur. Denemelerde 70x30 cm dikim sıklığı kullanılmış, dekara sırasıyla 15, 10 ve 10 kg NPK 
uygulanmıştır. Azotun 2/3’ ü dikim, 1/3’ yumru oluşum başlangıcında, fosfor ve potasyumun tamamı ise 
dikim esnasında uygulanmıştır. Çıkış işlemleri Başçiftlikte 23 Haziran, Bozçalı’da ise 30 Haziran 2005 
itibariyle tamamlanmıştır. İlk çapa Başçiftlikte Temmuzun ilk, Bozçalı’da ise 2. haftasında yapılmıştır. 
Sulama işlemlerine de Temmuz’un ilk haftasında başlanmış olup, sulama sayısı ve sıklığı bitkilerin ihtiyaç 
duyması durumuna değişmiştir. N’lu gübrenin ikinci kısmı 18-21 Temmuz tarihleri arasında boğaz 
doldurmayla birlikte verilmiş olup, ardından sulama yapılmıştır.  Buna göre Başçiftlikte belli aralıklarla 6, 
Bozçalı’da ise 4 defa sulama yapılmıştır. Hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında ciddi bir problem 
görülmemekle birlikte Ağustos’un ilk yarısında mildiyö için koruyucu mahiyette ilaçlama yapılmıştır. 
Hasattan önce bitkilerin gelişim durumları ve afit bulaşıklığı da dikkate alınarak, pir öldürme işlemi (sadece 
Bozçalı’da) 13 Eylül-2005 tarihinde yapılmıştır. Hasat işlemleri çeşitlerin fizyolojik hasat olgunluğu dikkate 
alınarak gerçekleştirilmi ştir. Başçiftlikte 23 Eylül’de başlanan hasat işlemleri Ekim ayının sonlarında  (26 
Ekim), Bozçalı’da ise Ekim’in ortalarında (13 Ekim 2005) başlanan hasat işlemlerine Ekim ayının sonu (28 
Ekim) itibariyle tamamlanmıştır.  
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BULGULAR ve TARTI ŞMA 

Başçiftlik 
 
Toplam ve Tohumluk Yumru Verimleri  

Tokat-Başçiftlik  yöresinde tohumluk patates üretimi üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen 
bulgular Çizelge1 ve 2’de verilmiştir. Buna göre toplam yumru verimi bakımından denemede kullanılan 
çeşitlerden Marfona 3370.8 kg/da ile en yüksek verim alınan çeşit olmuştur. Bunu 3169.8 kg/da ile Milva 
çeşidi takip etmiştir. Tohumluk yumru verimi (>5.5 cm çaplı yumru) bakımından ise Marfona çeşidini 
(2256.2 kg/da), Hermes (2178.7 kg/da) çeşidi takip etmiştir. Hermes çeşidinden alınan yumrular tohumluk 
yumru boyutlarına  daha uygun olup, bu çeşidin toplam yumrularının % 86.8’ i tohumluk yumru boyutlarında 
olmuştur. Tohumluk yumru oranı yüksek olan diğer çeşit ise % 75.2 ile Burren çeşidi olduğu belirlenmiştir 
(Çizelge 1). 
                                                     
Çizelge 1. Başçiftlik şartlarında tohumluk patates üretimiyle elde edilen bazı bulgular (2005) 
 
Çeşitler Toplam Yumru Verimi 

(kg/da) 
Tohumluk (5.5 cm) 
Yumru Verimi (kg/da) 

Tohumluk Yumru Oranı 
(% 

Agria 2483.8  b 1594.1  c 64.0  cd 
Burren 2622.5  b 1973.6  ab 75.2  b 
Hermes 2504.1  b 2178.7  ab 86.8  a 
Marfona 3370.8  a 2256.2  a 66.9  c 
Milva 3169.8  a 1918.8  b 60.5  d 
Ortalama 2830.2 1984.3 70.7 
% CV,    LSD 
(0.01) 

5.13             268.0 7.79               285.4 3.78             4.94 

 
Elde edilen verimler genellikle Başçiftlik yöresinin genel performansına uygun ise de bu yıl 

denemenin yapıldığı alanlarda zaman zaman yaşanan su kısıtlılığı verimi büyük ölçüde düşürmüştür. 
Tohumluk yumru oranlarında Agria’nın daha düşük oranda, Hermes’in ise yüksek oranda tohumluk yumru 
oluşturması bu çeşitlerin genel karakteristiklerinden kaynaklanmıştır.   
 
 Bozçalı 
 
Toplam ve Tohumluk Yumru Verimleri  

Tokat Reşadiye-Bozçalı  yöresinde tohumluk patates üretimi üzerinde yapılan araştırmadan elde 
edilen bulgular Çizelge 3 ve 4’de verilmiştir. Buna göre toplam yumru verimi bakımından denemede 
kullanılan çeşitlerden Burren 5649.1 kg/da kg/da ile en yüksek verim alınan çeşit olmuştur. Bunu 5198.9 
kg/da ile Marfona çeşidi izlemiştir. Tohumluk yumru verimi (<5.5 cm çaplı yumru) bakımından ise yine 
Burren çeşidini (3522.3 kg/da), Hermes (3338.3 kg/da) çeşidi takip etmiştir. Hermes çeşidinden alınan 
yumrular tohumluk yumru boyutlarına  daha uygun olup, bu çeşidin toplam yumrularının % 72.9’ u tohumluk 
yumru boyutlarında olmuştur. Tohumluk yumru oranı yüksek olan diğer çeşit ise % 70.0 ile Milva çeşidi 
olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). 
 
Çizelge 2. Bozçalı/Reşadiye şartlarında tohumluk patates üretimiyle elde edilen bazı 
                 bulgular (2005) 
Çeşitler Toplam Yumru 

Verimi (kg/da) 
Tohumluk (<5.5 cm) 
Yumru Verimi (kg/da) 

Tohumluk Yumru Oranı 
(% 

Agria 4277.7 1976.6   b 46.4  d 
Burren 5649.1 3522.3  a 63.0  bc 
Hermes 4566.9 3338.3  a 72.9  a 
Marfona 5198.9 2812.0  ab 54.6  cd 
Milva 4366.3 3052.0  ab 70.0  ab 
Ortalama 4811.7 2940.2 61,3 
% CV,    LSD 
(0.01) 

20.57        1326.7 (ns) 20.43            1109.6 7.47              8.46 
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Bu Bölgenin esas potansiyeli Bozçalı’da ortaya çıkmış olup, ortalama verimler 5 t/da civarında 
olmuştur. Su stresinin yaşanmadığı durumlarda diğer meteorolojik verilerin de uygun olmasına bağlı olarak 
oldukça yüksek yumru verimi oluşabilmektedir. 
 

2005 Yılı Tohumluklarının 2006 Yılındaki Performansları  
 

2005 Yılında Tokat Başçiftlik-Bozçalı Yörelerinde  üretilen tohumlukların gerçek performanslarının 
ortaya çıkartılabilmesi ve için; bu tohumluklar Tokat-Artova koşullarında denemelere alınmışlardır. Elde 
edilen bulgular aşağıdaki gibidir. 
 
Çizelge 3. Tokat Başçiftlik-Bozçalı Yörelerinde üretilen tohumlukların, Artova yöresindeki  
              performansları (2006)   
 

Çeşitler 

Toplam 
Yumru 

Verimleri 
(kg/da) 

Hastalıklı Bitki 
İndeksi (%) 

Hastalıklı Yumru 
Oranı (%) 

Artova’da di ğer 
tohumlukların verimi 

(kg/da)* 

Agria 3816.2  b 2.4 0.3 3662.6 
Burren 3982.5  b 0.0 1.2 - 
Hermes 4386.0  a 1.5 0.1 - 
Marfona 3617.6   bc 8.2 - 3417.8 
Milva 3350.2 c 0.0 0.2 - 
Ortalama 3830.5 2.4 1.6 3540.2 
% CV 7.62    
LSD (0.01) 202.5    
* Bu çeşitlerin tohumlukları başka yerlerde üretilmişlerdir.   
 
 Elde edilen bulgulara göre Başçiftlik yöresinde üretilen tohumlukların Artova koşullarında verim 
performansları dekara 3350.2 kg ile 4386.0 kg arasında değişmiştir. Verim düzeyi çeşitlere göre değişmekle 
birlikte, tohumluk üretim yeri Başçiftlik olmayan çeşitlerin verimlerinden yüksek olmuştur. Nitekim bu 
tohumluklardan Agria’nın verimi 3662.6 kg/da, Marfona çeşidinin ise 3417.8 kg/da olmuştur. Başçiftlik’te 
üretilen aynı çeşitlerin tohumlukları Artova koşullarında dekara yaklaşık 150-200 kg daha yüksek verim 
vermişlerdir. Buradan da anlaşıldığına göre Başçiftlik’te üretilen tohumlukların verim potansiyeli diğer 
yerlerde üretilenlerden geri olmadığı gibi, daha yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir.  
 

Hastalık ve Zararlılarla ilgili Genel Bilgiler 
 

Hastalıklar 
 

Başçiftlik ve Bozçalıdaki deneme parsellerinde 2005 yılı üretim dönemi boyunca kayda değer bir 
hastalık problemine (Fungal, Bakteriyel veya Viral) rastlanmamıştır. Her iki bölgede de hasat dönemine 
yakın birkaç bitkide MLO benzeri belirtiler görülmüştür. Yörede patatesin önemli zararlılarından olan patates 
böceğine de rastlanmamıştır. Deneme alanlarına kurulan tuzaklara gelen böcekler arasında da zararlı tür 
olarak çok az sayıda afit görülürken, yine bitkilerden yapılan yaprak örneklemelerinde de sadece mevsim 
sonuna doğru (23/09/2005) Bozçalı’da yaprakçık başına 51.6 afit Başçiftlikte ise,  20 afit sayılmıştır. 

Denemelerde virüs ve virüs benzeri hastalıkların belirlenmesine yönelik testlerde kullanılmak üzere 
yaprak örnekleri alınmıştır. Aynı örneklemeler bölgedeki çiftçi tarlalarında da yapılmıştır. Yörede üretimi 
yapılan tek çeşit Başçiftlik Beyazı olarak adlandırılan yerel bir çeşit olup, üreticinin kendi tohumluğunu 
sürekli bir önceki yıl yetiştirdiği üründen almasından dolayı viral hastalıkların yaygınlık gösterdiği yapılan 
sörveyler sonucu ortaya konmuştur. Daha önce yapılan bir çalışma ile üretici tarlalarından alınan yaprak 
örnekleri ve depolardan alınan yumru örneklerinin kontrollü şartlarda dikilmesi sonucu yetiştirilen 
bitkilerden alınan örnekler DAS-ELİSA yöntemi kullanılarak önemli patates virüslerine karşı testlenmiştir. 
ELİSA testleri sonucuna göre, Başçiftlik beyazında en yaygın viral etmenlerin PVY ve PVS virüsleri (% 
23.64) olduğu belirlenmiştir. Bunların yanında çok düşük oranlarda PLRV (Patates yaprak kıvrılma virüsü) 
(% 3) ve PVX (% 2.5) virüsleri belirlenmiştir (Kutluk Yılmaz ve ark., 2004). Benzer şekilde Erzurum 
Pasinler ovasında yapılan çalışmalarda da PVY ve PVS patateste en yaygın viral etmenler olarak 
belirlenmiştir (Bostan ve ark., 2006). Bostan ve Haliloğlu (2004) Türkiye’de tohumluk patateste PLRV, PVY 
ve PVS virüslerinin tek başına veya karışık olarak bulunan en yaygın viral etmenler olduğunu belirtmişlerdir.  
ELİSA testleri sonucuna göre, Başçiftlik beyazında yaygın olarak görülen viral etmenlerin PVY ve PVS 
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virüsleri olduğu belirlenmiştir. Yapılan sörveyler sonucunda deneme parsellerinde her hangi bir viral hastalık 
simptomuna rastlanmazken, çiftçi tarlalarında bitkilerin büyük çoğunluğunda virüs benzeri simptomlar 
gözlenmiştir. Üretici tarlalarında belirlenen yaygın simptomlar, ellerindeki genotipe ait tohumluğu uzun 
yıllardan beri kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Bu genotip yerel olduğu ve yöre koşullarına iyi uyum 
sağladığından üreticilerin vazgeçemediği, ancak ticari olarak tohumluğu üretilmediğinden de yenilenme şansı 
olmayan ve halen yemeklik üretilen yumruların içinden seçilerek tohumluk oluşturma şeklinde 
kullanılmaktadır.   
 

Zararlılar  
 

Araştırmanın yapıldığı Tokat-Bozçalı/ Reşadiye  patates deneme alanında Eylül’ün ikinci yarısı 
itibariyle yapraklarda yoğun yaprak biti populasyonu oluşmuş ve bu tür Aphis nasturtii olarak teşhis 
edilmiştir. Tesadüfen toplanan 100 patates yaprakçığı üzerinde bulunan afit sayıları değerlendirilmiş, 
yaprakçık başına 51,6 afit belirlenmiştir. M. persicae’nin bulunmadığı yerlerde A. nasturtii’nin fazla 
miktarda populasyon oluşturabileceği bildirilmektedir (Anonymous, 2006).   Denemenin Başçiftlik 
lokasyonunda Eylül’ün ikinci yarısı itibariyle yapraklarda yoğun yaprak biti populasyonu oluşmuş ve bu tür 
Aphis fabae olarak teşhis edilmiştir. Bu türün Başçiftlik’te fazla olması, bu lokasyonunda yoğun fiğ ekilimi 
yapılmasından kaynaklanabilir.  Tesadüfen toplanan 100 patates yaprakçığı üzerinde bulunan afit sayıları 
değerlendirilmiş, yaprakçık başına 20,8 afit olmuştur.  
 
Çizelge 4. 2005 Yılı Yaz Dönemi Tokat-Bozçalı ve Başçiftlik Yörelerinde Su Tuzağında Yakalanan  
                 Yaprak Biti Türleri 
Bozçalı    Başçiftlik 
Aphis nasturtii Kaltenbach Myzus ornatus Laing 
Aphis fabae Scopoli Hyperomyzus lactucae (Linnaeus) 
Myzaphis rosarum (Kaltenbach)  
Hyalopterus pruni (Geoffroy)  
Rhopalosiphum maidis (Fitch)  
Anoecia corni (Fabricius)  
Acyrthosiphon kondoi Shinji  

 
Yukarıda belirlenen afit türlerinden  A. nasturtii ve A. fabae  virüs vektörü olan türlerdendirler 

(Bokx and van der Want, 1987; Tahtacıoğlu ve Özbek, 1997). Virüs vektörü olarak önemli bir tür olan Myzus 
persicae (Sulzer) örnekleme yaptığımız alanlarda tespit edilmemiştir. Su tuzaklarında mevsim boyu yapılan 
örneklemelerde en yüksek kanatlı afit populasyonu Temmuz’un ikinci yarısında  12 kanatlı afit/tuzak olmuş, 
fakat patates bitkilerinde mücadeleyi gerektirecek populasyon oluşmamıştır (Şekil 1).   
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Şekil 1. Patates deneme alanlarında bulunan su tuzaklarından toplanan kanatlı afit populasyonunun 
vejetasyon dönemi boyunca dağılımı  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tohumluk patates üretilen yerin iklim parametreleri oldukça önemlidir. Bunlar patatese uygulanacak 
tarımsal işlemler, patatesin fizyolojisi ve patolojik etmenleri doğrudan etkilemektedir.  Tokat ve yöresi 
tohumluk patates üretim alanları (Artova, Başçiftlik ve Bozçalı) iklim parametreleri yönünden 
değerlendirildiğinde oldukça elverişli özellikler gösterdiği Çizelge 6’da görülmektedir.  
 
Çizelge 4. Artova yöresinin çok yıllık iklim verileri (1957-1990)*  

 
* Tokat Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Verileri  
 

Yörenin başlıca iklim verileri incelendiğinde; tohumluk patates üretimi yönünden genellikle olumlu 
olduğu görülmektedir. Nitekim patatesin yumru oluşumu, kalitesi kuru madde oranı gibi özellikler yönünden 
16-24°C arasındaki sıcaklık isteği ve gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farklılıkların belirgin olması bu 
özelliklere avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan vejetasyon dönemindeki nem oranının çok yüksek olmayışı 
ve rüzgarlı günler de fotosentez için elverişli olurken, hastalık etmenlerini de kısıtlayabilmektedir.     
 

Yörenin Diğer Bazı Fırsatları  
1- Yörenin tohumluk ve yemeklik patates üretimine uygun ekolojik alanlara sahip olması 
2- Meteorolojik elemanların uygunluğu 
3- Yöre üreticisinin patates tarımını belli ölçülerde bilmesi 
4- Patates tarımının çok yoğun yapılmadığı yüksek rakımlı elverişi potansiyel alanlara sahip olması 
5- Yörede patatesle ilgili çeşitli konularda araştırmalar yapan bir Ziraat Fakültesinin olması 
6- Üretilecek tohumluğun kolayca pazarlanabilecek potansiyele sahip olması  
7- Patates tarımına uygun makine varlığı 
8- Su kaynakları 
 
Yörenin Bazı Kısıtları  

     1- Tohumluk ve Yemeklik patateslerin bazen çok yakın olması      
     2- İlkbahar dönemindeki geç don olaylarının meydana gelmesi 
     3- Tohumluk yumrularda kesme işlemlerinin zaman zaman uygulanması 
     4- Pir öldürme uygulamalarının yapılmayışı 
     5- Negatif seleksiyonların sınırlı düzeyde yapılıyor olması 
     6- Dikim esnasında ön filizlendirmenin ideal anlamda yapılmayışı  
     7- Depolama alt yapılarının olmayışı 
Yukarıda sayılan kısıtlar büyük ölçüde teknik ve sosyal içerikli sorunlar olup, eğitim çalışmalarıyla 
giderilebilecek niteliktedir.  
 Teşekkür : Bu çalışma belirlenen afit türlerinin teşhisindeki katkılarından dolayı Dr. Işıl ÖZDEMİR’e    
                   teşekkür  ederiz.  

Aylar 0rtalama 
Sıcaklık 
(°C) 

Sıcaklık 
Saat 
14.00 

Sıcaklık 
Saat 
21.00 

Yağış 
(mm) 

Nem (%) Ortalama 
Bulutlu 
günler sayısı 

Ortalama 
Kırağılı 
günler sayısı 

Ocak -3.3 1.0   -3.9 64.8 74 13.6 5.6 
Şubat -1.8 3.0 -1.9 48.7 73 12.8 5.2 
Mart 2.4 7.7 2.3 58.9 72 14.2 7.4 
Nisan 8.6 13.6 7.8 67.2 63 15.7 2.8 
Mayıs 12.8 17.7 11.0 70.1 63 18.2 0.4 
Haziran 15.8 20.0 13.9 49.9 63 16.5 0.0 
Temmuz 18.0 24.0 16.4 10.0 59 14.7 - 
Ağustos 17.8 24.6 15.9 4.1 57 13.5 0.1 
Eylül 14.2 22.0 12.5 16.2 59 13.6 1.1 
Ekim 9.4 16.8 7.8 34.5 64 14.7 6.4 
Kasım 3.8 9.5 2.4 48.0 72 14.9 10.2 
Aralık -0.5 3.5 -1.4 61.5 75 12.5 8.2 
Yıl sayısı 16 16 16 27 16 27 27 
Yıllık 8.1 13.6 6.9 533.9 66 174.9 47.5 
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PATATES KLONLARINDA STAB İLİTE ANAL İZİ 
 

 
Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA 1 

Ahmet Metin KUMLAY 2 Elif TOZLU 1 
Tülay DİZİKISA 1 Melih OKÇU 1 

Mehmet TAÇOĞLU 3 

 
1. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 25090, Dadaşkent, Erzurum 
2. Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Afyon 
3. Zirai Karantina Müdürlüğü, TRABZON 
 
Özet 

Bu çalışma, Doğu Anadolu Patates Islah Programında, klon seleksiyonu ile seçilen beş adet hat 
(92203, 90403, 93448, 90506, 93245) ve iki adet standart (Granola, Painler-92) toplam yedi patates 
genotipinin, yedi yıllık (1999-2005) verim değerleri üzerinde gerçekleştirilmi ştir. Tesadüf blokları deneme 
deseninde dört tekrarlı olarak kurulan denemelerin yıl birleştirilmi ş analizinde yıllar, genotipler ve yıl x 
genotip interaksiyonu önemli bulunması sonucunda stabilite analizine gidilmiştir. Stabilite parametreleri 
olarak verim ortalaması (x), regresyon katsayısı (b), intercept (orijin değeri) (a), determinasyon katsayısı (r2), 
regresyondan sapma (S2d) ve varyasyon katsayısı (VK) incelenmiştir. Genotiplere ait regresyonların varyans 
analizleri önemsiz çıkan 93448, 90506 ve 93245 hatlarının stabil oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Patates, Islah, Stabilite analizi 
 

Stability Analysis of the Potato Klones 
Abstract 

This study was performed on a 7 year yield levels of the 5 potato lines (92203, 90403, 93448, 
90506, 93245), obtained through clone selection and 2 standart potato varieties (Granola and Pasinler-92). 
The trial were conducted on Randomized Block Design with 4 replications. In analysis of the data 
considering the year factor, year, genotypes, and year x genotip interaction were found to be significant. Thus  
a stability  analysis on the yield was performed. As stability parameters yield averages (x), regression 
coefficeent (b), intercept (a), determination coefficient (r2), regression standard deviation (S2d) and variation 
coefficient (VK) were examined. Regression analysis of variances for 93448, 90506, 93245 numbered lines 
were found to be not significant. So, these lines considered to be stable. 

Keywords; Potato, Breeding, Stability analysis 
 
Giri ş 

Türkiye 179040 ha alanda 4800000 ton ile önemli bir patates üreticisi olmasına rağmen (Anon, 
2005a), üretici tarafından kabul gören ve geniş alanlarda dikimi yapılan yerli çeşitlere sahip değildir. 
Geçmişte geliştirilen bir kaç patates çeşidi ise üretici tarafından kabul görmemiştir. Ülkemiz sertifikalı 
tohumluk ihtiyacının neredeyse tamamını yurt dışından karşılamakta, bu ise karantinaya tabi patates hastalık 
ve zararlılarının ülkemize taşınma riskini artırmaktadır. Ayrıca yurt dışına yüksek miktarlarda tohum 
ithalatından dolayı döviz ödenmektedir. Dolayısıyla verimli, adaptasyon kabiliyeti yüksek yerli patates 
çeşitlerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. 

 
Değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda, patateste yumru veriminin  genotipik farklılığın 

yanında; yıllara, çevre faktörlerine ve lokasyonlara göre de değiştiği kaydedilmiştir (Caligari ve ark., 1986; 
Howard, 1978; Mackay, 1975; Maris, 1966). F1 generasyonundan itibaren klon seleksiyonu ile uzun yıllar 
alan patates ıslah çalışmaları (Yıldırım ve Yıldırım, 2002) sonunda, ıslahçı tarafından geliştirilen çeşit adayı 
hatlar farklı bölgelerde ve yıllarda denemeye alınır. Bunun sonucunda değişik çevrelerde bazı genotiplerin 
iyi, bazılarının ise kötü sonuç verdiği görülür. Genotipler farklı çevrelere olan tepkileri bakımından büyükten 
küçüğe doğru sıralandıklarında aynı çeşitlerin bu sıralamada yer almadıkları görülür. Bu durum genotip x 
çevre (G x Ç) etkileşimi olarak açıklanmaktadır (Yıldırım ve ark., 1979).  

 
Genotip, çevre ve genotip x çevre etkileşiminin önemli çıkması sonucunda ıslahçı tarafından 

geliştirilen çeşit adayları üzerinden çeşit seçiminde; ortalama (x) regresyon katsayısı (b), regresyondan sapma 
(S2d), determinasyon katsayısı (r2), intercept-orijin (a) değeri, varyasyon katsayısı (VK) kullanılmaktadır 
(Finlay ve Wilkinson, 1963; Eberhart Russell,1966; Francis ve Kannenberg, 1978). 
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Ülkemizde farklı araştırmacılar tarafından yapılan bazı stabilite ve uyum çalışmalarında;  
Kuşman ve Sabancı (1993) dokuz çevrede 11 patates genotipi ile yürüttükleri bir çalışmada Arinda, 

Marfona, AG 341 ve Quinta çeşitlerinin yüksek verimleri ile tüm çevrelere iyi adapte olduklarını,  Amati, 
AG 925 ve AU 325 çeşitlerinin ise çevrelere adapte olmadıklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca İmpala çeşidi iyi 
çevre koşullarında özel adaptasyon yeteneğine sahip olması ile dikkati çekmiştir. 

Yıldırım ve Budak (1995) iki farklı yıl ve üç farklı yerde 12 patates genotipi ile yaptıkları çalışmada 
Cosima çeşidinin 2808 kg/da ile en yüksek verime sahip olduğunu 1,42 lik b değeri ile çevrelere stabil 
olmayan bir tepki gösterdiğini ve iyi çevrelerde daha iyi bir adptasyon gösterdiğini tespit etmişlerdir. Diğer 
yandan verimi 2593,8 kg/da ve 0,9 b değeri ile Resy çeşidi stabil bir tepki ile çevrelere genel bir adaptasyon 
göstermiştir. 

Yılmaz ve Tugay (1999) iki farklı yıl ve üç farklı yerde 15 patates genotipi ile yaptıkları 
çalışmalarında mutlak stabil bir genotipin tespit edilemediğini fakat yayla kızı, hanson ve ilona çeşitlerinin 
diğerlerine göre daha stabil olduklarını, resy, marfona, ausonia çeşitlerinin iyi çevrelere, granola ile 82109.6 
nolu klonun ise kötü çevre şartlarında daha iyi uyum sağladığını bildirmişlerdir. 
 
Materyal ve Metot 

Çalışmada Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü patates ıslah programında yer alan 1990-
1993 yıllarında melezlemeleri yapılan 1999 yılından itibaren klon verim denemelerine alınan ve 2005 yılına 
kadar verim performansları ile öne çıkan çeşit adayı beş hat ve iki standart çeşit (Pasinler-92, Granola) 
materyal olarak kullanılmıştır. Hatların ebeveynleri ile melez tarihlerine ait bilgiler Tablo-1’de verilmiştir.  
 
Tablo-1 Stabilite analizi yapılan hatlara ait ebeveynler ile melezleme tarihleri 
Genotipler Baba  Ana Melez Tarihi 
920203 Baraka Maradona 1992 

 
90403 P.sequire Baraka 1990 

 
93448 Granola Baraka 1993 

 
90506 Famosa Baraka 1990 

 
93245 Caba Maradona 1993 

 
Pasinler-92 (st)  
Garanola (st)  

Çalışmanın yürütüldüğü yedi yıl süresince (1999-2005) ve uzun yıl ortalamalarına (1926-2000) ait 
iklim verilerinden ortalama sıcaklık, aylık ortalama yağış ve aylık ortalama nispi nem gibi meteorolojik 
elemanlar Tablo-2’de sunulmuştur (Anon., 2005b). 
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Tablo-2 Deneme yerine ait yedi yıllık ve uzun yıllara ait (1999-2005) iklim verileri 

Aylar 
Meteo. 
Eleman. 

Yıllar 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *U. 
Yıl. 

Mart S (0C) -1,7 -7,6 4,4 -0,9 -6,6 -1,7 -3,1 -3,3 
Y (mm) 57,7 61,3 51,1 37,4 32,9 33,7 46,5 26,3 
N(%) 73,9 73,4 65 71,4 75,8 69,7 77 74,8 

Nisan S (0C) 5,6 7,4 7,2 4,2 4,4 4,0 6,3 4,4 
Y(mm) 44,9 34,9 104,9 77,1 81,4 36,0 67,7 50,8 
N(%) 63,7 64,8 65,4 67,1 62,2 58,0 70 65,4 

Mayıs S (0C) 10,3 9,8 9,3 9,8 11,6 9,7 10,6 9,3 
Y (mm) 35,3 42 68,7 73,1 29,9 121,7 92,1 71,9 
N(%) 56 57,9 61,3 55,8 52 63,5 72 61,4 

Haziran S (0C) 15 15,5 15,4 14,3 14,5 14,5 13,9 13,0 
Y(mm) 49,6 9,7 7,3 74 45,7 40,7 70 38,3 
N(%) 57,7 47,8 48,1 57 50,6 52,8 67 57,3 

Temmuz S (0C) 19,2 22,3 20,6 18,3 18,9 17,9 20,2 17,5 
Y (mm) 34,2 4 36,6 39,1 18,5 2,4 20,3 25,5 
N(%) 52,9 36,7 46,2 53 49,3 42,0 55 51,1 

Ağustos S (0C) 20,3 19,3 19,9 16,6 20 19,6 20,4 17,1 
Y(mm) 6,1 4,7 9,2 54,6 5,1 1,3 24,3 17,5 
N(%) 44,6 43,4 44,1 53,6 42,7 41,3 54 47,7 

Eylül S (0C) 14,2 14,4 14,3 13,6 13,8 13,8 14 12,8 
Y (mm) 49,6 40,7 3,8 18,1 19,3 6,0 15,4 18,5 
N(%) 54,6 47,4 42 52,9 46,3 41,1 59 50,2 

Ekim S (0C) 6,9 7 6,2 8,9 8,8 1,9 6,5 6,6 
Y(mm) 17,3 42,3 51,2 42,9 90,9 27,4 71,8 47,4 
N(%) 60,4 67 60,1 61,9 64,1 59,4 70 61,8 

*1926-2000 
 

Ayrıca denemelerin kurulduğu alanlara ait bazı fiziksel (tekstür sınıfı) ve kimyasal (pH, kireç, 
fosfor, potasyum, organik madde) toprak özelliklerine ait değerler ise Tablo-3’de verilmiştir (Tozlu, 2003). 
 
Tablo-3  Deneme alanlarına ait bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri 
Derinlik 

 (cm) 
Tekstür  
Sınıfı 

Ph Kireç  
(%) 

Fosfor 
(P2O5) 
 kg/da 

Potasyum 
(K 2O)  
Kg/da 

Organik 
madde  

(%) 
0-20 Killi-tınlı 7.76 5.17 3.04 235.2 1.23 
20-40 Killi-tınlı 7.74 6.02 1.85 235.2 0.60 

 
Her bir yılın ayrı bir çevre olarak planlandığı çalışmada, 1999 dan 2005’e kadar 7 yıl boyunca klon 

verim denemeleri tesadüf blokları deneme planına göre 4 tekrarlı olarak kurulmuştur. Verim değerleri 
üzerinden yıl birleştirmesi yapılarak istatistik analizler gerçekleştirilmi ş, genotip, yıl ve genotip x yıl 
interaksiyonu önemli çıkması sonucunda stabilite analizi yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar Asgari Önemli 
Fark AÖF (LSD) testine göre yapılmıştır. 

Patates genotiplerinin verim değerleri üzerinden stabilite durumlarını belirlemek için ortalama verim 
(x), regresyon katsayısı (b), intercept (orijin) değeri (a), determinasyon katsayısı (r2), regresyondan sapma 
(S2d) ve varyasyon katsayısı (VK) stabilite parametreleri olarak kullanılmıştır (Eberhart ve Russell, 1966). 
 
Bulgular ve Tartışma 
 
Verim 

Patates genotiplerine ait verim değerlerinin yedi yıllık birleştirilmi ş analizi sonucunda elde edilen 
varyans analiz tablosu Tablo-4 te sunulmuştur. Tablo-4 incelendiğinde yılların, genotiplerin ve yıl x genotip 
interaksiyonunun % 1 seviyesinde önemli olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo-4 Genotiplere ait varyans analiz tablosu 
Varyasyon K. SD KT KO F  
Yıl 6 95080522 15846754 80,6372** 
Genotip 6 44285869 7380978,2 37,5586** 
Tekerrür[Yıl] 21 5341416 254353,14 1,2943ns 
Yıl*Genotip 36 48584273 1349563,1 6,8673** 
Hata 126 24761417 196519,18   
Genel Toplam 195 218053496 1118223,1   
CV: % 17,3     
** % 1 seviyesinde önemli, ns no significant 
 

Verim değerlerine ait çoklu karşılaştırmalar Tablo-5’de verilmiştir. Yıllar incelendiğinde verimin 
1999 yılında 4123,5 kg/da ve 2000 yılında 1860,4 kg/da olduğu göze çarpmaktadır. Birbirini takip eden bu 
iki yıl arasında verimin bu kadar büyük bir fark göstermesi 1999 yılında Haziran ve Temmuz aylarında aylık 
ortalama yağış miktarının 2000 yılına göre çok yüksek olması ile izah edilebilir. 

 
Genotiplerin verim değerleri ise 1928,7 kg/da ile 3250,3 kg/da arasında değişim göstermiştir. 93245 

ve 93448 hatları sırasıyla 3250,3 ve 3127,1 kg/da ile verimi en yüksek genotipler olarak belirlenmiştir. Diğer 
yandan Granola ve Pasinler-92 çeşitleri sırasıyla 1928,7 kg/da ve 2034,4 kg/da ile verimi en düşük genotipler 
olmuşlardır. 
 
Tablo-5 Genotiplere ait verim değerleri 
Geno. 
Yıl 920203 90403 93448 90506 93245 Granola P.-92 Yıl Ort. 

1999 5551,6  2944,2  4934,0  4469,8  5230,0  2923,7  2811,5  4123,5 a 
2000 1436,2  1576,5  2443,8  2030,6  2752,5  1558,6  1224,8  1860,4 d 
2001 2300,1  2323,8  2783,4  2438,1  3676,2  1897,6  1659,5  2439,8 c 
2002 1389,1  2082,8  3025,7  3006,7  2887,6  1503,3  1989,1  2269,2 c 
2003 1940,5  2207,2  3959,6  2999,8  3066,7  1385,7  1527,8  2441,0 c 
2004 3625,5  2975,2  2650,6  2200,3  2650,2  2275,8  3150,5  2789,7 b 
2005 1693,9  1912,6  2092,3  2090,7  2488,9  1956,5  1877,6  2016,1 d 
Geno. 
Ort. 

2562,4 b 2288,9 c 3127,1 a 2748,0 b 3250,3 a 1928,7 d 2034,4 d   

Yıl LDS: 234,26  Genotip LSD: 234,46  Yıl x Genotip LSD: 620,34 
 
Stabilite analizi 
 

Regresyon katsayısı b’nin 1’e yakın olması genotiplerin çevreye tepkisini, intercept-orijin değerinin 
(a) pozitif olması her çevre koşulunda genotiplerin iyi perfromans göstermesini, determinasyon katsayısı (r2) 
çevre değişimlerini verime yansıtma oranını ifade ettiği ve regresyondan sapma (S2d) değerinin 0’a yakın 
olması genotipin kararlılığını gösterdiği bildirilmektedir (Eberhart ve Russell, 1966; Finlay ve Wilkinson, 
1963; Francis ve Kannenberg, 1978). 

 
Tablo-6 ve Şekil-1 incelendiğinde 90506, 93245 ve 93448 hatları verim değerleri genel ortalamanın 

üzerinde, 920203, 90403 hatları ile Granola ve Pasinler-92 çeşitleri ise genel ortalamanın altında olduğu 
görülmektedir. Verimleri genel ortalamanın altında kalan çeşit ve genotiplerin stabil olma özelliği 
kaybolmuştur.  

Verim değerleri genel ortalamanın üzerinde olan genotipler stabilite parametreleri açısından 
incelenecek olursa; 

93245 nolu hattın veriminin 3249,6 kg/da ile bütün genotipleri geçtiği ve genel ortalamanın çok 
üzerinde olduğu,  b değerinin 1’e yakın (1,089),  regresyondan sapmanın (S2d) ise düşük olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca orijin (a) değerinin pozitif, r2 değerinin 0,655 ve varyasyon katsayısının (VK) % 18,00 
olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu stabilite parametreleri ışığında 93245 nolu hattın bütün çevrelerde yüksek 
derecede uyumlu bir genotip olabileceği göze çarpmaktadır.  
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93448 nolu hattın veriminin ise 3157,9 kg/da ile genel ortalamanın üzerinde olup genotipler içerisinde 
ikinci sırada yer aldığı, b değerinin 1’in üzerinde (1,163) ve regresyondan sapmanın ise (S2d) genotipler 
içerisinde en yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca orijin (a) değerinin pozitif olmasına rağmen, 
r2 değerinin (0,553) düşük ve varyasyon katsayısının % 20,58 olduğu görülmektedir.  Stabilite parametreleri 
arasında yer alan r2 değerinin düşük, regresyondan sapmanın ve varyasyon katsayısının büyük olmasından 
dolayı 93448 nolu hattın tüm çevreler için kararlı bir genotip olmadığı ancak iyi çevre koşullarında uyum 
sağlayabileceği düşünülebilir. 
 

Verim değeri 2748,0 kg/da olan 90506 nolu hattın genel ortalamanın üzerinde ve aynı zamanda 
genel ortalamaya yakın, b değerinin 1’e yakın (0,964),  regresyondan sapmanın (S2d) ise düşük olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca orijin (a) değerinin pozitif, r2 değerinin 0,661 ve varyasyon katsayısının % 18,59 
olduğu saptanmıştır. 90506 nolu hattın ortalama verim değeri genel ortalamaya yakın ve b değerinin 0,964 
olması, bu genotipin bütün çevrelere orta derecede uyum gösterebileceği sonucunu çıkarmak mümkündür. 
 
Talo-6 Genotip Verimleri için Stabilite Parametrelerine Ait Değerler 

 
Genotipler 

Ortalama 
verim 

(x) 

Regresyon 
katsayısı 

 (b) 

İntercept 
(Orijin 
değeri) 

(a) 

Determinasyon 
katsayısı 

(r2) 

Regresyondan 
sapma 
 (S2d) 

Varyasyon 
katsayısı 
VK (%) 

920203 2526,0 1,945 ** -2412,1 0,848 609,22 23,64 
90403 2288,9 0,559 ** 855,6 0,431 475,27 20,76 
93448 3157,9 1,163 ns 165,5 0,553 773,56 20,58 
90506 2748,0 0,964 ns 275,3 0,661 511,04 18,59 
93245 3249,6 1,089 ns 456,6 0,655 585,01 18,00 

Granola 1993,7 0,679 ** 252,1 0,412 601,32 30,14 
Pasinler-92 1928,7 0,597 ** 396,3 0,511 433,06 22,45 
Ortalama 2556,1   0,999     
ns: no significant,** 0,01 seviyesinde önemli 
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Şekil-1 Patates genotiplerinin ortalama verim ve regresyon katsayıları üzerinden dağılımı. 
 

Sonuç olarak; Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ıslah programında yer alan patates 
klonlarında uygulanan stabilite analizinde, 93245 nolu hattın tüm çevrelerde yüksek derecede kararlı bir 
genotip olabileceği, 90506 nolu hattın ise orta derecede tüm çevre koşullarına uyum gösterebileceği ve 93448 
nolu hattın özel çevre koşulları için tavsiye edilebileceği belirlenmiştir.  
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MARFONA PATATES ÇE ŞİDİNDE MUTASYON ISLAHINA YÖNEL İK OLARAK ETK İLİ 
DOZUN BEL İRLENMESİ 

 

Süreyya Şekerci 1   Dr. Zafer Sağel1  Dr. Hayrettin Peşkircio ğlu1 Dr. Nevzat Uslu1  Zafer Işık1 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ANKARA 
 
ÖZET 
 
Mutasyon ıslahı çalışmalarına temel oluşturmak üzere serada yürütülen bu çalışmada fiziksel mutagen olarak  
Co-60 kaynağından elde edilen 1,81 kGy/h gücünde gamma ışınları kullanılmıştır. Marfona patates çeşidine 
ait  yumrulara Co-60 kaynağında 0, 15 , 30, 40, 50, 70, 100 Gy dozlarında ışınlama yapılmıştır. Her ışınlama 
dozundan 10 adet yumru 3 tekerrürlü olarak   saksılara  tek tek dikilmiştir. Dikim sonrasında  çıkış gün sayısı  
belirlenmiş  dikimden 80 gün sonra yapılan hasatta  ana ve yan dal sayıları ile ana ve yan dal uzunlukları 
ölçülerek saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçların değerlendirilmesi sonucunda  etkili doz 35 Gy olarak 
belirlenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler : Patates, mutasyon, Co-60, gama ışını, ışınlama dozu, etkili doz.  
 

DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSE IN MARFONA POTATO VARIETY FOR MUTATION 
BREEDING 

 
ABSTRACT 
 
Gamma rays, which are obtained from Co-60 and  dose rate of 1,81 kGy/h, are used for  determination of 
effective dose in Marfona potato variety for mutation breeding .Doses of  0, 15 ,30, 40, 50, 70, 100 Gy were 
applied to Marfona potato varieties at source of  Co-60. 10 potato tuberwere from each irradiated doses were 
planted in each pot with 3 replication  After planting, germination per day was observed. After 80 days of 
planting,  potato plants were harvested and the main and second brancher were measured.At the end of 
assessing these results 35 Gy was found  as  effective dose. 

 

Key Words: 
Potato,mutation, Co-60, gamma ray,  radiosensitivity, effective dose. 
 
GİRİŞ 
 
Solanaceae familyasında  yer alan ( Solanum tuberasum L. ) tahıllardan sonra beslenmede ikinci sırayı 
almaktadır. Tek yıllık kültür bitkisi olan patatesin yumrularının farklı şekilde değerlendirilmesi (yemeklik, 
parmak patates, cips sanayii, nişasta, alkol yapımı v.b.) endüstrideki önemini artırmaktadır. Ayrıca insan 
beslenmesinde  de içerdiği nişasta halindeki karbonhidrat , proteinler, vitaminler, ve demir nedeniyle de 
değerli bir besin kaynağıdır. 
Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde 1980 ‘li yıllarda 183 000 ha olan dikim alanı 1995‘de 200 000 ha 
(Er, Uranbey 1998) 2000 yılında ise 205 000 ha ulaşmıştır. Dekara verim yönünden bakıldığında verim 
1980’de 1,6 ton/da iken 2000‘de 2.62 ton/da olarak verilmektedir. Günümüzde ise patatesdeki farklı 
problemler nedeniyle dikim alanları azalmış, ancak birim alandan alınan verim artmıştır. 2002 yılında 198 
000 ha alanda ekim yapılmış verim   2,63 ton/da’a yükselmiştir.   (Tarim gov.tr istatistikler) 
Üretimde kullanılan çeşitler bazında ele alınacak olursa Marfona patates çeşidinin yurdumuzda  farklı 
alanlarda adaptasyon kabiliyetinin iyi olması, yemeklik ve yumru özellikleri yönünden beğenilmesi nedeniyle 
dikim alanları her geçen gün artmakta ve ithal edilen tohumluklar bazında ilk sıralarda yer almaktadır. 2006 
yılı tohumluk programında ithal edilen 47 adet patates çeşidi içinde Agria ve Hermes ten sonra üçüncü sırada 
sırada yer almaktadır. (Tohumluk programı 2006 TÜGEM). % 100 dışa bağımlı olduğumuz patates 
tohumluğunda  2005 yılında ithal edilen  Marfona patates tohumluğuna ödenen bedel yaklaşık 662 000 € 
olup; ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemlidir.  
Patates ıslahında amaç; kaliteli, verimli, yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip olan, hastalık ve zararlılara 
dayanıklı,  depolama kabiliyeti yüksek çeşitlerin elde edilerek çiftçi ile endüstrinin hizmetine sunulmasıdır. 
Mutasyon ıslahı tekniği son 50 yıllık sürede giderek önem kazanmıştır. Bu teknik diğer ıslah yöntemleri ve 
biyoteknolojik yöntemlerle kıyaslandığında  ıslahçıya üzerinde çalışacağı varyasyonu genişletmekte ve geniş  
populasyon yaratma bakımından yarar sağlamaktadır. Dolayısıyla hem ıslah süreci kısalmakta ve 
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maliyetlerde düşmektedir. Bu teknik  ülkemizde halen TAEK SANAEM tarım birimi  öncülüğünde 
kullanılmakta  olup birimimizce geliştirilip tescil ettirilen  mutant soya tütün nohut çeşitleri  Türk tarımının 
hizmetine sunulmuştur. (Z. Sağel ve ark.) 
Mutasyon ıslahı vegetatif olarak üretilen bitkilerde ve özellikle  adaptasyon kabiliyeti iyi olan çeşidin birkaç 
özelliğinin iyileştirilmesi istendiğinde çok olumlu sonuçlar veren bir yöntemdir. (Anonymus  1997) Bu 
nedenle patateste yapılacak mutasyon çalışmaları ile istenilen verim ve verim kriterlerini iyileştirilebileceği  
düşünülerek  Marfona patates çeşidinde uygun doz belirleme çalışması yapılarak mutasyon ıslah yöntemi ile 
yeni çeşitler geliştirme yoluna gidilecektir. 
Bu konudaki çalışmaları incelersek: Sanino ve Angora (1988) İn vitro koşullarda yürüttükleri araştırmada 
Desiree patates çeşidinin yumrularına 30 Gy gama ışını uygulamışlar, ilerleyen gelişme döneminde 
inceledikleri toplam  1094 patates bitkisinde toplam mutasyonu % 14,44 olarak belirtmişlerdir.  
 Sanino ve Angora (1988) Desiree patates çeşidine apikal tomurcuklanma öncesinde in vitroda  gelişen 
bitkiciklerini gama ışın dozu ile ışınlayarak mutasyon ıslahı yöntemi ile İtalya pazarında önemli bir yere 
sahip olan  beyaz kabuk rengine sahip Desital çeşidini ıslah etmişlerdir. 
Haverkort ve ark.(1991) Bintje, Jaerla ve Spunta patates çeşitlerinin yumruları üzerinde yapmış oldukları 
çalışmada Co-60 kaynağında 0,5-27 Gy arasında ışınlama yapmışlar yumru verimi, dal ve yumru sayısı ile 
hasat indeksini belirlemişlerdir. Sonuç olarak 3 Gy ışın dozunda  Spunta çeşidinde yumru sayısı % 30 
azalmış, Jaerla da ise %17 artmış, Bintje çeşidinde değişme olmamıştır. Araştırıcılar 27 Gy dozda yumru 
sayısı ve verimin azaldığını gama radyasyonunun sürgün ucu gelişimini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. 
Love ve ark. (1994) Russet Burbank patates çeşidinde yaptıkları çalışmada 35 Gy gama ışın dozu ile 
ışınladıkları yumrulardan oluşan mutantın kontrol Russet Burbank çeşidinden Blacksport bruise  daha hassas, 
kuru madde ve protein verimi düşük, daha fazla yumru sayısı verdiğini belirlemişlerdir. 
 Castillo ve ark. (1997) tarfından Desiree ve Kondor patates çeşitlerine 10-100 Gy arasında 10 farklı gama 
ışın dozu ile ışınlamışlar ve ışın dozunun artmasıyla hayatta kalma ve yumru veriminin azaldığını, bitki 
ıslahında 25-35 Gy gama ışın dozunu geçmeyecek dozların kullanılabileceğini görmüşlerdir. 
Aslanoğlu ve Atakişi (1998) 5 faklı patates çeşidinde laboratuvar  şartlarında yapmış oldukları denemede 7 
farklı ışın dozu kullanmışlar M1 generasyonunda baş sürgün ve yan sürgün uzunluklarını incelemişler Agria 
çeşidinde ışın dozunun artması ile uzunlukların önemli ölçüde azaldığını belirtmişlerdir. Çıkış gün sayısı 
yönünden ise tüm çeşitlerde ışın dozunun artmasıyla çıkış gün sayısının arttığını belirlemişlerdir.  
Aslanoğlu F.  (1999) Resy ve Yayla Kızı patates çeşitlerinde verim yönünden yapılacak çalışmalarda Resy 
patates çeşidinde 15 Gy , Yayla Kızı patates çeşidinde 25 Gy ışın dozu kullanılabileceği sonucuna 
varmışlardır. 
Tüm bu bilgiler ışığında sunulan araştırma makalesinde Marfona patates çeşidinde yeni varyasyonlar 
yaratması ve yeni çeşit geliştirilmesi amacıyla farklı gama ışın dozlarının ana ve yan dal sayıları ile ana ve 
yan dal uzunluklarına etkisi belirlenerek ‘ Etkili Mutasyon Dozu’ (ED 50) belirlenmiştir. 
 

MATERYAL ve YÖNTEM 
 
Materyal 
Araştırmada Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen sertifikalı kademede Marfona 
patates yumruları kullanılmıştır. 
 
Yöntem 
Bu çalışmada Marfona patates çeşidi  yumruları  literatür bildirişleri (Sanino ve Angora (1988), Castillo ve 
ark.1997, Aslanoğlu ve Atakişi (1998) Aslanoğlu F.  (1999)) ve tarafımızdan yapılan ön deneme sonuçları 
göz önüne alınarak 1,81 kGy/h gücündeki Co-60 gama kaynağından elde edilen ışınlarla 15, 30, 40, 50, 70, 
100 Gy dozlarında ışınlanmıştır. Işınlanan yumrular  TAEK, SANAEM  Uygulama bölümü seralarında 
denemeye alınmıştır. Etkili mutasyon dozun  (ED 50) belirlenmesi amacıyla ışınlanan yumruların saksılara 
dikimleri yapılmış, saksıların gerekli bakım işlemleri yapılarak günlük olarak çıkış tarihleri belirlenmiş ve 
80. günde ana ve yan dal sayıları ile ana ve yan dal uzunlukları ölçülmüştür. Çalışmada her doz için 30 
yumru (10 adet 3 tekerrür) kullanılmıştır. ED50 değeri yapılan ölçümlerden hesaplanmış kontroldeki ölçüm 
sonuçlarını % 50 oranında azaltan doz ED50  değeri olarak saptanmıştır. (Anonymus  1997) ve Harten (1998)  
Elde edilen bu sonuçlar  regresyon analizi ile doğrulanmıştır. 
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BULGULAR ve TARTI ŞMA 
 
Dikim sonrasında çıkış yapan bitkiler gözlemlenmiş, dozlara göre % çıkış oranları belirlenerek Çizelge 1 de 
verilmiştir. Ayrıca yumruların günlük çıkış tarihleri belirlenerek çıkış gün sayısı olarak; ana ve yan dal 
sayıları ile ana ve yan dal uzunlukları  aynı Çizelge de sunulmuştur. Alınan veriler MSTAT C programında 
değerlendirilerek varyasyon analizi yapılarak sunulmuştur. Çizelgede de görüldüğü gibi kontrolde % 80 
olarak belirlenen çıkış oranı; 70 Gy ışınlamada %10 olarak tespit edilmiştir. Işınlama uygulamasında dozun 
artması çıkış yüzdesinin düşmesine sebep olmuştur. (Aslanoğlu ve Atakişi 1998) 50 Gy ışınlamada çıkış 
yüzdesi % 27 olarak belirlenmiştir.100 Gy ışınlamada yumrular uzun süre bozulmadan kalmasına karşın 
sürgün gelişimi görülmemiş, 100 Gy letal doz olarak belirlenerek değerlendirmelere alınmamıştır. 
Dikimi yapılan yumrularda günlük olarak çıkışların tespiti yapılmış ve çıkış gün sayısı olarak çizelge 1 de 
sunulmuştur. Çıkış gün sayısının artan radyasyon dozundan etkilendiği, kontrolde çıkış gün sayısı 37,6 gün 
olarak belirlenirken doz arttıkça çıkış gün sayısının da arttığını 70 Gy de 44,5 gün olarak belirlendiğini ancak 
yapılan istatistik analizde istatistik yönden önemli olmadığı belirlenmiştir. (Aslanoğlu ve Atakişi 1998) 80 
günlük sürede sürgün oluşturan yumrularda artan radyasyon dozuna bağlı olarak hayatta kalmanın azaldığı 
görülmüştür. (Castillo ve ark. 1997) 
Çizelge 1 den de görüldüğü gibi  ana ve yan dal sayıları ile ana, yan dal uzunluklarında artan radyasyon 
dozlarıyla dal sayıları ve uzunluklarında giderek azalmalar saptanmıştır. Elde edilen bu sonuçlardan etkili 
doz  35 Gy olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda farklı dozlarından elde edilen verilerle yapılan 
regresyon analizlerinde ana dal sayısına göre 37,0 Gy; ana dal uzunluğuna göre ise 33,9 Gy in etkili 
mutasyon dozu olduğu belirlenmiştir. Bununda  yapılan çalışmayı desteklediği görülmüştür. 

 Marfona patates çeşidi yumrularında varyebilite yaratmak amacıyla yürütülecek çalışmalarda ışınlamada 
kullanılacak doz 35 Gy olarak belirlenmiştir.Islah amaçlı çalışmalarda bu dozun %10 - 20 alt ve üst sınırları 
Etkili doz olarak kullanılabilir. 

 
Çizelge 1 : Marfona  Patates Çeşidinde Farklı Işın Dozlarında Elde Edilen Değerler 
 

Dozlar 
Çıkış 

Yüzdesi 

Çıkış 
Gün 

Sayısı 

Ana Dal Sayısı 
 (adet) 

Ana Dal Uzunluğu  
(cm) 

Yan Dal Sayısı 
 (adet) 

Yan Dal Uzunluğu 
(cm) 

0 80   A 37,60    2,50   A 39,23   A 17,50   A 158,91   A 
15 Gy 67   A 38,67   1,90  AB 25,90   AB 14,20   A 122,78   AB 
30 Gy 70   A 41,80   1,73   ABC 23,48   AB 14,43   A 123,76  AB 
40 Gy 60   A 42,25   1,20   BCD 15,66   BC 10,33   AB 75,33   BC 
50 Gy 27   B 41,70    0, 67   CD 10,91   BC 4,87   BC 38,52   CD 
70 Gy 10   B 44,50    0,10   D 1,55   C 1,00   C 9,27   D 
F 
CV 
LSD 

** 
24,4 
32,96 

Ö.d. 
10,49 
7,84 

** 
34,96 
1,22 

** 
37,38 
18,82 

** 
33,13 
8,91 

** 
27,77 
63,30 

 y = -0,0342x + 
2,5145 
R2 = 0,9755 

y = -0,5175x + 
37,136 
R2 = 0,9754 

y = -0,2424x + 
18,666 
R2 = 0,9195 

y = -2,2164x + 
163,82 
R2 = 0,9391 
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Şekil :1 Marfona  Patates Çe şidinde Ana Dal ve Yan Dal Sayısı
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Şekil:2  Marfona Patates Çe şidinde Ana ve Yan Dal Uzunlukları
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PATATES TARIMINDA BÜYÜMEY İ DÜZENLEY İCİ BAZI K İMYASALLARIN 
ETK İLERİNİN İNCELENMESİ 

 
 

Güngör YILMAZ 1                                       Fatih KAHRIMAN2 
 

 
ÖZET: Çeşitli bitkilerin üretiminde son yıllarda bazı beklentiler için büyümeyi düzenleyiciler 
kullanılmaktadır. Bu uygulamalar birim alan verimini artırmak, erkenciliği teşvik etmek  veya bitkilere 
morfolojik yönden müdahalelerde bulunmak için yapılabilmektedir. Benzer şekilde patateste   filizlenmeyi 
teşvik etmek, olgunlaşmayı hızlandırmak,  ana sap sayısı ve yumru verimini artırabilmek amacıyla çeşitli 
düzenleyicilerin kullanıldığı durumlar bulunmaktadır. 
  

Bu araştırma 2003 ve 2004 yıllarında  Tokat-Kazova  şartlarında yapılmıştır. Araştırmada Marfona 
ve Felsina olmak üzere iki patates çeşidi, 0, 5 ve 10 ppm GA3 ile 100 ml Clorcolinclorid (CCC) 
kullanılmıştır. GA3   uygulamaları tohumluk yumrulara dikim esnasında 10 sn süreyle  yapılmıştır.  CCC 
uygulaması ise 100 ml/da olacak şekilde yumru oluşum başlangıcı döneminde bitkilere püskürtülerek 
verilmiştir. Denemede 6 farklı uygulama  (Kontrol (0 ppm GA3 ), 0 GA3  + CCC  (100 ml),   5 ppm  GA3 ,  5 
ppm  GA3  + CCC, 10 ppm  GA3 ,  10 ppm  GA3  +  CCC) yapılmış olup, tesadüf bloklarında bölünmüş 
parseller deneme desenine göre üç tekrarlamalı şekilde yürütülmüştür.   

 
Elde edilen bulgularda çeşitlerin Gibberellik Asit ve Clorcolinclorid uygulamalarına farklı tepki 

verdiği, Genellikle  GA3 uygulanan parsellerin daha hızlı çıkış gösterdiği, daha fazla ana sap oluşturmasına 
rağmen daha düşük yumru verimi verdiği, CCC uygulamalarında ise bitki boylarının diğer uygulamalara göre 
daha kısa, yumruların daha iri olduğu. yumru veriminin ise özellikle   5 ve 10 ppm GA3 dozlarında düşüş 
gösterdiği belirlenmiştir.  
    

 
Evaluation Of Effects Of Some Plant Growth Promoting Chemicals On Potato Production. 

 
ABSTRACT:  Recently, some plant growth regulaters are used on various crops. These chemicals may 
cause increasein yield. Similarly, These kinds of chemicals are used in potato production for spead up 
sprouding, plant maturity and increase main stem number and tuber yield. 
 This study was conducted to determine the effects of GA3 and Chorcolinchloride (CCC) on potato in 
Tokat-Kazova in 2003-2004. In this study, three dosages of GA3 (0,5 and 10 ppm) and single dosage of CCC 
(100 ml) were applied on potato cultivar Marfona and Felsina. Experimental desing was randomized split 
plot desing with three replications. There were six treatments (0 ppm GA3, 100 ml CCC, 5 ppm GA3, 5 ppm 
GA3+100 ml CCC, 10 ppm GA3 and 10 ppm GA3 + 100 ml CCC). Reactions of potato cultivars to these 
chemical were different. In general, GA3 spead-up the emergence and increased main stem number while it 
reduced the tuber yield. On the other hand, CCC application reduced plant hight but it increased tuber size 
and yield. 
 
Key words: Potato, GA3, Chorcolinchloride, growth regulator. 

 
GİRİŞ 
 
Patateste bitki gelişimi ve yumru oluşumu pek çok faktörün etkisi altında şekillenmektedir. Genetik 

faktörlerin yanı sıra ışık, sıcaklık, gün uzunluğu ve beslenme durumunun yanında (Yılmaz, 1997), içsel ve 
dışsal hormonların da etkileri söz konusudur. Bitkiyi fizyolojik yönden inceleyen çalışmaların yanı sıra, 
yumru oluşum mekanizması ve birim alan verimini artırmaya yönelik çalışmalarda da fitohormonlar 
inceleme konusu olmaktadırlar.  

Bunlardan birisi olan 2-cloroethyltrimethylamonium chloride (CCC)  patates üretiminde potansiyel 
büyüme düzenleyici olarak kullanılır. CCC tarla şartlarında kullanıldığında yumru oluşumunu öne alan ve 
yumru sayısını artıran bir etki yaptığı belirtilmektedir (Kumar et al., 1980). GA3 ise yine yumru oluşumunun 
kontrolünde rolü olan bir hormondur. Patateste yumru oluşumunun hemen öncesinde   GA3 seviyesinin 
stolonların ucunda azaldığı ve dışarıdan yapılan   GA3 uygulamaların da yumru oluşumunu olumsuz 
etkilediği bildirilmi ştir (Okazawa, 1967).  
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Prof. Dr.);   gyilmaz@gop.edu.tr 
2  Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Arş. Gör.) 
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Sıcaklık düzeyinin düşmesi (4°C) GA3 sentezini artırdığından  yumru oluşumunu sekteye uğrattığı 
(Martinez et al., 1991) buna karşılık  ABA’ nın,   GA3 ‘in olumsuz etkisini ortadan kaldırabildiği  ve ABA’ in 
etkisinin yumru oluşumunun ileri safhalarında daha fazla olduğu belirtilmiştir (Krauss and Marschner, 1982).  

 
İn vitro şartlarda yapılan çalışmalarda da  GA3‘in  patateste yumru oluşumunu durdurduğu (Simko, 

1994) CCC’nin ise yumru oluşumunu teşvik ettiği belirtilmiştir.  Tarla şartlarında  GA3  ve  CCC’ in 
patatesin gelişimiyle yumru oluşturmasının incelendiği çalışmalarında Sharma et al. (1998), GA3 ‘in sürgün 
ve stolon gelişimini artırdığı, yumru oluşumunu geciktirerek, yumru verimini düşürdüğü, CCC 
uygulamasının ise bunun tersi bir etki yaparak, sürgün ve stolon gelişimini engelleyerek, yumru oluşumunu 
teşvik ettiğini bildirmişlerdir.     
  
 Patateste  GA3 kullanımı bazen de tohumluk yumruların dormansi sürelerini kısaltmak ve 
filizlenmeyi teşvik etmek için kullanılmaktadır. GA3’in patates yumrularındaki dormansiyi kırmadaki etkisi 
diğer generatif  tohumlar kadar başarılı olmazsa bile sürgün gelişimini teşvik etmesi bir katkı olarak 
alınabilmektedir. Yine de Jbour (2002), 5 ve 20 ppm GA3 çözeltisiyle muamele edilen orta dormansi süreli 
yumrularda yaklaşık 15 gün kadar dormansi süresini kısalttığı, daha uzun dormansi süresine sahip 
yumrularda ise bu sürenin daha da uzun olduğunu bildirmiştir.  Benzer şekilde Yıldırım ve ark. (1999) 5, 10 
ve 15 ppm GA3  uygulamalarının tohumluk patates yumrularında çıkışı hızlandırdıklarını belirtmişlerdir.   
 
 Patateste büyüme ve gelişmeyle ilgili çeşitli özelliklerin oluşumunda da GA3  etkili hormonlardan 
biridir. GA3 Stolon oluşumu ve stolonların uzamasını olumlu yönde etkilerken, yumru oluşumunda Jasmonik 
asit (JA) daha pozitif etki yapmaktadır. JA erken dönemde patatesin yapraklarında daha yüksek düzeyde 
iken, yumru oluşum döneminde köklerde ve stolonlarda yüksek düzeylere çıkmaktadır (Abdala et al., 2000).  
 

MATERYAL ve METOT 
 
 Bu araştırma Tokat Kazova koşullarında 2003-2004 yıllarında yapılmıştır.  Çalışmada Marfona ve 
Felsina olmak üzere iki patates çeşidi kullanılmıştır. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller 
Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Ana parsellere çeşitler, alt parsellere ise büyümeyi 
düzenleyiciler uygulanmamıştır. Büyümeyi düzenleyici muameleler 6 farklı şekilde olup, kontrol (GA3 ve 
CCC yok), 5 ppm  GA3, 10 ppm GA3,  0+100 ml CCC, 5 ppm  GA3  + 100 ml CCC ve 10 ppm  GA3  + 100 
ml CCC şeklindedir.  
 GA3  uygulamaları tohumluk yumrulara dikimden önce daldırma şeklinde (yaklaşık 10 sn), CCC 
uygulamaları ise yumru oluşum başlangıcında 100 ml/da olacak şekilde yapraklara püskürtülerek 
uygulanmıştır.  
 
 Patates dikimleri 2003 yılında 18 Nisan, 2004 yılında ise 12 Nisan’da 70x35 cm sıklıkla yapılmıştır. 
Dekara 20 kg N (yarısı dikim, yarısı yumru oluşum başlangıcı olmak üzere) 15 kg P2O5 ve 10 kg K 
uygulanmıştır.  Bölgenin gereklerine uygun her türlü bakım işlemi yapılmış olup, 2003 yılında 5, 2004 
yılında ise 4 kez sulama yapılmıştır. Denemenin her iki yılında da patates böceğine karşı gerektiğinde decis 
ve karate uygulanmıştır. Hasat işlemleri her iki yılda da Temmuz’un son haftasında yapılmıştır.  
  
 Araştırmada; Bitki boyu, ana sap sayısı, dekara yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı ve ocak 
başına yumru sayısı gibi özellikler belirlenmiştir.  
 
 Elde edilen bulgular deneme desenine uygun olarak varyans analizlerine tabi tutulmuş ve ortalama 
değerler duncan testine göre karşılaştırılmıştır (Yurtsever, 1984). 
 

BULGULAR VE TARTI ŞMA   
 

Bitki Boyu 
 
 Patateste büyümeyi düzenleyici kimyasalların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bitki boyu 
değerleri Çizelge 1 ve 2’de görülmektedir. Çeşitlerin genetik özellikleri gereği boyca gelişimleri birbirinden 
farklı olabilmektedir. Nitekim Marfona çeşidi Felsina çeşidine göre Tokat şartlarında daha fazla boylanabilen 
bir çeşittir. Marfona’nın bitki boyları iki yılın ortalasına göre 71.5-80.8 cm, Felsina ise, 45.8-51.0cm arasında 
değişmiştir. Kullanılan GA3  ve Clorocolinclorit her iki çeşidi de bitki boyu bakımından benzer şekilde 
etkilemiş olup, genellikle GA3 bitki boyunu artırıcı etkisini göstermiştir (Çizelge 1). Çeşit ortalamaları 
dikkate alındığında GA3‘ ün tek başına ve Clorocolincloritle birlikte uygulamaları bitki boyunu kontrol 
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parsellerine göre artırmıştır. Ancak Clorocolinclorit’in tek başına uygulanması durumunda ise bitki 
boylarında kısalma her iki çeşitte de benzer şekilde ortaya çıkmıştır (Çizelge 1).  
 
  
Çizelge 1.   Patatese Uygulanan Bazı Kimyasalların Etkileri  (2003 ve 2004 yılları ortalaması) 

 
 
 
 
 
 

Ana Sap Sayısı 
 
 Patateste ana sap sayısı dekara yumru verimini etkileyen fizyolojik bir karakter olup, çeşitli 
faktörlerin etkisi altında değişiklikler gösterebilmektedir. Bu çalışmada çeşitlere göre ana sap sayıları 
Marfona’da 4.1-6.1, Felsina’da ise, 3.4-4.6 adet arasında değişmiştir (Çizelge 1). Ana sap sayısı tohumluk 
yumru iriliği ve yumru üzerindeki göz sayısına bağlı olarak değişiklik gösterse bile,  GA3  uygulamalarının 
belirgin bir şekilde olumlu etkisi görülmektedir. Nitekim iki yılın ortala değerlerine göre her iki çeşitte de en 
yüksek ana sap sayısı değerleri 5 ve 10 ppm GA3  uygulanan  parsellerden alındığı açık bir şekilde 
belirlenmiştir. Ana sap oluşumları patateste bitki gelişiminin erken dönemlerinde olduğu için 
Clorocolinclorit’in engelleyici etkisi burada  pek görülmemektedir. Çünkü Clorocolinclorit uygulamaları 
yumru oluşum başlangıcı döneminde yapılmış olup, bu dönemde ana sap oluşumu büyük ölçüde 
tamamlanmış durumdadır.   

 
 
 

                M A R F O N A 

 

Muameleler 

Yumru Verimi 

(kg/da) 

Ortalama 

Yumru A ğ. 

(g) 

Yumru 

Sayısı/Ocak 

Bitki Boyu 

(cm) 

Ana Sap 

Sayısı 

Kontrol 3409.2  a 102.8  a 8.8  c 73.0  bc 4.0  def 

5 ppm GA3 3120.1  b 81.9  e 10.1  b 76.8  ab 5.4  ab 

10 ppm GA3 3053.4  b 78.7  ef 11.4  a 80.7  a 6.1  a 

0 GA3+ 100 ml CCC 3410.5  a 104.0  a 8.8  c 71.5  c 4.2  de 

5 ppm   GA3  +100 ml CCC 3420.6  a 96.2  b 10.2  b 73.8  bc 5.0  bc 

10 ppm  GA3   +100 ml CCC 3432.7  a 88.4  cd 11.3  a 80.8  a 6.1  a 

 

Muameleler 

                                                

                            F E L S İ N A 

Kontrol 

 

2361.5  c 94.4  bc 6.7  e 47.2  de 3.5  ef 

5 ppm GA3 2444.0  c 83.7  de 8.0  cd 51.0  d 4.2  de 

10 ppm GA3 2405.7  c 72.6  f 9.0  bc 50.5  d 4.6  cd 

0 GA3+ 100 ml CCC 2308.7 c 100.0  ab 7.1  de 45.8  e 3.4  f 

5 ppm   GA3  +100 ml CCC 2328.8  c 89.7  cd 7.2  de 50.7  d 4.0  def 

10 ppm  GA3   +100 ml CCC 2357.9  c 77.7  ef 8.2  cd 51.0  d 4.6  cd 

% CV 6.38 4.25 2.77 4.02 0.17 

LSD (0.01) 178.6 6.11 1.11 4.068 0.65 
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Yumru Verimi 
 
 Gibberellik asit  ve Clorocolinclorit uygulamalarının etkilerini irdeleyen bu araştırmada iki yılın 
ortalaması itibariyle yumru verimleri çeşitlere göre değişmiştir. Bu değişiklik  Marfona’da 3053.4-3432.7, 
Felsina çeşidinde ise 2308.6-2444.0 kg/da arasında olmuştur (Çizelge 1) Çeşit ortalamaları dikkate 
alındığında ise yumru verimleri 2729.5-2895.3 kg/da şeklinde gerçekleşmiştir (Çizelge 2). Marfona çeşidinde 
sadece GA3 uygulaması yumru verimi düşürürken, Clorocolinclorit uygulaması verim azalışını dengelemekte 
hatta istatistiksel anlamda önemli olmazsa da kontrol parsellerine göre bir miktar artışa sebep olmaktadır 
(Çizelge 1). Bu durum çeşitlerin ortalama değerlerinde de benzer şekilde ortaya çıkmaktadır (Çizelge 2).  
GA3  uygulaması patateste genel anlamda büyümeyi teşvik etmesine rağmen, bu durum yumru verimine 
aynen yansımamıştır. Artan  GA3  dozları yumru verimindeki düşüşü de artırmaktadır. Ancak bitkide boyca 
büyümeyi büyük ölçüde frenleyen Clorocolinclorit uygulaması ise, toprakaltı organların gelişimini teşvik 
etmekte ve GA3  ortaya çıkan  verim kaybı dengelenebilmektedir. Burada dikkat çeken bir husus da sadece 
Clorocolinclorit  uygulamasının da yine verimde düşüşlere yol açtığıdır. Bu kimyasal engelleyici, büyümeyi 
durdurucu bir etkiye sahip olduğundan  ancak  GA3  ile  birlikte kullanıldığında olumlu etkisi ortaya 
çıkabilmektedir. 
 
 
Çizelge 2.      Patates Uygulanan Bazı Kimyasalların  Yıl (2003+2004) ve Çeşitlere (Marfona+Felsina)                   
                     Göre  Etkileri   

 

Özellikler 

 

Kontrol 

 

5 ppm 

GA3 

10 ppm 

GA3 

0 GA3+ 100 

ml CCC 

5 ppm   

GA3  +100 

ml CCC 

10 ppm  

GA3   

+100 ml 

CCC 

LSD 

(0.01) 

Bitki boyu 60.1  cd 63.9  ab 65.6  a 58.6  d 62.2  bc 65.9  a 2.88 

Ana sap sayısı  

3.8  c 

 

4.8  b 

 

5.3  a 

 

3.8  c 

 

4.5  b 

 

5.3  a 

 

0.46 

Yumru 

verimi 

 

2885.4 a 

 

2782.0  ab 

 

2729.5  b 

 

2859.7  ab 

 

2864.6 ab 

 

2895.3  a 

 

126.3 

Ortalama 

yumru 

ağırlı ğı 

 

98.6  a 

 

82.8  c 

 

75.7  d 

 

102.0  a 

 

93.0  b 

 

83.1  c 

 

4.32 

Yumru 

Sayısı/Ocak 

7.74  e 9.0  bc 10.2  a 7.9  de 8.7  cd 9.7  ab 0.79 

 

 

 

Ortalama Yumru A ğırlı ğı 
 Ortalama yumru ağırlığına dair elde edilen bulgular Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. Bu araştırmada 
patatese uygulanan büyümeyi düzenleyici kimyasalların ortalama yumru ağırlığına etkileri farklı biçimde 
ortaya çıkmıştır. GA3 uygulanan parsellerdeki ortalama yumru ağırlıkları her  iki çeşitte de diğer uygulamalar 
ve kontrol parsellerinden düşük olmuştur (Çizelge 2). Nitekim çeşit ortalamalarına göre kontrol parsellerinde 
98.6 g olan ortalama yumru ağırlığı 5 ppm GA3 uygulamasında 82.8 g, 10 ppm  GA3 uygulamasında ise 75.7 
g  sevilerine düşmüştür. Sadece Clorocolinclorit uygulandığında  ise ortalama yumru ağırlığı bir miktar artış 
göstermiş ancak bu artış istatistiksel olarak önemli olmamıştır (Çizelge 1). 
 
 Ocak Başına Yumru Sayısı   
 Patateste verim kriterlerinden birisi de ocak başına yumru sayısıdır. Ocak başına yumru sayıları iki 
yılın ortalaması itibariyle Marfona’da 8.8-11.3, Felsina çeşidinde ise 6.7-9.0 adet arasında değişmiştir 
(Çizelge 1). Diğer bazı özelliklerin aksine bu özellik için uygulanan kimyasallar kontrol parsellerine göre 
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yumru sayılarının artışını sağlamışlardır. Elde edilen bulgularda GA3 uygulamasının  belirgin etkisi 
görülmüştür. Aynı durum çeşit ortalamalarında da belirlenmiş olup,  GA3,  yumru oluşumunu ve buna bağlı 
olarak ocak başına yumru sayısını artırdığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer düzenleyici olan  
Clorocolinclorit’te kontrol parsellerine göre yumru sayısını artırmış ancak bunun etkisi  GA3‘den daha düşük 
seviyelerde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2).  
 
 SONUÇ ve ÖNERİLER 
 Bu araştırmadan alınan sonuçlara göre; fitohormon uygulamalarının dekara yumru verimini 
artırmada pek etkili olmadığı, GA3 uygulamalarının genellikle yumru verimini azalttığı, CCC 
uygulamalarının ise kontrol parsellerine göre  bir miktar yumru verimini artırsa bile istatistiksel anlamda 
bunun önemli olmadığı şeklindedir.  GA3 uygulamalarının bitki boyu ve ana sap sayılarını artırırken, CCC’ in 
ortalama yumru ağırlığı üzerine olumlu etki yaptığı,  her iki uygulamanın da ocak başına yumru sayısını 
artırdığı, yumru sayısını artırmada GA3 uygulamalarının stolon sayılarını artırarak, dolaylı olarak daha etkili 
olduğu belirlenmiştir.     
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NİĞDE VE NEVŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI EK İM NÖBET İ SİSTEMLER İNİN 
PATATESTE VER İM VE KAL İTE ÖZELL İKLER İ İLE ÜRÜNÜN EKONOM İK DEĞERİ 

ÜZERİNE ETK İLER İ 
 

Hüseyin ONARAN1, M. Emin ÇALI ŞKAN 2, L. Abdullah ÜNLENEN 1, Murat NAM 1, M.Gökhan 
BİLGİN1 , Rasim ARSLAN3 

1) Patates Araştırma Enstitüsü, Niğde, 2) Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Hatay, 3) Alata 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin 
 
ÖZET  

Araştırma, Niğde ve Nevşehir sulu koşullarında özellikle patatesin de içinde bulunduğu 
uygulanabilecek ekim nöbeti sistemlerini saptamak amacıyla, 2002-2005 yıllarında dört yıl süreyle Niğde 
Patates Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında oluşturulan sabit parseller üzerinde tesadüf blokları deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Patatesin üst üste dikiminden ve patatesin içinde 
bulunduğu ekim nöbeti sistemlerindeki verim durumları ve ekim nöbeti sistemlerinin ortalama brüt gelirleri 
incelenmiştir. 

En yüksek patates verimleri 3812 kg/da ile patates+mısır+patates ekim nöbeti sisteminde alınırken, 
bunu 3563 kg/da ile patates+kolza+ayçiçeği+patates ve 3548 kg/da patates+buğday+fasulye+patates ekim 
nöbeti sistemleri takip etmiştir. Ancak verim sıralamalarında 2871 kg/da ile son sıralarda yer alan Patates + 
Patates + Patates + Patates ekim nöbeti uygulama sistemi brüt gelir ortalaması yönünden, 787,8 YTL, 
ortalama brüt gelir ile ilk sırada yer almıştır. Bu durum patatesin bölgede ne denli önemli olduğunu ve 
alternatifsizliğini de göstermektedir. Patates fiyatlarındaki dalgalanmalarda üste üst üste patates dikimini 
ortalama brüt gelir yönünden desteklemiştir. Yine 670,1 YTL, ile patates+mısır+patates ve 669 YTL ile   
patates+buğday+fasulye+patates ortalama brüt gelir sıralaması yönünden ikinci ve üçüncü sıralarda yer 
almışlardır. 
Anahtar Kelimeler: Patates, ekim nöbeti, brüt gelir 

 
EFFECTS OF DIFFERENT CROPPING SYSTEMS ON YIELD AND QUALITY OF POTATO 

UNDER NİĞDE AND NEVŞEHİR CONDITIONS 
ABSTRACT:  

A 4-year study was conducted at Potato Research Institute experiment field between 2002-2005. The 
objective of this study was to determine applicable potato cropping system under irrigated conditions of 
Niğde and Nevşehir. Experimental design was randomized complate block design with three replications. 
Gross incomes were calculated for all rotation applications. 

The highest potato yields were 3812 kg/da for potato-maize-potato rotation, 3563 kg/da for potato 
rapeseed-sunflower-potato rotation and 3548 kg/da for potato-wheat-dry bean-potato rotation. Whereas 787,8 
YTL average gross income was obtained from potato-potato-potato-potato rotation, in spite of had a lower 
average yield which was 2871 kg/da. This situation showed importance of potato and it was unrivalled. 
Changes of potato prices through time supported four years potato rotation which had the highest average 
gross income. Moreover potato-maize-potato and potato-wheat-potato rotations had 670,1 YTL and 669 YTL 
average gross income and they were ranked second and third. 
Key words: Potato, cropping system, gross income 
 
GİRİŞ  

Türkiye'ye 1850’li yıllarda girdiği kabul edilen patates, geçen süre içerisinde oldukça geniş bir alana 
yayılmıştır. Ülkemizde 1999 yılında 220.000 hektar alanda patates dikimi yapılmış ve 6.000.000 ton üretim 
ile dünyanın en önemli patates üreticisi ülkelerinden biri konumuna ulaşılırken, 2005 yılında 4.170.000 ton 
üretim gerçekleştirilmi ştir. Patates üretiminde 1999 yılına göre 2000 yılından itibaren, 2005 yılı da dahil 
olmak üzere düşüş gözlenmiş olup, bu düşüş yaşanan pazarlama sorunları ve patates siğilinden dolayı 
uygulanan karantina tedbirlerinden kaynaklanmıştır. Günümüzde ülkemizin hemen her bölgesinde az veya 
çok patates tarımı yapılmakla birlikte, patates üretimimizin büyük çoğunluğu başta Niğde ve Nevşehir 
illerinde yapılmaktadır. Her iki ilde de patates yetiştiricili ği açısından çok ideal olan toprak yapıları ve iklim 
özellikleri, oldukça yüksek verim ve buna bağlı olarak yüksek ekonomik gelir elde edilmesini sağlamaktadır. 

Yörede patatese alternatif olabilecek ürünlerden ayçiçeği ve tahılların patatese göre daha düşük gelir 
sağlaması, şekerpancarı tarımının da devlet kontrolü altında bulunması nedeniyle pek çok üretici patates 
dikimine yönelmiştir. Buna bağlı olarak da, bu yörelerimizde patates tarımı çok hızlı bir gelişme göstermiş ve 
ekim desenlerinin en önemli bitkisi haline gelmiştir. Ülkemiz patates dikim alanlarının %30.2’ si, üretim 
miktarının ise %45.3’ ünü, Niğde ve Nevşehir illeri karşılamakta iken, son yıllarda bu oranlarda düşüş 
olmuştur. Bu illerde yaşayan 21.993 çiftçi ailesi geçimini patatesten sağlamaktadır. Yüksek verim ve 
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ekonomik gelir sağlayan bir ürün olarak bu yörelerde patatesin dikim frekansının gittikçe artması nedeniyle, 
zaman içerisinde hastalık ve zararlı populasyonlarının yoğunlaşması yanında toprağın fiziksel ve kimyasal 
yapısındaki değişmelerle birlikte verim ve gelir düşüklüğü sorunu yaşanmaya başlamıştır. Zaman içerisinde 
patatesin alternatifsiz bir ürün konumuna ulaşması, bazı yıllarda pazar sorunları yaşanmaya başlamasına ve 
üreticilerin zor durumda kalmasına yol açmaktadır. Bütün bu olumsuz gelişmelerin sonucunda, bölge 
üreticileri son yıllarda patates ile münavebeye girebilecek alternatif ürünler aramaya başlamışlardır.  

Yapılan çalışmaların hemen tamamında ekim nöbeti uygulamasının toprakta bulunan hastalık ve 
zararlı gelişimi üzerine etkileri incelenmiş ve bunlar patateste verim ve kalite değişimleri ile 
ili şkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, ekim nöbeti uygulaması her koşulda, verim ve 
kalite üzerine olumlu etkide bulunmaktadır. Ancak ekim nöbeti sisteminin etkinliği yörede yaygın olan 
hastalık ve zararlı etmenlerinin yoğunluğuna, ekim nöbetinde kullanılan ürünlere ve yörelerin diğer ekolojik 
koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir 

Bu araştırma ile; Niğde ve Nevşehir koşullarında, en verimli ve ekonomik ekim nöbeti sistemi ile 
halen dikim frekansı oldukça yüksek olan patates bitkisi için en uygun dikim frekansının belirlenerek, bölge 
topraklarının daha dengeli kullanımı yanında, hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin kontrolünün 
sağlanması ile bölgede sürdürülebilir tarım sisteminin uygulanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOT 

Proje çalışmaları, 2002-2005 yıllarında Niğde Patates Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 
oluşturulan sabit parseller üzerinde yürütülmüştür. Tarla denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemelerde parsel büyüklüğü 5.6 m x 10 m = 56 m2 olarak düzenlenmiş ve 
parsel yerleri sabit kazıklarla belirlenmiştir. Proje Niğde ve Nevşehir yörelerinde uygulanabilecek  
Çizelge 1’ de verilen 18 farklı ekim nöbeti sistemi incelemeye alınmıştır.  
 
Çizelge 1- Farklı Dikim Frekanslarına Göre Uygulanan Farklı Ekim Nöbeti sistemleri 
Dikim Frekansı Uygulama Sıra No Ekim Nöbeti Sistemleri 

01:01 1 Patates + patates 

01:02 

2 Buğday + patates 
3 Fasulye + patates  
4 Ayçiçeği + patates 
5 Mısır + Patates 

01:03 

6 Buğday + fasulye + patates  
7 Ayçiçeği + buğday + patates  
8 Kolza + ayçiçeği + patates  
9 Ayçiçeği + nohut + patates  
10 Macar fiği + mısır + patates 

01:04 

11 Buğday + fasulye + mısır + patates  
12 Fasulye + şekerpancarı + buğday + patates  
13 Kolza + ayçiçeği + Macar fiği + patates 
14 Nohut + buğday + fasulye + patates  

01:06 

15 Buğday + fasulye + mısır + buğday + nohut + patates 
16 Fasulye + ş.pancarı + buğday + fasulye + ayçiçeği + patates 
17 Macar fiği + ayçiçeği + kolza + Macar fiği + mısır + patates 
18 Nohut + buğday + Macar fiği + mısır + fasulye + patates 

 
Denemenin kurulduğu yerin toprakları tınlı, organik madde (%2.13) ve fosforca yüksek, potasyumca 

zengin, kireçli, tuzsuz yapıda olup, alkali karakter göstermektedir (Anonim 2002-2005). Niğde ili, iklim 
özellikleri bakımından tipik karasal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları kar yağışlıdır. Niğde ilinin 
uzun yıllar yağış ortalaması 345mm olup, bu yağışın %27.3’ ü kış, %38.1’i ilkbahar, %7,0’ ı yaz ve %27,6’ 
sı da sonbaharda düşmektedir. Yani yağış dağılımı patatesin yetişme dönemi olan ve suya en fazla ihtiyaç 
duyduğu yaz aylarında çok düşük olmakta, en fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında görülmektedir. Uzun 
yıllar sıcaklık ortalaması 11,5 0C’ dir. En kurak ve en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır (Anonim 
2005).   

Projede patates çeşidi olarak yörede yaygın olarak dikimi yapılan sertifikalı tohumluk kademesinde 
Agria çeşidi kullanılırken, buğday, kolza ve Macar fiği gibi kışlık bitkilerin yanında, yazlık kolza, fasulye, 
ayçiçeği, mısır, nohut ve şeker pancarı gibi yazlık ürünler kullanılmıştır. Nematolojik yönden yapılan toprak 
analizinde ve yumru gözlemlerinde patateste zararlı olabilecek bitki paraziti nematodlara rastlanmamıştır. 
Deneme süresince iklim özellikleri patates bitkisinin büyüme ve gelişmesi üzerine olumsuz etkide 
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bulunmamıştır. Dikim öncesi taban gübresi olarak dekara 20 Kg P2O5 ile 15 Kg N gelecek şekilde gübreleme 
yapılmış ve toprağa karıştırılmıştır. Denemede patates dikimi 10 Mayıs 2002 tarihinde 70 X 30 cm sıklıkta 
yapılmıştır. Çıkış sonrası ve yetişme süresi boyumca gerekli bakım işleri tekniğine uygun olarak zamanında 
yapılmıştır. Üst gübre olarak dekara 15 Kg N gelecek şekilde gübreleme yapılmıştır. 

Çalışmanın birinci yılında kalibrasyonun sağlanması açısından bütün parsellere patates dikimi 
yapılmıştır. Yumrular hasat olgunluğuna ulaştığında 18 Ekim 2002 tarihinde ortadaki 6 sıra (48 m2) hasat 
edilmiş, kenarlardaki birer sıra kenar tesiri olarak ayrılmıştır. Hasat edilen yumrular üzerinde gerekli ölçüm 
ve tartım işlemleri yapılmıştır. Hasat sonrasında gerekli istatistiki değerlendirmeler de yapılmıştır. Patates 
hasadı yapılan sabit parsellerde 11 Kasım 2002 tarihinde pullukla sürüm yapılmış ve parseller ekim ve 
dikime hazır hale getirilmiştir. Farklı yıllarda denemeye giren bitkilerin ekim/dikim zamanları, ekim/dikim 
normları ve hasat zamanları Çizelge 2’ de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Farklı Yıllarda Denemeye Giren Bitkilerin Ekim/Dikim Zamanları, Ekim/Dikim Normları ve 

Hasat    Zamanları 

Münavebe Bitkileri 

Yıllar 
2002-2003 Yılları 

 Ekim/Dikim Zamanı Ekim/Dikim Normu Hasat Tarihleri  
Buğday 16.11.2002 23 Kg /da 23.07.2003 
Kışlık Kolza* 16.11.2002 25cm x 4cm -- 

Yazlık Kolza 11.04.2003 25cm x 4cm – 10cm 30.07.2003 
Macar fiği 16.11.2003 35cm x 2-3 cm 28.07.2003 
Patates 14.04.2003 70cm x 30cm 24.09.2003 
Mısır 30.04.2003 70cm x 25cm 25.09.2003 
Fasulye 06.05.2003 60cm x  10cm 15.09.2003 
Ayçiçeği 01.05.2003 70cm x 40cm 03.09.2003 
Nohut 10.05.2003 40cm x 15cm 12.08.2003 
Şeker Pancarı -- -- -- 

2003-2004 Yılları 
Buğday 05.11.2003 23 Kg/da 29.07.2004 
Kışlık Kolza* -- -- -- 
Yazlık Kolza -- -- -- 
Macar fiği -- -- -- 
Patates 30.04.2004 70cm x 30cm 28.09.2004 
Mısır 29.04.2004 70cm x 25cm 06.10.2004 
Fasulye 05.05.2004 60cm x 10cm 20-29/09/2004 
Ayçiçeği 05.05.2004 70cm x 30cm 03.09.2004 
Nohut 04.05.2004 40cm x 15cm 31.08.2004 
Şeker Pancarı 18.05.2004 45 cm x 8 cm -25cm 11.12.13/11/2004 

2004-2005 Yılları 
Buğday 19.10.2004 23 Kg/da 12.07.2005 
Kışlık Kolza* 19.10.2004 25cm x 4cm -- 

Yazlık Kolza 13.04.2005 25cm x 4cm – 10cm 28.07.2005 
Macar fiği 20.10.2204 40 x 2 – 3cm 26.07.2005 
Patates 19.04.2005 70cm x 30cm 26.09.2005 
Mısır 25.04.2005 70cm x 25cm 06.10.2005 
Fasulye 24.04.2005 60cm x 10cm 23/09 - 01/10/2005 
Ayçiçeği 26.04.2005 70cm x 30cm 25.08.2005 
Nohut -- -- -- 
Şeker Pancarı -- -- -- 
*) Kı şlık kolza da çıkış proplemleri yaşandığı için, ilkbahar aylarında tekrar yazlık kolza ekimi yapılmış ve 
kolzanın ekim nöbetinde yer alması sağlanmıştır 
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Çizelge 2’ nin incelenmesinden de görülebileceği gibi, farklı ekim nöbeti sistemleri uygulaması 
dahilinde buğday, kolza ve Macar fiği ekimleri 2002, 2003 ve 2004 yılları sonbaharında yapılırken, 2003, 
2004 ve 2005 yılları Nisan ve Mayıs aylarında diğer sabit parsellere yazlık kolza, patates, fasulye, ayçiçeği, 
mısır, nohut ve şeker pancarı ekim ve dikimleri, belirtilen ekim/dikim normlarında yapılarak, münavebe 
sisteminin döngüsünün devam etmesi sağlanmıştır. Kolza ekiminin 2002 yılı sonbaharında gecikmesinden 
dolayı çıkan kolzalar kış soğuklarından zarar görmüşler ve ilkbaharda yazlık kolza ekimi yapılmıştır. Yine 
2004 yılı sonbaharda kolza ekilişleri zamanında yapılmış fakat 16 Kasım 2004 tarihinde aşırı dolu yağışından 
dolayı 2005 yılı ilkbaharında yazlık kolza ekimi yapılmıştır. Çalışmada 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları 
olmak üzere dört yıllık araştırma sonuçları,  patatesin münavebeye girdiği parsellerde münavebe döngüsünü 
tamamlayan uygulamalarda, MSTATC istatistik paket proğramı kullanılarak, tesadüf blokları deneme 
desenine göre analiz edilmiş ve istatistiki olarak farklı olan ortalamalar L.S.D. (%5)’ ye göre 
gruplandırılmıştır. 
 
BULGULAR VE TARTI ŞMA 

Aşağıdaki Çizelge 3’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, 2002 yılında kalibrasyonun sağlanması 
ve farklı münavebe sistemlerine başlamadan önceki patates gelişimi ve veriminin belirlenmesi açısından ilk 
yıl bir tekerrürde 18 parsel olmak üzere toplam üç tekerrürde 54 parselin tamamına patates dikimi 
yapılmıştır. Parsellerin Çizelge 1’ de görülen her döngünün tamamlanmasından sonra patates gelişiminin 
nasıl etkilendiği belirlenebilecektir. Yine çizelge 3’ te belirtildiği üzere uygulama parselleri arasında tek bitki 
verimi (gr/bitki), ortalama yumru ağırlığı (gr), kuru madde oranı (%) ve dekara verim (kg/da) gibi, incelenen 
özellikler bakımından istatistiki olarak önemli farklılıklar görülmemiştir.   
 
Çizelge 3. Sabit Uygulama Parseller Üzerinde, Patates Hasadı Sonrası Değerlendirmeye Alınan Tek Bitki 
Verimi (Gr/Bitki), Ortalama Yumru Ağırlığı, Kuru Madde Oranı (%) ve Dekara Verim Ortalamaları 
Münavebe
Parselleri 

Tek Bitki Ver. (Gr/Bitki) Ort. Yum. A ğır. (Gr)  Kuru Madde (%)  Dekara Yumru 
Verim (Kg/da) 

1 756,2 151,6 18,5 3379 
2 770,8 150,6 18,9 3567 
3 761,7 150,3 18,6 3494 
4 767,8 150,6 17,6 3540 
5 766,7 150,1 18,7 3487 
6 769,3 151,2 18,1 3529 
7 757,8 149,4 18,5 3465 
8 757,1 149,4 17,9 3360 
9 754,3 149,5 18,1 3392 
10 753,6 149,8 17,9 3373 
11 752,2 150,7 17,7 3349 
12 757,9 151,1 17,7 3404 
13 761,0 150,5 17,4 3414 
14 753,4 149,4 18,3 3337 
15 761,1 150,9 18,1 3469 
16 771,9 150,7 18,5 3505 
17 752,7 150,6 17,7 3393 
18 752,5 150,3 18,7 3357 

Ortalama 759,9 150,4 18,2 3434 
C.V.(%)  1.11 1.26 5.26 2.96 

 
 Çizelge 3’ ün incelenmesinden de görüldüğü gibi tek bitki verimi 752,2-771,9 gr, ortalama yumru 
ağırlığı 149,4-151,6 gr, kuru madde oranı %17,4-%18,9 ve dekara yumru verimi 3337-3567 kg arasında 
değişiklik göstermelerine rağmen istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Bunun anlamı deneme parselleri 
arasında kalibrasyonun sağlanmış olduğunu ifade etmektedir. Denemeye giren bitkilerin 2002, 2003, 2004 ve 
2005 yıllarında, yıllara göre verim (kg/da) ortalamaları ile yıllara göre verim farkı yüzde (%)’ leri çizelge 4’ 
de verilmiştir. 
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Çizelge 4- Denemeye Giren Bitkilerin Yıllara Göre Ortalama Verimleri (Kg/da) ile Verim Farkı Yüzde 
(%)’leri  

Ç
ak

ılı
 

P
ar

se
lle

r Yıllara Göre Ekilen/Dikilen Bitkiler ve Verimleri ( Kg/da) Yıllara Göre Verim 
Farkı Yüzdesi (%) 2002 2003 2004 2005 

Bitkiler Ver.  Bitkiler Ver.  Bitkiler Ver.  Bitkiler Ver.  2003 2004 2005 

1 Patates 3379 Patates 2608 Patates 2699 Patates 2871 -22,8 -20,1 -15,0 
2 Patates 3567 Buğday 445 Patates 3282 Buğday 429 --- -8,0   
3 Patates 3494 Fasulye 357 Patates 3228 Fasulye 347 --- -7,6   
4 Patates 3540 Ayçiçeği 195 Patates 3026 Ayçiçeği 297 --- -14,5   
5 Patates 3487 Mısır 1161 Patates 3812 Mısır 557 --- 9,3   
6 Patates 3528 Buğday 432 Fasulye 337 Patates 3548 --- --- 0,6 
7 Patates 3465 Ayçiçeği 197 Buğday 456 Patates 3155 --- --- -8,9 
8 Patates 3360 Kolza 299 Ayçiçeği 236 Patates 3563 --- --- 6,0 
9 Patates 3392 Ayçiçeği 192 Nohut 191 Patates 3344 -- --- -1,4 
10 Patates 3373 M.Fiği 89 Mısır 549 Patates 3025 --- --- -10,3 
11 Patates 3349 Buğday 439 Fasulye 332 Mısır 513 --- ---   
12 Patates 3404 Fasulye 351 Ş.pancarı 5238 Buğday 435 --- ---   
13 Patates 3414 Kolza 284 Ayçiçeği 231 M. Fiği 159 --- ---   
14 Patates 3337 Nohut 173 Buğday 426 Fasulye 327 --- ---   
15 Patates 3469 Buğday 444 Fasulye 323 Mısır 534 --- ---   
16 Patates 3505 Fasulye 355 Ş.pancarı 5089 Buğday 426 --- ---   
17 Patates 3393 M. Fiği 91 Ayçiçeği 216 Kolza 288 --- ---   
18 Patates 3357 Nohut 181 Buğday 456 M. Fiği 147 --- ---   
C.V 
(%) 

  3.0                   

 
Çizelge 4’ te görüldüğü gibi, 2003 yılında patates + patates uygulamasında %22,8 oranında patates 

veriminde düşüş gözlenmiştir. Yine 2004 yılında da aynı alana üçüncü defa patates + patates + patates gelen 
alanlarda ortalama %20,1 oranında 2002 yılına göre düşüşün olduğu gözlenmiştir. Ayrıca patates + buğday + 
patates uygulamasında %8, patates + fasulye + patates uygulamasında %7,6, patates +ayçiçeği + patates 
uygulamasında %14,5 oranında patates veriminde ilk yıla göre düşüş olduğu görülürken, patates + mısır 
+patates uygulamasında %9,3 oranında patates veriminde artış olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın dördüncü yılı olan 2005 yılında; aynı alana dördüncü defa patates +patates +patates + 
patates, uygulamasında %15,0 oranında 2002 yılına göre düşüşün olduğu gözlenmiştir. Patates + buğday + 
fasulye + patates uygulamasında %0,6 ve patates + kolza + ayçiçeği + patates uygulamasında %6,0 oranında 
2002 yılına göre artış görülmüştür. Patates + ayçiçeği + buğday + patates uygulamasında %8,9, patates+ 
ayçiçeği + nohut + patates uygulamasında %1,4 ve patates + Macar fiği + mısır + patates uygulamasında 
%10,3 oranında 2002 yılına göre patates verimlerinde düşüşlerin olduğu görülmüştür. 2002, 2003, 2004 ve 
2005 yıllarında denemeye alınan ürün gruplarının birim fiyatları Çizelge 5’ te verilmiştir. 
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Çizelge 5. Yıllara Göre Denemeye Alınan Ürün Gruplarının Birim Fiyatları 

Denemeye Giren 
Bitkiler 

Bitki Çeşit 
İsimleri 

Yıllara Göre Ürünlerin Birim Satı ş Fiyatları (YTL/KG)  

2002 2003 2004 2005 
Patates Agria 0,2 0,25 0,25 0,4 
Buğday Bezostaja-1 --- 0,35 0,37 --- 
Buğday Gün-91       0,35 
Mısır TTM-813 --- 0,31   --- 
Mısır Ant-cin 98     1 1,3 
Fasulye Göynük --- 0,8 1,2 1,5 
Nohut Akçin --- 1 1,4 --- 
Ayçiçeği Çerezlik Sentetik --- 1,5   --- 
Ayçiçeği Sambro     0,7 0,64 
Macar fiği --- --- 1,5 --- 1 
Kolza --- --- 0,4 --- 0,58 
Şekerpancarı Arosa --- --- 0,1 --- 

 
Çizelge 5’ te görüldüğü gibi, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üç yıl süre ile patates fiyatları çok 

değişiklik göstermezken, 2005 yılında bir önceki yıla göre %60 oranında patates fiyatlarında artışlar 
gözlenmiştir. Patates fiyatlarındaki bu %60’ lık artış birim alandan elde edilen gelirin yükselmesine sebep 
olurken, patatesin bölgede nedenli alternatifsiz bir ürün olduğunu da göstermektedir. 2002, 2003, 2004 ve 
2005 yıllarında denemeye giren bitkilerin dekara verimleri, dekara brüt gelirleri ve ürün brüt gelir farkları 
Çizelge 6’ da verilmiştir. 
 
Çizelge 6. 2002, 2003, 2004 ve 2005 Yıllarında Denemeye Giren Bitkilerin Dekara Verimleri, Dekara Brüt 
Gelirleri ve Ürün Brüt Gelir Farkları 

Denemeye 
Giren 

Bitkiler 

Yıllara Göre Dekara 
Verim (kg/da) 

Yıllara Göre Dekara Brüt 
Gelir(YTL/da) 

Yıllara Göre Dekara 
Brüt Gelir Farkı 

(YTL/da) 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Patates (1) 3379 2608 2699 2871 675,8 652 674,8 1.148,4 -192,8 -170.0 -203.2 
Patates (2) 3567 --- 3282 --- 713,4 --- 820,5 --- --- -71,3   
Patates (3) 3494 --- 3228 --- 698,8 --- 807 --- --- -66,5   
Patates (4) 3540 --- 3026 --- 708.0 --- 756,5 --- --- -129.0   
Patates (5) 3487 --- 3812 --- 697,4 --- 953 --- --- 81,3   
Patates (6) 3528 --- --- 3548 705.6     1.419,2     8.0 
Patates (7) 3465     3155 693.0     1.262,0     -124.0 
Patates (8) 3360     3563 672.0     1.425,2     81,2 
Patates (9) 3392     3344 678.0     1.337,6     -19,2 
Patates (10) 3373     3025 674,6     1.210,0     -139.2 
Buğday (11) --- 440 446 430 --- 154 165 150,5 ---     
Mısır (12) --- 1161 549 535 --- 359,9 549 695,5 ---     
Fasulye (13) --- 354 331 337 --- 283,2 397,2 505,5 ---     
Nohut (14) --- 177 191 --- --- 177 267,4 --- ---     
Ayçiçeği (15) --- 195 228 297 --- 292,5 159,6 190,1 ---     
M.fi ği 16) --- 91 --- 153 --- 136,5 --- 153.1 ---     
Kolza (17) --- 292 --- 288 --- 116,8 --- 167,0 ---     
Ş.pancarı (18) --- --- 5164 --- --- --- 516,4 ---       

 
2002 yılında patates verimi Çizelge 6’ da belirtildiği şekilde, bir numaralı parsel ortalaması 3379 

kg/da iken, 2003 yılında aynı parsel ortalaması 2608 kg/da olarak gerçekleşmiş ve patates + patates 
dikiminden dolayı 771 kg verim azalışı görülmüştür. Verim azalışından dolayı 192,75 YTL gibi bir brüt gelir 
azalışı ortaya çıkmıştır. Yine Çizelge 6’da görüldüğü gibi, patates + patates + patates uygulamasında 2002 
yılına göre 170,00 YTL gibi bir brüt gelir azalışı olmuştur. Çalışmanın daha ilk yılları olmasına rağmen, üst 
üste patates dikiminin verim yönünden olumsuzlukları ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca patates + buğday + 
patates uygulamasında 71,25 YTL., patates + fasulye + patates uygulamasında 66,50 YTL., patates + 
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ayçiçeği + patates uygulamasında 128,50 YTL oranında bir brüt gelir azalışı görülürken, patates + mısır + 
patates uygulamasında 81,25 YTL gibi bir brüt gelir artışı görülmüştür. Patates + patates + patates + patates 
uygulamasında 2002 yılına göre 203,20 YTL gibi bir brüt gelir azalışı olmuştur. Patates + buğday + fasulye + 
patates uygulamasında 8,00YTL ve patates + kolza + ayçiçeği + patates uygulamasında 81,20 YTL’ lik 
artışlar gözlenmiştir. Patates + ayçiçeği + buğday + patates uygulamasında 124,00 YTL, patates + ayçiçeği + 
nohut + patates uygulamasında 19,20 YTL ve patates + Macar fiği + mısır + patates uygulamasında 139,20 
YTL’ lik 2002 yılına göre brüt gelir azalışları tespit edilmiştir. 
 Dekara yumru verimi (kg/da), verim sıralaması, brüt gelir (YTL) ve brüt gelir sıralaması Çizelge 
7’de verilmiştir. 
 
Çizelge 7. Yıllara Göre Uygulanan Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde ortalama yumru verimi (kg/da), verim 
sıralaması, ortalama brüt gelir ve brüt gelir sıralaması  

Yıllar Sabit 
Parseller Ekim Nöbeti Sistemleri 

Yumru 
Verimi 
(kg/da) 

Verim 
Sıra 
No 

Ortalama 
Brüt Gelir 

(YTL) 

Brüt 
Gelir 

Sıra No 

1 1 Patates --- --- 675,8 -- 

2 1 Patates + Patates 2608 g 12 663,9 5 

3 

1 Patates + Patates + Patates 2699 fg 11 667,5 4 

2 Patates +Buğday + Patates 3282 c 5 562,6 11 

3 Patates + Fasulye + Patates 3228 cd 6 596,1 9 

4 Patates + Ayçiçeği + Patates 3026 de 8 585,7 12 

5 Patates + Mısır + Patates 3812 a 1 670,1 2 

4 

1 Patates + Patates + Patates + Patates 2871 ef 10 787,8 1 

6 Patates + Buğday + Fasulye + Patates 3548 b 3 669.0 3 

7 Patates  + Ayçiçeği + Buğday + Patates 3155 cd 7 603,1 8 

8 Patates + Kolza + Ayçiçeği + Patates 3563 b 2 593,4 10 

9 Patates + Ayçiçeği + Nohut + Patates 3344  bc 4 643,9 6 

10 Patates + Macar fiği+ Mısır + Patates 3025 de 9 642,5 7 

 C.V. (%) 4,2    

 L.S.D (%5) 225,6    
 

Çizelge 7’ de, patatesin dekara yumru verimleri sabit parsellerdeki farklı ekim nöbeti sistemlerinden 
önemli derecede etkilenmiştir. Yumru verimleri 2608-3812 kg/da arasında değişim göstermiştir. Patates + 
mısır + patates ekim nöbeti sistemi 3812 kg/da ile ilk sırada yer alırken, ortalama brüt geliri 670,1 YTL ile 
ikinci sırada yer almıştır. Mısır ve ayçiçeği topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldırmalarına rağmen, 
topraktan yararlanma yönleri ve besin maddesi gereksinimlerindeki öncelik farklılığı nedeniyle her iki 
ürününde yer aldığı sistemden daha yüksek yumru verimleri elde edilmiştir. Kalburtji ve Mamolos (2000), ay 
çiçeği saplarından azot, fosfor, magnezyum ve potasyumun daha kolay ayrıştığını C/N ve  C/P oranlarının 
hızlı bir şekilde düştüğünü dolayısıyla kendisinden sonra gelen bitkilerin bu besin elementlerinden daha 
kolay yararlandığını bildirmektedirler. Nitkim, araştırmada mısırdan sonra patates yetiştirilmesi durumunda 
verimin ilk sıralarda yer aldığı, ayçiçeğinden sonra patates yetiştirilmesinde de yumru verim sıralamasının ilk 
sıralarda yer aldığı gözlenmiştir. patates+ kolza + ayçiçeği + patates ekim nöbeti uygulaması 3563 kg/da ile 
ikinci sırada yer alırken, bunu aynı grupta yer alan patates + buğday + fasulye + patates 3548 kg/da ve 
patates + ayçiçeği + nohut + patates 3344 kg/da verim ile takip etmişlerdir. Patates + patates + patates + 
patates 2871 kg/da, patates + patates + patates 2699 kg/da, ve patates + patates 2608 kg/da ile aynı grupta yer 
alarak son sıralarda yer almışlardır. Ancak verim sıralamalarında son sıralarda yer alan patates + patates + 
patates + patates ekim nöbeti uygulaması, 787,8 YTL ortalama brüt gelir ile ilk sırada yer almıştır. Bu durum 
Çizelge 5’ in açıklamasında izah edildiği gibi patates fiyatlarının bir önceki yıla göre %60 civarında patates 
fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 
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SONUÇ 
Patates tarımında;  farklı ekim nöbeti sistemleri uygulaması dahilinde, buğday, kolza ve Macar fiği 

gibi kışlık bitkilerin yanında, patates, fasulye, ayçiçeği, mısır, nohut ve şeker pancarı gibi yazlık bitkilerin de  
içinde bulunduğu 18 farklı ekim nöbeti sistemleri uygulamaya konulmuş ve çalışmanın ilk dört yılında 18 
farklı ekim nöbeti sisteminden 10 tanesi ile ilgili sonuçlar alınmıştır.  

Araştırmada uygulanan ekim nöbeti sistemleri içerisinde mısır’ dan sonra patates dikimi en yüksek 
patates veriminin alındığı ekim nöbeti sistemi olarak tespit edilmiştir. 3812 kg/da ile patates + mısır + patates 
ekim nöbeti sisteminde alınırken, bunu 3563 kg/da ile patates + kolza + ayçiçeği + patates ve 3548 kg/da 
patates + buğday + fasulye + patates ekim nöbeti sistemleri takip etmiştir. Ancak verim sıralamalarında 2871 
kg/da ile son sıralarda yer alan patates + patates + patates + patates ekim nöbeti uygulama sistemi brüt gelir 
ortalaması yönünden, 787,8 YTL ortalama brüt gelir ile ilk sırada yer almıştır. Bu durum patatesin bölgede 
ne denli önemli olduğunu ve alternatifsizliğini de göstermektedir. Patates fiyatlarındaki dalgalanmalarda üste 
üst üste patates dikimini ortalama brüt gelir yönünden desteklemiştir. Yine 670,1 YTL ile patates + mısır + 
patates ve 669 YTL ile patates + buğday + fasulye + patates ortalama brüt gelir sıralaması yönünden ikinci ve 
üçüncü sıralarda yer almışlardır.  

Her ekim nöbeti sistemi içerisinde, ikili, üçlü ve dörtlü olarak döngüsünü tamamlayan ekim nöbeti 
sistemlerinde topraktaki değişmeleri izlemek açısından, bitki besin elementlerinin durumu ve hastalık 
zararlıların seyri yönünden toprak analizleri yaptırılmıştır. Bitki besin maddeleri yönünden yapılan 
analizlerde üst üste patates dikiminin yapıldığı parsellerde demir eksikliği dışında olumsuz bir gelişme 
izlenmemiştir. Yine hastalık ve zararlılar yönünden yapılan analizlerde, özellikle patateste bitki paraziti 
nematodlar yönünden yapılan analizlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. 
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ORDU YÖRESİNDEN TOPLANAN DEĞİŞİK MEN ŞEİLİ PATATESLER İN BAZI FENOLOJ İK, 
MORFOLOJ İK, AGRONOM İK VE TEKNOLOJ İK ÖZELL İKLER İ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Emel KARACA                                                 Selim AYTAÇ 
O.M.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sam sun 

Özet 
Bu çalışma, Ordu yöresinden toplanan değişik menşeili patateslerin bazı fenolojik, morfolojik, 

agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2003 yılında yapılmıştır. Bölgeden toplanan ve 
uzun yıllar değiştirilmeden tarımı yapılan yerel 63 menşei Bafra ekolojik koşullarında dikilmiştir.Yetişme 
süresi ise 61-112 gün olarak tespit edilmiştir. Denemeye alınan patateslere ait bitki boyları 36.0-72.7 cm 
arasında değişmiştir. 

Patates menşeileri arasında ortalama yumru ağırlığı ve dekara yumru verimleri bakımından farklılıklar 
belirlenmiş; bu özellikler bakımından, özellikle verim ağırlıklı olmak üzere,  dikkat çekici menşeilerin (6, 7, 
9, 26, 27, 28, 30 ve 33) daha ayrıntılı incelenmesi gerektiği belirlenmiştir. Hem kalite hem de depolama 
açısından önemli olan kuru madde oranları 12.49-27.72 olarak tespit edilmiştir. Patates menşeileri arasında 
kuru madde oranları bakımından yüksek olan hatlar (20, 26, 27, 30, 33, 38, 51, 53, 54, 58 ve 60) 
belirlenmiştir. 
Abstract  

This study was conducted to determine some phenologıc, morphologıc, agronomıc and technologıc 
characters of dİfferent originated potato collected from Ordu vicinity in 2003. 63 potato orgin collected from 
Ordu vicinity and cultured in the some manner during lots of year were planted under Bafra ecological 
conditions. it was determined that growing periods were 61-112 days.  

It was determined that potato origin were varied with average tuber weight, yield per decar; It was 
concluded that some origins (6, 7, 9, 26, 27, 28, 30 ve 33) having significantly high values for some 
characters as especially that is largely about yield, so it should be studied more deeply about those promising 
origins. 

Dry matter percentage which has a great importance in quality and storage point of wiev was 12.590-
27.723 %. Among origins, ones having high dry matter content were selected (20, 26, 27, 30, 33, 38, 51, 53, 
54, 58 and 60). 

 
1. Giri ş 

Üretilen patatesin verim ve ürün kalitesi ile kullanılan tohumluğun nitelikleri arasında önemli bir ilişki 
vardır. Patates bitkisinden yüksek verim alabilmek için, uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanması yanında 
genetik ve teknolojik özellikleri üstün olan çeşitlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Tohumluk kalitesi dışında 
çeşidin yetiştirileceği bölgeye iyi adapte olması patateste yüksek verim için gereklidir. Bilindiği gibi bir 
bölgede uzun yıllar boyunca kullanılan hat/klon o bölgenin iklim, toprak, hastalık, zararlı vs. gibi hususlara 
adaptasyon sağlamış ve üretici tarafından yumrularının lezzetliliği ve pişme süresi gibi nedenlerden dolayı 
benimsenmiş olan ekotiplerdir. Bu yerel ekotiplerin hastalıklara dayanıklılık özellikleri yanında, stres 
koşullarına daha iyi uyum göstermesi, hatta bazılarının Türkiye’ nin önemli sorunlarından biri olan patates 
böceğine (Leptinotarsa decemlineata) karşı dayanıklılık gibi özellikleri bulunmaktadır (Arslan ve ark. 2004). 
Karadeniz bölgesinde bölgeye giriş tarihi tam olarak bilinmeyen, ama yıllardan beri aynı tarlalarda 
tohumlukları değiştirilmeden üretilen patatesler arasından tohumluk ayrılması ve diğer üreticilere bunun 
tohumluk olarak pazarlanması suretiyle verimde azalmalara neden olmaktadır. Bölgede yüksek rakıma sahip 
olan Ordu, Trabzon ve Bolu sınırı içinde kalan bu bölgelerde kontrolsüz üretim yapıldığı ve uygun tohumluk 
kullanılmadığı için dağıtılan tohumlukların içerisinde yozlaşmış tohumluk bulunma ihtimali yüksektir. 
Yozlaşma yüksek rakımlarda daha düşük oranda bir artış göstermektedir. Ancak aynı tohumluğun uzun yıllar 
kullanılması nedeniyle eldeki bu klonların/çeşitlerin de yozlaşması ihtimali oldukça yüksektir (Aytaç ve ark. 
2002). Bu nedenlerden dolayı bölge tarımına katkıda bulunacak, patates verimini arttıracak yeni çeşit/hatların 
introdüksiyonundan önce bölgede bulunan ve bölgeye adapte olmuş ve üretici tarafından benimsenmiş uzun 
yıllardan beri kullanılan, halen gen kaynağı durumunda olan çeşitlerin tarımsal ve teknolojik özelliklerinin 
belirlenmesi ve iyileştirilmesi daha doğru bir uygulama olacaktır. 

Ayrıca, Ordu yöresi patateslerinin karakteristik özelliklerini ortaya koyan yeterince çalışma olmadığı 
için bölgede yetiştirilmekte olan yerel patateslerin verim ve diğer bazı özelliklerinin bilinmesi faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Bu nedenle Ordu yöresinde uzun yıllardır bölge çiftçisi tarafından yetiştirilen ve bölgeye 
adapte olmuş değişik menşeili patates bazı fenolojik, morfolojik, agronomik ve teknolojik özelliklerinin 
ortaya konulması amacı ile bu çalışma yürütülmüştür. 
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  2. Materyal Ve Yöntem 
 

Deneme, 2003 yılında Bafra Tarım İlçe Müdürlüğü Deneme istasyonunda kurulmuş ve yürütülmüştür. 
Denemede materyal olarak 2002 yılında Ordu yöresinin ilçe ve köylerinden toplanan değişik menşeili 63 adet 
patates kullanılmıştır. Yumrular (tohumluklar) toplanırken şehir merkezinden uzak ilçeler, köyler, yaylalar 
tercih edilmiş ve yıllardır değiştirilmeden kullanılan tohumluk yumrular olmasına dikkat edilmiştir. Dikim, 
farklı menşeili patateslerin 5 m uzunluğundaki sıralara, her bir menşeiye ait patatesler bir sıraya gelecek 
şekilde ve 70 cm sıra arası ve 40 cm sıra üzeri ara ile yapılmıştır. Araştırmada, gübre olarak % 26 Amonyum 
nitrat içeren Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi ve % 46 N içeren Diamonyum Fosfor (DAP) gübresi 
kullanılmıştır. Deneme toprağı potasyum bakımından yeterli düzeyde olduğu için potasyumlu gübreleme 
yapılması gerekli görülmemiştir. Bitkilerde gelişme dönemi süresince, boğaz doldurma, çapa, sulama ve 
Patates böceğine (Leptinotarsa decemliniata L.) karşı ilaçlama yapılmıştır. Hasat, tüm çeşitlerin 
olgunlaşmasından sonra Ağustos ayında yapılmıştır.         

Ordu ili merkez ve çevre köylerinden toplanan değişik menşeili patateslerde incelenen özellikler 
standart hata ve 0.05 olasılık düzeyindeki güven sınırı değerleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Güven 
sınırları dar olan menşeilerin daha güvenilir sonuçlara sahip olduğu kabul edilmektedir (Tosun, 1990). 

Samsun’ da çok yıllık ortalama değerlere göre toplam yağış 665.9 mm, ortalama sıcaklık 14.2 oC ve 
ortalama nispi nem % 73.8 olmuştur. Denemenin yapıldığı 2003 yılında bu değerler sırasıyla 675.7 mm, 14.6 
oC, % 74.4 olarak gerçekleşmiştir. Deneme toprağı potasyum bakımından yeterli düzeyde olduğu için 
potasyumlu gübreleme yapılması gerekli görülmemiştir. Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanı toprakları 
tınlı, hafif alkali, kireçli, tuzsuz, organik madde ve alınabilir fosforca fakir ve alınabilir potasyumca yüksek 
özelliklere sahiptir.   

 
3. Bulgular Ve Tartışma 
  

Bitki Boyu 
Denemeye alınan patateslere ait bitki boyları 36.0-72.7 cm arasında değişmiştir. En düşük bitki boyu 11 

kayıt nolu patateslerde (36.0 cm), en yüksek bitki boyunun ise 28 kayıt nolu patateslerde (72.7 cm) 
belirlenmiştir (Çizelge 1). 
       Ordu ili merkez ve çevre köylerinden toplanan değişik menşeili patateslerin bitki boyuna ilişkin 
belirlediğimiz değerler (Er ve Uranbey, 1998)’ in patateste bitki boyu, çeşide, iklim ve toprak şartlarına bağlı 
olarak 20-150 cm arasında değiştiğini gösteren sonuçlarıyla uyum içerisindedir.  

Yetişme Süresi 
       Ordu ili merkez ve çevre köylerinden toplanan değişik menşeili patateslerin yetişme süreleri 61-

112 gün arasında değişmiştir (Çizelge 1). En kısa sürede olgunlaşanlar 61 gün ile 35, 40, 47, 61 kayıt nolu, 
en uzun sürede olgunlaşan ise 112 gün ile 9 nolu patates olmuştur. Farklı orjinli diğer patateslerde 
olgunlaşma süresi 66, 70, 71, 72, 76, 81, 83, 86, 91, 96, 101, 104 ve 110 gün olarak belirlenmiştir (Çizelge1). 

Arıoğlu (2000)’ nin İlisulu (1986)’ dan bildirdiğine göre; patates çeşitlerinin yetişme süreleri 
birbirlerinden farklıdır. Yetişme sürelerine göre; patates çeşitleri çok erkenci (70-80 gün), erkenci (80-90 
gün), orta erkenci (90-100 gün), Orta geçci (100-120 gün), geçci (120-140 gün), çok geçci (140 günden fazla) 
çeşitler olmak üzere 6 grupta toplanmaktadır. Denememizde 61 gün ile 112 gün arasında geniş bir dağılım 
gösteren patateslerin yetişme sürelerine ilişkin verilerimiz Arıoğlu (2000)’ nun yaptığı açıklamalarla 
benzerlik göstermektedir.     

Kuru Madde Oranı 
Yapılan çalışmada, denemeye alınan patateslerde kuru madde oranları % 12.49-27.72 arasında 

bulunmuştur. Kuru madde oranı en yüksek % 27.72 ile 30 nolu, en düşük % 12.49 ile 12 nolu patateslerde 
görülmektedir. İncelenen farklı menşeili patatesler arasında 30 (27.72), 38 (% 26.94), 33 (% 25.91), 27 
(25.98), 53 (% 25.90), 20 (% 25.43), 54 (% 24.94) ve 60 (% 24.68) nolu hatların kuru madde oranı 
bakımından dikkat çekici olduğu görülmektedir. Denemeye alınan patatesler arasında kuru madde oranı 
açısından en yüksek varyasyon katsayısı % 24.37 ile 42 nolu (18.55 ± 25.91), en düşük varyasyon katsayısı 
% 0.04 ile 9 nolu patateslerde (22.65 ± 0.06) hesaplanmıştır (Çizelge 1 ). 

Araştırma sonucunda belirlediğimiz kuru madde oranları Gaur ve Gupta (1984)’ un 67 patates 
varyetesinde belirledikleri kuru madde oranları (%17.4-24.9 ) ile benzerlik göstermektedir. 

Kuşman ve ark (1988)’ nın belirttiği gibi; patates yumrusunda, kuru madde oranı, çeşit, toprak ve iklim 
koşulları, yetiştirme teknikleri, yetişme mevsiminin uzunluğu, hastalık ve zararlılar gibi pek çok faktöre bağlı 
olarak değişkenlik göstermektedir. Bu bize eşit şartlarda yetiştirdiğimiz farklı menşeili patateslerimiz 
arasındaki kuru madde yönünden meydana gelen farklılığın genotipik farklılıktan kaynaklanmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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Ortalama Yumru A ğırlı ğı 
Ordu yöresinden toplanan patateslerin ortalama yumru ağırlıklarına ilişkin güven sınırları ve varyasyon 

katsayıları Çizelge 1’ de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde denemeye alınan patateslerin ortalama yumru 
ağırlığının 3.85-93.61 gr arasında değiştiği görülmektedir. Farklı menşeili patatesler arasında en düşük 
ortalama yumru ağırlığı 3.85 gr ile 61 nolu patateslerde, en yüksek ortalama yumru ağırlığı 93.61 gr ile 6 
nolu patateslerde tespit edilmiştir. Verim üzerinde önemli etkiye sahip olan ortalama yumru ağırlığı 
bakımından patatesler arasında farklılıklar görülmektedir. 

İncelenen patatesler arasında en düşük varyasyon katsayısı % 35.33 ile 61 nolu, en yüksek varyasyon 
katsayısı ise % 668.03 ile 6 nolu patateslerde bulunmuştur (Çizelge 1). Patatesler arasında ortalama yumru 
ağırlığı bakımından görülen yüksek varyasyon yumrular arasındaki homojenliğin az olduğunun göstergesidir. 
Arslanoğlu (1999) ve Arslan (1990)’ nın bulduğu değerler; denemede ortalama yumru ağırlıkları bakımından 
farklı menşeili patatesler arasındaki farklılık çeşit özelliğinden kaynaklandığını desteklemektedir. 

Dekara Verim 
Ordu yöresinden toplanan patatesler arasında dekara yumru verimleri bakımından farklılık olduğu 

görülmektedir. Denemeye alınan patateslerin dekara verimi en yüksek 3369.72 kg ile 6 nolu, en düşük ise 
3.29 kg ile 61 nolu patateslerde belirlenmiştir (Çizelge 1). İncekara ve Çalışkan (1980)’ nın elde ettiği 
bulgular; çeşitler arasında görülen verim farkının genetik yapıdan kaynaklandığını göstermektedir. Bunun 
yanı sıra kültürel işlemler, iklim ve toprak özelliklerinin de önemli derecede etkisinde kalan yumru verimine 
ait araştırmamızda belirlediğimiz değerler; Aslan (1990), Arslanoğlu ve Atakişi (1997), Arslanoğlu (1999)’ 
un dekara verimleriyle ilgili olarak tespit ettikleri değerlerde olduğu gibi geniş bir dağılım göstermektedir. 

 
4. Sonuç  
 

Çalışmada, patates menşeileri arasında 61 günde hasada gelen menşeiler olduğu gibi olgunlaşması için 
112 gün gerektiren menşeiler tespit edilmiştir. Bitki boyu bakımından da bakımından da menşeiler arasında 
fark olduğu belirlenmiştir. Mevcut menşeilerle ya da menşeilerin arttırılması suretiyle Ordu yöresi 
patateslerinin gerek ıslah gerekse diğer çalışmalar için iyi bir materyal olabileceği kanaati oluşmuştur. Verim 
ve verime etki doğrudan etki eden ortalama yumru ağırlığı bakımından menşeiler arasındaki değişim çok 
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Menşeilerden elde edilen verimler arasındaki varyasyon diğer 
özelliklerdeki varyasyonlardan daha yüksek olmuştur. Yüksek verim bakımından 6, 7, 9, 26, 27, 28, 30 ve 33 
nolu menşeiler ümitvar bulunmuştur. Patatesin özellikle sanayide kullanımı için kalite kriterlerinden biri olan 
kuru madde oranı bakımından bazı menşeilerin diğerlerine göre belirgin bir şekilde yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bunlar arasında varyasyon katsayısının dikkate alınması suretiyle 20, 26, 27, 30, 33, 38, 51, 53, 
54, 58 ve 60 nolu menşeilerin dikkat çekici olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; 

Kısa vejetasyon dönemine sahip bölgelerde üretilmesi amacıyla bu araştırmada erkenci olduğu ve verim 
bakımından yüksek olmasının yanında ortalama bir değere sahip olan 29 numaralı menşei, verim bakımından 
ise 6, 7, 9, 26, 27, 28, 30 ve 33 nolu, yüksek kuru madde özelliği bakımından ise 20, 26, 27, 30, 33, 38, 51, 
53, 54, 58 ve 60 nolu menşeilerin diğer özelliklerinin de detaylı incelenerek çalışmanın devam ettirilmesi 
sonucuna varılmıştır. 
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Çizelge 1. Ordu İli Merkez ve Çevre Köylerinden Toplanan Değişik Menşeili Patateslerin Bitki boyu, Yetişme süreleri, Kuru Madde, Ort Yumru ağırlığı ve Dekara verimleri  
Kayıt no Bitki Boyu Yeti şme Süresi Kuru Madde Oranı VK (%) Ortalama Yumru A ğırlı ğı VK (%) Dekara Verim 

1 52.0 101 23.58  ±   0.48 0.35 43.22  ± 13.22 85.73 691.59 
2 62.0 91 21.58  ± 10.71 8.65 71.92  ± 22.16 89.64 1232.83 
3 58.0 83 19.19  ±   2.63 2.39 31.37  ±  6.82 82.80 896.14 
4 60.0 83 23.80   ±   0.18 0.13 46.49  ± 13.65 86.96 823.51 
5 66.0 86 23.46  ±   1.28 0.95 54.02  ± 11.11 83.49 1744.03 
6 65.3 104 22.45  ±   2.59 2.01 93.61  ±143.50 668.03 3369.72 
7 66.0 101 20.81  ±   0.23 0.19 31.67  ±  4.71 91.37 2261.71 
8 * * * * * * * 
9 68,3 112 22.65  ±   0.06 0.04 85.38  ± 17.92 575.38 2902.58 
10 55,3 86 22.08  ±   0.73 0.57 32.53  ±  7.52 70.17 604.14 
11 36.0 * * * * * * 
12 60.0 101 12.49  ±   1.24 1.73 44.86  ±  9.07 75.39 1230.31 
13 51.7 101 23.83  ±   1.14 0.83 38.09  ±  8.54 77.94 904.06 
14 54.3 91 17.53  ±   2.12 2.11 26.16  ±  9.04 72.45 246.64 
15 56.7 83 18.90  ±   1.51 1.39 14.17  ±  6.57 136.06 246.94 
16 54.3 86 24.47  ± 11.16 7.96 30.78  ±  6.45 82.61 941.07 
17 69.3 101 21.38  ±   1.70 1.39 39.29  ±  6.24 78.21 1807.00 
18 62.3 101 20.45  ±   1.41 1.20 36.79  ±  6.74 81.14 1366.51 
19 63.0 83 19.52  ±   2.19 1.95 16.88  ±  5.01 109.52 453.30 
20 57.7 91 25.43  ±   1.82 1.24 27.96  ±  5.65 80.10 862.65 
21 58.3 76 21.52  ±   2.82 2.28 44.14  ± 10.33 83.36 1109.74 
22 * 81 18.74  ±   2.41 2.24 21.40  ±  8.74 96.67 250.64 
23 68.0 76 21.24  ±   0.47 0.38 13.03  ±  2.10 73.94 517.44 
24 58.0 81 18.08  ±   0.75 0.71 21.95  ± 15.36 146.77 206.90 
25 50.7 76 16.94  ±   2.28 2.35 40.77  ± 21.87 104.56 337.81 
26 66.7 101 24.82  ±   1.27 0.89 48.90  ±  7.42 77.87 2444.98 
27 68.7 91 25.98  ±   7.93 5.32 45.66  ± 10.25 115.25 2283.09 
28 72.7 101 21.59  ±   0.87 0.70 46.15  ±  8,56 98.95 2491.90 
29 69.3 72 22.71  ±   4.50 3.45 28.75  ±  5.27 96.24 1503.16 
30 69.0 91 27.72  ±   7.26 4.57 49.62  ±  8.13 75.20 1984.85 
31 61.3 83 16.88   ±   0.66 0.68 33.27  ± 11.80 118.56 741.38 
32 56.0 81 13.50   ±   1.34 1.73 10.68  ±  5.36 89.74 76.26 
33 57.0 101 25.91   ±   1.63 1.09 44.58  ±  6.87 73.76 1936.16 
34 38.0 76 * * 3.87    ±  3.01 101.12 16.57 
35 61.3 61 19.07   ±   0.43 0.39 51.41  ±  22.59 54.58 205.66 
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Çizelge 1. Ordu İli Merkez ve Çevre Köylerinden Toplanan Değişik Menşeili Patateslerin Bitki boyu, Yetişme süreleri, Kuru Madde, Ort Yumru ağırlığı ve Dekara verimleri  
(Devam) 

36 55.0 71 22.46   ±   1.09 0.84 44.71  ±  8.88 75.27 1264.58 
37 61.3 * * * * * * 
38 56.0 81 26.94   ±   3.68 2.38 63.01  ±  15.50 62.36 1080.02 
39 46.0 76 21.44   ±   3.80 3.10 9.43  ±  2.21 94.98 304.33 
40 62.0 61 22.38   ±   1.95 1.51 26.16  ±  6.71 76.00 463.37 
41 54.6 83 * * 9.48  ±  5,71 102.47 62.26 
42 69.5 76 18.55   ± 25.91 24.37 23.34  ±  8.21 98.65 373.35 
43 64.6 81 20.86   ± 19.06 15.94 14.17  ±  3.68 126.08 631.54 
44 62.0 91 18.94   ± 24.77 22.79 6.29  ±  2.08 92.68 100.67 
45 40.0 70 19.64   ±   3.66 3.25 16.80  ±  6.15 129.63 417.51 
46 52.0 110 18.21   ±   0.99 0.95 34.92  ±  24.66 95.86 159.60 
47 56.3 61 15.10   ±   3.32 3.83 17.38  ±  12.57 117.14 104.25 
48 60.3 66 21.64   ±   1.81 1.45 12.38  ±  2.70 75.85 297.18 
49 42.3 66 21.06   ±   2.20 1.82 14.34  ±  2.70 88.18 597.96 
50 51.7 76 23.48   ±   4.61 3.42 24.15  ±  8.49 134.54 696.97 
51 61.3 86 24.13   ±   0.64 0.46 31.42  ±  9.51 107.01 780.93 
52 53.0 83 21.91   ±   2.98 2.37 23.80  ±  12.92 84.83 135.97 
53 55.7 81 25.90   ±   4.24 2.86 27.04  ±   5.18 79.83 919.38 
54 58.7 86 24.94   ±   5.28 3.69 24.86  ±   5.35 102.29 1065.17 
55 60.7 96 23.04   ±   2.21 1.67 33.88  ±  10.60 112.15 861.48 
56 48.0 81 * * 6.53  ±   4.54 82.10 24.23 
57 54.0 72 16.53   ±   2.55 2.69 16.62  ±   5.64 86.50 223.18 
58 49.3 83 23.59   ±   0.99 0.72 16.32  ±   4.41 119.71 606.28 
59 59.0 76 20.10   ±   1.06 0.91 23.63  ±  11.13 91.83 195.75 
60 62.0 91 24.68   ±   0.72 0.50 31.25  ±   8.41 70.17 437.52 
61 * 61 * * 3.85  ±   7.80 35.33 3.29 
62 * * * * * * * 
63 42.0 * 19.81   ±   0.75 0.65 11.36  ±   3.53 83.77 * 



 84
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Özet 
 

Bu çalışma, farklı zamanlarda dikilen farklı olgunlaşma grubuna dahil patates çeşitlerinin verim ve 
verim özelliklerinin belirlenmesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında turfanda patates üretim 
olanaklarının araştırılması amacıyla 2004 ve 2005 yıllarında Diyarbakır’da yapılmıştır. Erkenci, orta 
erkenci ve orta geççi altı adet çeşit Ocak ayından itibaren dört farklı zamanda, bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak dikilmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; yumru 
veriminin dikim zamanı, çeşit ve dikim zamanı x çeşit interaksiyonundan önemli derecede etkilendiği 
belirlenmiştir. Dikim zamanının gecikmesi ile yumru oluşum ve gelişim döneminin yüksek sıcaklıklara 
denk gelmesi nedeniyle yumru verimi olumsuz etkilenmiştir. Buna göre, Ocak ve Şubat aylarında yapılan 
erken dikim ile en yüksek yumru verimi elde edilirken (sırasıyla, 1282.3 ve 1274.9 kg/da), Mart ayında 
yapılan geç dikimlerde ise en düşük yumru verimi elde edilmiştir (961.7 kg/da). Çeşitler arasında 
incelenen tüm özellikler bakımından önemli farklılıklar bulunmuş ve Mondial (orta geççi) ve Felsina (orta 
erkenci) çeşitleri en yüksek (sırasıyla, 1387.5 ve 1289.5 kg/da), erkenci çeşitler ise (Carrera ve Adora) en 
düşük verim potansiyeline sahip olmuştur. Dikim zamanı x çeşit interaksiyonu; hasat indeksi, bitki kuru 
madde oranı, özgül ağırlık ve yumru verimi bakımından önemli bulunmuş ve Şubat ayı ortasında dikilen 
Mondial çeşidi 1749.1 kg/da ile en yüksek verimi vermiştir.  

 
Anahtar Kelimeler:Patates, Solanum tuberosum, dikim zamanı, olgunlaşma grubu 
 

Possibilities of Early Potatoes Production Under South East Anatolian Region Conditions 
 
Abstract 
 

This study was conducted to determine yield and yield components of different maturity group of 
potatoes planted at different planting dates to investigate the growing possibilities of early planting system 
in South East Anatolian Region conditions in Diyarbakır in 2004 and 2005. Six potato cultivars of early, 
mid-early and mid-late maturity classes were planted at the four planting time after January according to 
split plot design with three replicates. According to the data obtained from this study, planting date, 
cultivars and planting date x cultivars interaction had a significant effect on tuber yield. In delayed 
planting, tuber yield was adversely affected by higher temperature taken place in the growing season of 
tuber initiation. Thus, while with the planting that was conducted on January and February was the highest 
tuber yield was obtained (1282.3 and 1274.9 kg/da, respectively), with delayed planting conducted on 
Late-March the lowest tuber yield (961.7 kg/da) was obtained.  Between cultivars were obtained 
significant differences for all components, and Mondial (mid - late) and Felsina (mid - early) cultivars had 
highest tuber yield (1387.5 and 1289.5 kg/da, respectively), while early cultivars (Carrera and Adora) had 
the lowest tuber yield  potential. Planting date x cultivar interaction was found to be significant for harvest 
index, plant dry matter, specific gravity and tuber yield. Mid-late maturing cultivar “Mondial” planted on 
Mid-February gave highest tuber yield (1749.1 kg/da). 

 
Keywords: Potato, Solanum tuberosum, planting date, maturity group 
 
Giri ş 
 

Subtropik iklim özelliklerine sahip bölgelerde, patates yılda iki kez yetiştirilebilmektedir. 
Sıcaklıkların düşük ve gün uzunluğunun kısa olduğu ilkbahar döneminde büyüme başlamakta ve 
sıcaklıklar ile birlikte gün uzunluğu artıkça büyüme ve gelişme devam etmektedir. Sonbaharda ise, 
sıcaklıkların yüksek ve gün uzunluğunun uzun olduğu dönemde büyüme başlamakta ve sıcaklıkların, gün 
uzunluğunun ve ışıklanmanın azaldığı koşullarda devam etmektedir (Levy ve ark. 1986).  

Levy ve ark. (1990), geççi çeşitlerin hem ilkbahar hem de sonbahar dikim koşullarında yüksek 
verime sahip olduğunu bununla birlikte, yüksek sıcaklıklara hassasiyet bakımından çeşitler arasında 
önemli varyasyonların bulunduğunu ve geççi çeşitlerin erkenci çeşitlere göre sıcaklıklara daha hassas 
olduğunu belirtmektedir. Yüksek sıcaklıklar ile birlikte su eksikliliğinin birlikte etkisi özellikle geç 
olgunlaşan çeşitlerde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır.  
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Yüksek sıcaklık, bitkilerin büyüme-gelişme ve verimliliğini etkileyen ve kontrol edilemeyen 
başlıca faktördür. Dikim geciktikçe patateste bitki büyüme ve gelişimi olumsuz yüksek sıcaklıklara maruz 
kalmakta (Haziran ayı) ve yumru gelişimi tamamlanmadığından verim olumsuz etkilenmektedir. Erken 
olgunlaşma ile sıcaklığa tolerans arasında yakın bir ilişkinin olduğu ve erken olgunlaşan çeşitlerin 
sıcaklığa toleransının daha iyi olduğu ileri sürülmektedir. Bu yüzden, erkenci çeşitler daha kısa sürede 
kuru madde biriktirmekte ve stresli çevre koşullarına maruz kalma süresi geççi çeşitlere göre daha kısa 
olmaktadır. Bununla birlikte kısa yetişme periyodu ve erken olgunlaşma düşük verim potansiyeline neden 
olmaktadır (Marshall 1982). 

Ülkemizde patates için optimum dikim tarihi Nisan-Mayıs ayları arasındadır. Bununla birlikte, 
patates Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde erken-turfanda olarak Aralık-Ocak aylarında ekilebilmektedir 
(Arıoğlu 1997). Güneydoğu Anadolu Bölgesi de, Akdeniz ikliminin etkisi altında olması nedeniyle, bu 
bölgede turfanda patates üretim olanaklarının mevcut olabileceği düşünülmüş ve yapılan bu çalışma ile, 
farklı olgunlaşma grubundan bazı çeşitlerin farklı dikim zamanlarına tepkileri araştırılarak, turfanda 
patates üretim olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  
 
Materyal ve Yöntem 
 

2004 ve 2005 yıllarında, Diyarbakır koşullarında, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü deneme alanında yapılan bu çalışma, dikim zamanları ana parsel, çeşitler ise alt parsellerde 
olacak şekilde bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.  

Deneme alanı toprakları, ağır yapılı (ince tekstürlü), organik madde (%1.23) ve fosforca (0.41 
kg/da) fakir, normal kireçli, tuzsuz, orta derecede alkali reaksiyonlu ve katyon değişim kapasitesi yüksek 
(48.38) topraklardır (Anonim 1995). Diyarbakır ili, iklim özellikleri bakımından Güneydoğu Anadolu step 
iklimi içinde bulunmaktadır. Yıllık ortalama yağış 490 mm olup, bu yağışın %18' i sonbahar, %44' ü kış, 
%37' si ilkbahar ve %1' i de yaz aylarında düşmekte, yani yağışlar en çok kış ve ilkbaharda görülmektedir. 
Yıllık sıcaklık ortalaması 15.8 ºC' dir. En kurak ve en sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır (Anonim 
1990). Denemenin yürütüldüğü yetiştirme dönemlerindeki Diyarbakır iline ait sıcaklık, yağış ve nem 
durumu Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. 2004 ve 2005 yıllarında denemenin yürütüldüğü aylara ait Diyarbakır ili sıcaklık, yağış 
ve nem durumu. 

Aylar 
Sıcaklık (0C) 

Yağış (mm) Nem (%) 
2004 2005 

 Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. 2004 2005 2004 2005 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 

-0.4 
-1.2 
2.6 
5.2 
9.8 
16.4 

7.3 
7.4 
17.0 
20.1 
25.3 
33.8 

3.3 
2.7 
9.6 
12.8 
18.0 
26.4 

-2.7 
-2.3 
2.9 
6.7 
10.6 
16.4 

8.9 
8.9 
14.0 
21.1 
27.5 
33.1 

2.3 
3.0 
8.4 
14.1 
19.6 
25.8 

84.6 
93.4 
1.5 
54.9 
97.5 
16.0 

58.7 
46.8 
58.4 
36.8 
26.5 
33.1 

82 
80 
54 
50 
54 
23 

66 
62 
53 
52 
44 
25 

Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü. 
 
Denemede, Gömeç Tohumculuk A.Ş’den sağlanan erkenci (E)  (Adora ve Carrera), orta erkenci 

(OE) (Felsina ve Latona) ve orta geççi (OG) (Mondial ve Van Gogh) olgunlaşma grubundan 6 çeşit, 4 
farklı dikim döneminde (2004 yılında; 30 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart ve 30 Mart ve 2005 yılında; 11 Ocak, 
10 Şubat, 30 Şubat ve 15 Mart) dikilmişlerdir. Buna göre, 70 x 30 cm dikim sıklıklarında dikim yapılmış 
ve parsel boyutu 2.8 x 6 m, m2’ye bitki sayısı 4.7 adet olacak şekilde düzenlenmiştir. Her dikim 
döneminde dekara saf olarak 10 kg N ve 10 kg P2O5 olacak şekilde 20-20-0 kompoze gübre 
uygulanmıştır. Ayrıca, yumru oluşum döneminde saf olarak 10 kg/da (amonyum nitrat formunda) üst 
gübre verilmiştir. Yetişme süresi boyunca bitkiler yağmurlama sulama sistemi ile 2004 yılında Mayıs ayı 
ortalarında sadece 1 kez sulanmış, 2005 yılında ise sulanma yapılmamıştır. Yabancı ot kontrolü amacıyla 
2 kez traktör çapası ve boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Haziran ayının ilk haftasında her parselden 
kenar tesirler atıldıktan sonra, 4.8 m uzunluktaki orta iki sıra el ile söküm yapılmış ve sökülen bitki ve 
yumrular üzerinde gerekli ölçüm, tartım ve analizler yapılmıştır. Buna göre 10 bitki ortalaması olarak; 
yaprak sayısı, sap sayısı ve yumru sayısı hesaplanmıştır. Hasat indeksi, her parseldeki toplam bitki 
ağırlığının yumru ağırlığına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Bitki ve yumru kuru madde oranları, her 
parselden alınan örneklerin etüvde sabit ağırlığa kadar kurutulduktan sonra, kuru ağırlığın yaş ağırlığa 
oranlanması ile belirlenmiştir. Çapı 3 cm’den fazla olan her parsele ait yumrular tartılarak parsel verimleri 
ve daha sonra dekara verim bulunmuştur. Yumruların özgül ağırlıkları patates hidrometresi (Zeal Potato 
Hydrometer, Snack Food Association, USA) ile belirlenmiştir.  



 86

Çalışma sonucunda; dikim zamanı, çeşit ve interaksiyonların etkilerinin belirlenmesi için varyans 
analizi yapılmış ve F testi sonucunda önemli görülen özelliklerin ortalamaları LSD’ye göre 
karşılaştırılmıştır (SAS 1985). 
 
 
Bulgular ve Tartışma 
 
Yaprak Sayısı 

Yaprak sayısı dikim zamanlarından etkilenmemiştir (Çizelge 2). Bununla birlikte, Çizelge 3’te 
görüldüğü gibi, diğer dikim zamanları ile karşılaştırıldığında, ilk dikim zamanında yaprak sayısı daha 
yüksek bulunmuştur (68.9 adet).   Ocak ayında yapılan erken dikim sonucunda Mart ve Nisan aylarındaki 
uygun büyüme koşulları (özellikle sıcaklık) bitkilerin vejetatif olarak  daha iyi gelişmesine ve daha  fazla 
yaprak sayısına sahip olmalarına neden olmuştur. Yaprak sayısı bakımından çeşitler arasında önemli 
derecede farklılıklar bulunmuş ve orta geçci bir çeşit olan “Mondial” en fazla yaprak sayısına sahip 
olmuştur (86.2 adet/bitki). Bu çeşidi erkenci çeşitlerden Carrera (71.8 adet/bitki) orta erkenci Latona (65.5 
adet/bitki) takib etmiş ve erkenci çeşit olan Adora en az yaprak sayısına sahip olmuştur (42.0 adet/bitki). 
Ezekiel ve Bhargava (1997), patateste yaprak sayısının bitkinin sap uzunluğu ile ilişkili olduğu ve genetik 
yapı ile birlikte çevre koşullarına göre değişim gösterdiğini belirtmektedir. Daha az yaprak sayısı, daha az 
yaprak alanı(kanopi) ve dolayısıyla daha düşük  yumru verimine neden olmaktadır (Ezekiel ve Bhargava 
1992). Çalışmamızda, en yüksek yaprak sayısına sahip “Mondial” çeşidinin aynı zamanda en yüksek 
yumru verimi vermesi bu araştırıcıların sonucuna uymaktadır. 

 
Çizelge 2. 2004 ve 2005 yıllarında Diyarbakır koşullarında farklı dikim zamanlarında yetiştirilen patates 

çeşitlerine ait önemlilik seviyeleri. 

Varyasyon 
Kaynağı 

Yaprak 
Sayısı 
(adet/ 
bitki) 

Sap 
Sayısı 
(adet/ 
bitki) 

Yumru Sayısı 
(adet/ 
bitki) 

Hasat 
İndeksi 

Bitki 
Kuru 

Madde  
Oranı 
(%) 

Yumru 
Kuru 

Madde 
Oranı 
(%) 

Özgül 
Ağırlık 
g/cm3 

Yumru 
Verimi 
(kg/da) 

 
DikimZam.
(DZ) 
Çeşit (Ç) 
DZ x Ç   

Öd 
 

** 
* 

Öd 
 

** 
öd 

 

Öd 
 

** 
öd 

** 
 

** 
* 

Öd 
 

** 
** 

Öd 
 

** 
* 

Öd 
 

** 
** 

 

** 
 

** 
** 

*,** : sırasıyla 0.05 ve 0.01’e göre önemli 
öd: önemli değil 

 
 
Sap Sayısı 

Sap sayısı farklı dikim zamanından etkilenmemekle birlikte, en son yapılan dikimden elde edilen 
sap sayısı en düşük bulunmuştur (3.8 adet). Sap sayısı bakımından patates çeşitleri arasında önemli 
derecede farklılıklar bulunmuştur (P<0.01). Mondial (OG) ve Felsina (OE) 4.7 adet ile en yüksek sap 
sayısına sahip olurken, Carrera (E) çeşidi en düşük (3.3 adet) sap sayısına sahip olmuştur. Kara ve ark. 
(2002), tarafından yapılan çalışmada dikim zamanlarının sap sayısı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. 
 
Yumru sayısı 

Bitki başına yumru sayısı dikim zamanından etkilememekle birlikte, Şubat ayında yapılan 
dikimlerden elde edilen yumru sayısı diğer dikim tarihlerine göre önemli derecede daha yüksek 
bulunmuştur (sırasıyla, 5.9 ve 6.0 adet/bitki). Buna karşılık, ilk ve son dikimlerde en düşük yumru sayısı 
elde edilmiştir (sırasıyla, 5.2 ve 5.5 adet/bitki) (Çizelge 3). Geç dikimlerde yumru oluşum döneminin 
yüksek sıcaklıklara denk gelmesi ile yumrularda depolanan besin maddelerinin yumrunun diğer organları 
ve büyük yumrular tarafından tüketilmesine neden olmakta ve bunun sonucunda daha az sayıda yumrular 
elde edilmektedir. Benzer bulgular Günel ve ark (2002), Karadoğan ve Günel (1996) ve Kara (1999) 
tarafından da bildirilmiştir. Her iki yılda da, ilk dikim zamanından yaklaşık 30 gün sonra toprak yüzeyine 
çıkan bitkiler, Şubat ayının ilk haftasında meydana gelen düşük sıcaklıklardan etkilenerek tamamen ölmüş 
ve 20 gün sonra tekrar diğer gözlerden yeni sürgünler oluşturmuş fakat, diğer dikim tarihindeki 
bitkilerden daha az yumru sayısına sahip olmuştur. Benzer şekilde, son dikim tarihindeki yüksek 
sıcaklıklar ve kısa vejetasyon periyodunun daha az yumru oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir. 
Yumru sayısı çeşitlere göre de farklı bulunmuş ve Latona (OE) ve Mondial (OG) en yüksek yumru 
sayısına sahip olurken (sırasıyla; 6.5 ve 6.1 adet/bitki), Carrera (OE) ve Van Gogh (OG)  5.1 adet ile en 
düşük değere sahip olmuştur. Çalışkan ve Arıoğlu  (1997); turfanda (Kasım-Ocak) dikim dönemlerinde 
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erken dikimlerde bitki başına yumru sayısının az olduğu, verim ve verimi etkileyen özelliklerin geç dikim 
ile artış gösterdiğini buna neden olarak geç dikim ile büyüme ve gelişme döneminin daha uygun iklim 
koşullarına denk gelmesinden kaynaklandığını belirtmektedir. 
 
 
 
Çizelge 3. 2004 ve 2005 yıllarında patates botanik özellikleri üzerine dikim zamanı ve çeşit etkisi 

Uygulamalar 

 

Yaprak Sayısı 
(adet/bitki) 

 

Sap Sayısı 
(adet/bitki) 

 

Yumru Sayısı 
(adet/bitki) 

 

Hasat 
İndeksi 

Dikim 
Zamanı 

    

DZ1 
DZ2  
DZ3 
DZ4 

68.9 
58.4 
60.4 
56.6 

4.2 
4.4 
4.1 
3.8 

5.2 
5.9 
6.0 
5.5 

0.67 
0.71 
0.65 
0.57 

         
LSD 0.05 
CV (%) 

 - 
29.2 

 - 
27.2 

 - 
25.6 

 0.07 
6.8 

 
Çeşitler 
Carrera 
Latona 
Mondial 
Felsina 
Van Gogh 
Adora 

 71.8 
65.0 
86.2 
50.3 
51.1 
42.0 

 3.3 
4.5 
4.7 
4.7 
3.5 
4.0 

 5.1 
6.5 
6.1 
5.8 
5.1 
5.4 

 0.65 
0.71 
0.64 
0.70 
0.60 
0.59 

Ortalama 
  

61.0 
  

4.1 
 

  
5.6 

 

  
0.65 

 
LSD 0.05 
CV (%) 

 6.1 
17.6 

 0.6 
26.2 

 0.6 
20.3 

 0.08 
6.8 

 
Hasat İndeksi 
 Hasat indeksi; dikim zamanı, çeşit ve dikim zamanı x çeşit interaksiyonundan önemli derecede 
etkilenmiştir (P<0.01). Buna göre, orta erkenci çeşitlerden Latona ve Felsina Subat ayında yapılan 
dikimde en yüksek hasat indeksine sahip olmuştur (sırasıyla, 0.79 ve 0.76).  En düşük hasat indeksi ise, en 
son dikim tarihinde dikilen, erkenci çeşit olan Adora çeşidinde belirlenmiştir (0.50). Dikim zamanı 
bakımından en yüksek hasat indeksi tüm çeşitlerde Şubat ayında yapılan ikinci dikim zamanında elde 
edilirken, dikim zamanının gecikmesine bağlı olarak hasat indeksi  değerlerinde bir azalma meydana 
gelmiştir (Tablo 5). Çeşitler arasında da önemli farklılıklar bulunmuş ve orta erkenci çeşitler en yüksek 
hasat indeksine sahip olurken, erkenci (Adora) ve orta gecçi (Van Gogh) en düşük hasat indeksi 
değerlerine sahip olmuştur. Dikimin gecikmesine bağlı olarak hasat indeksinin düşük olması, geç dikimler 
sonucunda sıcaklıkların da artması ile fotosentez ürünlerinin yumruya taşınması probleminden 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Ezekiel ve Bhargava 1997, Spitters 1987, Kooman, 1985).   
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Çizelge 4. 2004 ve 2005 yıllarında patates kuru madde oranı, özgül ağırlık ve verim üzerine dikim zamanı 
ve çeşit etkisi 

Uygulamalar 

 

Bitki Kuru 
Madde Oranı  

(70 0C) 

 

Yumru Kuru 
Madde Oranı  

(70 0C) 

 

Özgül 
Ağırlık 
g/cm3 

 
Yumru Verimi 

(kg/da) 

Dikim 
Zamanı 

     

DZ1 
DZ2  
DZ3 
DZ4 

 

15.3 
14.6 
14.5 
14.6 

20.3 
20.3 
20.6 
19.8 

1.076 
1.074 
1.075 
1.074 

 1282.3 
1274.9 
1228.3 
961.7 

LSD 0.05 

CV (%) 
 - 

17.6 
 - 

11.0 
 - 

1.8 
 71.2 

11.6 

 
Çeşitler 
Carrera 
Latona 
Mondial 
Felsina 
Van Gogh 
Adora 

 15.9 
13.6 
15.4 
14.4 
14.5 
14.8 

 18.3 
19.2 
20.0 
20.7 
22.2 
21.2 

 1.067 
1.071 
1.072 
1.080 
1.086 
1.072 

 1004.5 
1245.2 
1387.5 
1289.5 
1213.3 
980.8 

 
Ortalama 
 

  
14.8 

 

  
20.2 

 

  
1.074 

 

  
1186.8 

 
LSD 0.05 

CV (%) 
 0.8 

9.6 
 0.7 

6.8 
 0.018 

2.0 
 110.5 

16.2 
 
Bitki ve Yumru Kuru Madde Oranı 

Bitki kuru madde oranı ve yumru kuru madde oranı dikim zamanlarından etkilenmemiştir. 
Bununla birlikte, %15.3 – 14.6 arasında değişim göstermiş ve ilk dikim zamanından elde edilen bitki kuru 
madde oranı diğer dikim zamanlarından daha yüksek bulunmuştur. Yumru kuru madde oranı ise, %20.6 – 
19.8 arasında değişim göstermiş ve son dikimden elde edilen yumru kuru madde oranlarının en düşük 
seviyede olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). Günel ve ark. (2002), yumru kuru madde oranının vejetasyon 
süresinin uzamasına bağlı olarak arttığını belirtmektedir. 

Çeşitler arasında bitki ve yumru kuru madde oranları bakımından önemli derecede farklılıklar 
belirlenmiş ve Carrera (E) çeşidi en yüksek bitki kuru madde oranına sahip olurken, aynı çeşit yumru kuru 
madde oranı bakımından en düşük değere sahip olmuştur. Ayrıca, Van Gogh (OG) çeşidi %22.2 ile en 
yüksek yumru kuru madde oranına sahip olmuştur. Çeşitler arasında kuru madde bakımından farklılıklar, 
yumruya daha fazla kuru madde taşınma etkinliği ile ilgili olup (Tekalign ve Hammes 2005), genetik 
olarak kontrol edilebildiği gibi yumrunun iriliği, çevre koşulları ve kültürel uygulamalardan etkilendiği 
belirtilmektedir (Dean 1994). 
 
Özgül Ağırlık  

Yumruların özgül ağırlık değerleri farklı dikim zamanlarına göre değişmediği halde, çeşit ve çeşit  
x dikim zamanı interaksiyonundan önemli derecede etkilenmiştir. Felsina (OE) ve Van Gogh (OG) çeşidi 
tüm dikim zamanlarında en yüksek özgül ağırlığa sahip olmuştur (sırasıyla, 1.080 ve 1.086). Buna 
karşılık, erkenci çeşit olan “Carrera” yine tüm dikim zamanlarında özgül ağırlığı en düşük olan çeşit 
olmuştur (1.067). Çeşitler arasında özgül ağırlık bakımından farklılıklar, yumruya daha fazla kuru madde 
taşınma etkinliği ile ilgili olup (Tekalign ve Hammes 2005), genetik olarak kontrol edilebildiği ve 
yumrunun iriliği, çevre koşulları ve kültürel uygulamalardan etkilendiği belirtilmektedir (Dean 1994).  

 
Yumru Verimi  

Yumru verimi; dikim zamanı, çeşit ve dikim zamanı x çeşit interaksiyonundan önemli derecede 
(P< 0.01) etkilenmiştir (Çizelge 2). Dikim zamanları bakımından son dikim tarihindeki yumru verimi çok 
önemli ölçüde düşmüştür (961.7 kg/da). Tüm dikim zamanlarında Mondial (OG) ve Felsina (OE) en 
yüksek verimi vermişlerdir (sırasıyla,1387.5 kg/da ve 1289.5 kg/da). Erkenci çeşitlerden Adora ise 980.8 
kg/da ile en düşük yumru verimine sahip olmuştur. Dikim zamanı x çeşit interaksiyonu ortalamasına göre, 
Çizelge 4’te görüldüğü gibi en yüksek yumru verimi Şubat ortasında dikilen Mondial (OG) çeşidinden 
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elde edilmiştir (1749.1 kg/da). Ayrıca, Şubat ortasında dikilen Felsina (OE) çeşidinden elde edilen yumru 
veriminin yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir (1461.2 kg/da), buna karşılık son dikim tarihinde dikimi 
yapılan Adora (E) çeşidi 848.2 kg/da gibi çok düşük verim vermiştir. Yumru verim potansiyeli ile ilgili, 
net fotosentez oranı ve kuru madde üretimi bakımdan çeşitler arasındaki farklılıkların, yumru oluşum gün 
sayısı ve olgunlaşma süresi ile yakından ilişkili olduğu bildirilmektedir (Tekalign ve Hammes 2005). 
Levy (1986), kısa yetişme periyodu ve erken olgunlaşan çeşitlerde düşük verim potansiyeline neden 
olduğunu belirtmektedir. Özkaynak ve Samancı (2006), orta erkenci patates çeşidi (Marabel)’nin tüm 
dikim zamanlarında en yüksek yumru verimine sahip olduğu, dekara verimin 9-19 t/ha arasında değişim 
gösterdiğini, ayrıca yumru sayısı, yumru ağırlığı ve yumru verimi bakımından erkenci çeşit olan Velox’un 
orta erkenci ve orta gecçi çeşitlere göre daha düşük verime sahip olduğunu belitmektedir.  
 
Sonuç  
 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde turfanda patates tarımı yapacak üreticiler için, yumru verimi 
bakımından en uygun dikim zamanının ilkbahar son donlarının atlatıldığı Şubat ayının ikinci yarısı ile 
Mart ayının ikinci yarısı arasında kalan dönem olarak tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, bu dikim 
tarihlerinde özellikle orta erkenci ve orta geççi çeşitlerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Yumru kuru 
madde birikimi ve özgül ağırlık gibi kalite özellikleri bakımından ise yine orta erkenci ve orta geççi 
çeşitlerin kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir. 

Gerek yumru verimi ve gerekse verimi etkileyen diğer agronomik özellikler bakımından orta 
erkenci veya orta geççi çeşitlerin daha iyi performans göstermeleri sıcaklığın etkisiyle ilgilidir ve bitki 
daha sıcak koşullara maruz kaldığında daha hızlı gelişmekte ve daha erken olgunlaşmaktadır 
(Govindakrishnan ve Lal 1997). Bu çalışmamızda da, Şubat ayında yapılan dikim sonucunda bitkiler Mart 
ayında toprak yüzeyine çıkmakta ve büyüme – gelişme için gerekli olan optimum sıcaklık dereceleri 
Nisan-Mayıs dönemine denk gelmekte (15-20 ºC) ve böylece bitkiler daha kısa süre içerisinde 
gelişmelerini tamamlamaktadır. Beukema ve van der Zaag (1990), Akdeniz bölgesi gibi kısa yetişme 
periyoduna sahip bölgelerde verimin daha fazla etkilendiği, erken senesens ve olgunlaşmadan dolayı 
özellikle erkenci çeşitlerde yumru veriminin daha düşük olduğunu belirtmektedirler. 
 
Teşekkür 
 

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Araştırma Proje Koordinatörlüğü (DÜAPK) tarafından desteklenen 
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sulu Koşullarında Alternatif Endüstri Bitkileri Yetiştirme Olanakları 
Üzerinde Araştırmalar” isimli projenin bir bölümünü kapsamaktadır. Katkılarından dolayı DÜAPK’ye 
teşekkürlerimizi sunarız. 
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ÇUKUROVA KO ŞULLARINDA KI ŞLIK DÖNEMDE YET İŞTİRİLEN BAZI YEMEKL İK VE 
SANAYİ TİPİ PATATES ÇEŞİTLER İNİN VERİM POTANSİYELLER İNİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 
 Bu çalışma; Çukurova bölgesi koşullarında kışlık dönemde yetiştirilen bazı yemeklik ve sanayi 
tipi patates çeşitlerinin verim potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla 2003-2004 yıllarında Ç.Ü.Ziraat 
Fakültesi Deneme Tarlasında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulup, 
yürütülmüştür. 2003 yılında farklı olgunlaşma grubuna giren 25, 2004 yılında ise 17 adet patates çeşidi 
materyal olarak kullanılmıştır.  
 Araştırma sonuncunda denemeye alınan patates çeşitleri arasında incelenen özellikler bakımından 
önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Araştırma sonuçlara göre; dekara en yüksek yumru verimi 2003 
yılına Cosmos (6352 kg/da), Binella (5969 kg/da), Marabel (5834 kg/da) ve Proventa (5568 kg/da) 
çeşitlerinden, 2004 yılında ise Binella (6304 kg/da), Armada (4769 kg/da), Burren (4633 kg/da) ve 
Marabel (4313 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. İki yıllık sonuçlar dikkate alındığında; Çukurova 
bölgesinde sanayi tipi patates çeşitlerinin başarıyla yetişebildikleri ve yüksek verim oluşturdukları 
saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler : Patates, Yumru verimi, Yumru sayısı, Çeşit, Yumru iriliği 
 
ABSTRACT 
 This study was carried out to determine the yield potential of some processing and table potato 
varieties can be grown in winter period in Çukurova region. The experiment was counducted in 
experimental area of Faculty of Agriculture in Çukurova University. The experimental design was 
randomized complets block with three replication. 25 and 17 potato varieties from the different maturity 
group were used as a material in the trials in 2003 and 2004 years respectively.  

The differences between the varieties was derermined for the investigated characters.The highes 
tuber yield per decar was obtained from the Cosmos (6352 kg/da), Binella (5969 kg/da), Marabel (5834 
kg/da) and Proventa (5568 kg/da) varieties in 2003 and Binella (6304 kg/da), Armada (4769 kg/da), 
Burren (4633 kg/da) and Marabel (4313 kg/da) in 2004. As a result for two years, the processing potato 
varaties can be grown sucsefully in winter period in Çukurova region. 
Keywords: Potato, Tuber yield, Tuber number, Variety, Tuber size 
 
1.GİRİŞ 

 
Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates; birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin 

yüksek oluşu, kullanım alanının geniş olması ve farklı ekolojilere kolaylıkla adapte olabilmesi gibi 
özellikleri nedeniyle, dünyanın hemen her yerinde başarı ile yetişebilmekte ve besin kaynağı olarak 
değişik şekillerde kullanılmaktadır (Arıoğlu, 2002). 

Halen dünya ülkelerinin % 79’unda yetiştirilen patates (Solanum tuberosum L.), üretilen miktar 
olarak; buğday, mısır ve çeltikten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bünyesindeki karbonhidrat, 
protein, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan beslenmesinde, özellikle,  bazı ülkeler için 
vazgeçilmez bir gıda maddesi haline gelmiştir. Esas olarak haşlanarak veya kızartılarak taze tüketildiği 
gibi, gelişmiş ülkelerde; konserve, dondurulmuş parmak patates, cips, püre, granül ve toz gibi formlarda 
işlenerek de tüketilmektedir. Ayrıca, yan ürün olarak hayvan yemi, nişasta, un ve alkol yapımında  da 
kullanılmaktadır (Kuşman ve ark., 1988). Patates nişasta ve ispirto endüstrisinin önemli hammaddesidir. 
Patates yumrusunda bulunan %10-22 oranındaki nişastadan; glikoz ve dekstrin yapılmaktadır.   
İnsanlar için dengeli ve sağlıklı bir beslenme kaynağı olan patates yumruları; %75-80 su, %20-25 de kuru 
madde içermektedir. Yumrularında bu kadar yüksek oranda su bulunmasına rağmen, birim alandan en 
fazla kuru madde sağlayan bitkiler arasında yer almaktadır. Kuru maddeyi oluşturan bileşiklerin en önemli 
kısmı nişastadır. Bununla birlikte %2 oranında protein içermektedir (Woolfe, 1987). Düşük oranda protein 
ve yüksek oranda nişasta içeren patates çeşitleri kullanım alanları bakımından; yemeklik ve sanayilik 
olmak üzere iki farklı grup altında toplanmışlardır. Bu çeşitlerden bazıları ise, hem yemeklik ve hem de 
sanayide değerlendirilmektedir. Sanayilik patateslerin et renkleri beyaz yani nişasta oranları yüksek, 
yemeklik patateslerin et rengi ise sarı olup, protein oranı sanayilik tiplere göre daha yüksektir.  
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Patatesin birim alandan elde edilen ürün miktarının yüksek olması nedeniyle, yetiştirildi ği 
ülkelerde, üretici ve ülke ekonomisine büyük katkılara sağlamaktadır. 2004 yılı verilerine göre, dünyada 
toplam 327.6 milyon ton patates üretilmektedir (FAO,2004).  

  Türkiye’de yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan patatesin ülkedeki üretimi, özellikle 1970’li 
yıllardan sonra, hızlı bir artış göstermiş ve yıllık patates üretimi 5.0-5.5 milyon tonlara ulaşmıştır. 2004 
yılı değerlerine göre Türkiye; dünyada patates üretiminde kayıtlara geçen 151 ülke arasıda üretim 
bakımından 13. sırada yer almaktadır ve dünya patates üretiminin %1.6’sını karşılamaktadır (FAO,2004).  
Adana, Osmaniye, Hatay ve İçel illerini kapsayan Çukurova bölgesi, ülkemizin önemli bir turfanda 
patates üretim bölgesidir. 2004 yılı verilerine göre; Çukurova Bölgesinde toplam 7.000 hektarlık alanda 
patates dikimi yapılmış ve yaklaşık 200.000 ton ürün kaldırılmıştır. Türkiye, patates üretiminin %4’ü 
Çukurova Bölgesinden karşılanmaktadır. 
Türkiye, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden biri olmasına rağmen, bugün için ticari üretimde 
kullanılan yerli bir çeşit bulunmamakta, başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve 
A.B.D.’de ıslah edilmiş çeşitler kullanılmaktadır. Ayrıca, bölgelere göre çok belirgin bir çeşit 
farklılaşması da görülmemektedir. Üreticilerin çeşit tercihlerinde; çeşide olan aşinalık ve tohumluk tedarik 
kaynağının (çoğunlukla yerel tohumluk üreticileri) önerileri etkili olmaktadır. Son yıllarda sanayilik 
patates üretimine yönelik (bir kısmı sözleşmeli) üretimlerde özel çeşit tercihleri yapılmakla birlikte, bu tip 
üretim halen toplam üretimimiz içerisinde  çok az bir yer tutmaktadır (Günel ve ark., 2005). 
Patates, geniş yayılma alanına sahip olmasına rağmen, çeşitlerin verim potansiyeli bölgelere göre çok 
büyük değişimler göstermektedir. Ülkemiz çok farklı ekolojik özelliklere sahip tarım bölgelerinden 
oluşmaktadır. Oysa, kullandığımız çeşitlerin büyük bölümünün ıslah edildiği Hollanda ve Almanya gibi 
ülkelerde, tüm bölgeler genel hatlarıyla benzer iklim özelliklerine sahiptir. Bu durumda, bu gibi ülkelerde 
ıslah edilen çeşitlerin ülkemizin farklı koşullarına aynı uyumu göstermesi beklenemez. Bu nedenle, 
Türkiye’de, belirli alanlarda özel adaptasyon yeteneğine sahip olan çeşitlerden ziyade, genel uyum 
yeteneği yüksek çeşitler kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bölgelere göre özel çeşit tercihi 
yapılmamaktadır. Ülkemizin yedi farklı coğrafi bölgesi ile geçit bölgelerinin iklim ve toprak özellikleri 
açısından önemli farklılıklar gösterdiği düşünülürse, bu bölgelere özel uyum gösterebilecek patates 
çeşitlerine ihtiyaç olduğu görülmektedir.   

Turfanda patates üretiminde, en önemli konuların başında, çeşit seçimi gelmektedir. Turfanda 
patates üretiminde, yetişme süresinin kısa olması nedeni ile genellikle erkenci çeşitler tercih edilmektedir. 
Turfanda patatesin dikim ve ilk gelişme dönemlerinde düşük sıcaklık (10-15 C) ve kısa gün (10-12 saat) 
koşulları etkili olmakta, yumru büyüme döneminde ise, sıcaklık artarak 25 oC’nin üzerine çıkmaktadır. 
Bununla beraber kullanılan çeşitlerin tamamına yakını, patates yetiştirme döneminde serin ve uzun gün 
(16-18 saat) koşullarının yaşandığı Kuzey Avrupa ülkelerinde ıslah edilmiş çeşitlerdir. Bu çeşitler, 
turfanda üretim koşullarında yetiştirildiklerinde, normal gelişme seyirlerinde önemli değişiklikler 
görülebilmekte; olgunlaşma süreleri açısından farklılıkları çok düşük seviyelerde kalmakta ve 
potansiyellerinin çok altında verim oluşturabilmektedirler. Bu açıdan, uygun çeşidin seçimi, turfanda 
patates üretiminin en önemli aşaması olup, belirli bir olgunlaşma grubundan ziyade, yukarıda bahsedilen 
çevresel stresleri daha iyi tolere edebilen çeşitlerin seçilmesi ve önerilmesi gerekmektedir (Arıoğlu ve 
Çalışkan 1999; Foti 1999; Frusciante ve ark. 1999, Çalışkan 2001). Nitekim, turfanda üretim koşullarında 
yapılan bazı çalışmalarda da, geç olgunlaşan çeşitlerden, erkenci çeşitlere göre daha yüksek  verim 
alındığı bildirilmektedir (Atakişi ve ark., 1977, Çalışkan, 2001). 

Ülkemizdeki patates üretimi genellikle yazlık olarak yapıldığı için, hasat Eylül ayında 
başlamakta ve ekim sonlarına kadar devam etmektedir. Bu nedenle de, sanayi sektörü gereksinim 
duyduğu patatesleri, bu dönemde satın almakta ve uzunca bir süre depolarda saklanmak zorunda 
kalmaktadır. Sanayi tipi patateslerde; depolama süresi uzadıkça, yumruların içeriğinde meydana gelen 
değişimler nedeniyle kalite düşmektedir. Bu da üretilen cipsin veya parmak patatesin kalitesini 
düşürmektedir (Talburt ve Smith, 1986). Patates üreticileri sağlıklı depo olanaklarına sahip olmadıkları 
için, sanayiciler gereksinim duyduğu patateslerin tamamını hasat döneminde satın alarak, kendi 
koşullarında depolamaya çalışmaktadırlar. Bu da üretim maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle, cips ve benzeri sanayi kolları için farklı zamanlardaki patates üretimi; ürün kalitesi ve maliyeti 
düşürme bakımından büyük önem kazanmaktadır. 

Çukurova bölgesi, uygun iklim ve torak özellikleri nedeniyle, kışlık dönemde turfanda ve sanayi 
tipi patates üretim bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu bölgede, kışlık dönemde 
üretimi yapılan sanayi tipi patatesler Mayıs sonu - Haziran ayı başında hasat edilmektedirler. Bu dönemde 
gündüzleri sıcak ve geceleri de serin olduğu için, patateslerde kuru madde ve nişasta içeriği yüksek, 
indirgen şeker içeriği ise düşük olmaktadır. Sanayi tipi patates yumrularında kuru madde içeriğini yüksek, 
indirgen şeker miktarının ise düşük olması istenmektedir. Bu nedenle, Çukurova bölgesi sanayi tipi 
patates üretimine oldukça uygun bulunmaktadır. Hem, yumru kalitesi ve hem de depolama maliyetinin 
düşmesi nedeniyle, Çukurova bölgesinde kışlık dönemde yetiştirilen sanayi tipi patatesler, cips ve parmak 
patates üretimi yapan fabrikalar tarafından tercih edilmektedir. 
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Ancak, yukarıda belirtilen özellikler her ne kadar çevre faktörlerine bağlı olarak değişim gösterse 
de, çeşit özelliği önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, kışlık dönemde yetişebilecek 
sanayi tipi patates çeşitlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Çukurova koşullarına uygun, kışlık dönemde yetişebilen, yüksek verimli, 
kaliteli yemeklik ve sanayi tipi patates çeşitlerini belirlemektir. 
 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 
Çukurova koşullarına uygun, kışlık dönemde yetişebilen yüksek verimli ve kaliteli yemeklik ve 

sanayi tipi patates çeşitlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2003 ve 2004 yıllarında Ç.Ü.Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür.  

Araştırmada; 2003 yılında 25 ve 2004 yılında ise 17 farklı patates çeşidi materyal olarak 
kullanılmıştır. Denemeye alınan patates çeşitlerine ait bazı özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. 2003 ve 2004 Yıllarında Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Kullanım Alanları İle 

Erkencilik Durumları 
2003 Yılında denemeye alınan çeşitler  2004 Yılında denemeye alınan çeşitler 

Çeşitler Kullanım* 
alanı 

Erkencilik** 
durumu 

 Çeşitler Kullanım* 
alanı 

Erkencilik
** durumu 

Orla Y G  Agria Y,S OG 
Konsul Y OE  Anna S,Y G 
Binella Y E  Armada Y E 
Slaney S,Y G  Banba S,Y G 
Banba S,Y G  Binella Y E 
Provento Y G  Burren S,Y G 
Vangoh S,Y OG  Cosmos Y OE 
Adora Y E  Cycloon S,Y G 
Shepody S OE  Hermes S OE 
Hermes S OG  Konsul Y OG 
Sante Y G  L. Clear S OE 
Cosmos Y OG  L. Rosetta S OG 
Burren S,Y G  Marabel Y E 
Marfona Y OE  Marfona Y OE 
Velox Y E  Orla Y G 
Armada Y E  Sante Y G 
Spunta Y OE  Slaney S,Y G 
Anna S,Y G     
Mondial Y OE     
Cara S OE     
Felsina S,Y OG     
Remerka Y,S G     
Marabel Y E     
Agria Y,S OG     
Agata Y E     

*S:Sanayi, Y:Yemeklik    **E:Erkenci, OE:Orta erken ci, OG: Orta geççi, G:Geççi, 
 
 Her iki yılda da denemenin yapıldığı topraklar açık kahverengi renkte olup, tınlı bir yapıya 
sahiptir. Toprak pH’sı 7.3-7.5 arasında değişmekte ve Patates tarımına oldukça uygundur. 
 Denemenin yapıldığı yıllarda hava sıcaklığı 0oC’nin altına düşmediği için, bitkiler don zararına 
maruz kalmamışlardır. 2003 yılında hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmesine rağmen, 2004 
yılında özellikle Nisan ve Mayıs aylarında, uzun yıllar ortalamasına göre daha yüksek olmuştur. Her iki 
yılda da yetişme süresi içerisinde yağışlar normal bir dağılım göstermediği için, Nisan ve Mayıs 
aylarında; 2003 yılında dört, 2004 yılında ise üç kez yağmurlama sulama yapılmıştır. 

Araştırmaya konu olan denemeler “Tesadüf Bloklar Deneme Desenine” göre üç tekrarlamalı 
olarak kurulmuştur. Denemelerde dikimler; 19 Ocak (2003 yılında) ve 27 Şubat (2004 yılında) 
tarihlerinde yapılmıştır. Dikimde 100 kg/da 15.15.15 (NPK) gübresi kullanılmış, üst gübre olarak ise 30 
kg/da Amonium Nitrat (%33 N) gübresi uygulanmıştır. Dikimler; sıra arası 70 cm ve sıra üzeri ise 25 cm 
olacak şekilde yapılmıştır. Denemede parsel büyüklüğü 14 m2 olarak düzenlenmiştir. Yetişme süresi 
boyunca her iki yılda da iki defa Mildyö (Fhtytopthora infestans Mont de Bary) hastalığına karşı Ridomil 
ile ilaçlama yapılmıştır.  
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Yumrular hasat olgunluğuna ulaştığında; 2003 yılında 9 Haziran, 2004 yılında ise 29 Mayıs 
tarihlerinde hasat yapılmıştır. Hasatta her parselin orta iki sırasındaki bitkilerin tamamı elle sökülerek 
hasat işlemi tamamlanmıştır. Hasat sonrası; Ocak başına yumru sayısı, Ortalama yumru ağırlığı, Birinci 
kalite yumru oranı, Kuru madde oranı (2004 yılında) ve Dekara yumru verimi gibi özellikler yöntemine 
göre incelenmiştir. Elde edilen değerler varyans analizine tabi tutularak, çeşitler arasındaki arklılık 
EGF(%5)’e göre değerlendirilmiştir. 
 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTI ŞMA 

 
2003 Yılında denemeye alınan bazı patates çeşitlerine ait incelenen özellikler bakımından elde 

edilen ortalama değerler ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelge 2’nin incelenmesinden görüleceği üzere; 2003 yılında denemeye alınan patates 

çeşitlerinin ocak başına yumru sayısı 5.4-22.2 arasında değişim göstermiştir. Ocak başına en fazla yumru 
sayısı Agata çeşidinde (22.2 adet/ocak) tespit edilmiş, bunu Binella, Velox, Marabel ve Vangogh çeşitleri 
izlemiştir. Ocak başın en az yumru sayısı ise, Shepody ve Adora çeşitlerinde saptanmıştır. Patates 
çeşitlerinin ortalama tek yumru ağırlı değerleri 37.1-158.8 g arasında değişim göstermiştir.  Ortalama 
yumru ağırlığı en yüksek Cosmos çeşidinde saptanmış, bunu Konsul, Shepody ve Remarka çeşitleri 
izlemiştir. 2003 yılında denemeye alınan patates çeşitlerinde birinci kalite yumru sayısı, 2004 yılında 
denemeye alınan çeşitlerle kıyaslandığında, daha düşük olmuştur. Birinci kalite yumru sayısı, 2003 
yılında %21.7-58.3 arasında değişim göstermiştir. Agata çeşidinde ocak başına yumru sayısı çok fazla 
olduğu için, yumrular yeterince büyüyememiş ve küçük kalmışlardır. Bu nedenle Agata çeşidinde birinci 
kalite yumru sayısı en düşük olmuştur. Birinci kalite yumru sayısı en yüksek Cosmos çeşidinde tespit 
edilmiştir (%65.7). Çizelge 2’nin incelenmesinden görüleceği gibi, Cosmos çeşidi yumru sayısı 
bakımından orta sıralarda yer almasına rağmen, ortalama yumru ağırlığı çok yüksek olmuştur. Bunun 
neticesinde birinci kalite yumru sayısı yüksek bulunmuştur. Dekara yumru verimi bakımından çeşitler 
arasında önemli derecede farklılıklar saptanmıştır. 2003 yılında denemeye alınan çeşitlerin dekara yumru 
verimleri 2880-6352 kg/da arasında değişim göstermiştir. Dekara yumru verimi en yüksek Cosmos (6352 
kg/da) çeşidinde saptanmış, bunu Binella (5969 kg/da), Marabel (5834 kg/da) ve Proventa (5568 kg/da) 
çeşitleri izlemiştir. Dekara yumru verimi bakımından en alt sıralarda ise Cara (2880 kg/da) çeşidi yer 
almıştır.  
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Çizelge 2. 2003 Yılında Denemeye Alınan Bazı Patates Çeşitlerine Ait Yumru Sayısı, Ortalama Yumrun 
Ağırlığı, Birinci Kalite Yumru Oranı ve Yumru Verimine İlişkin Elde Edilen Değerler İle 
EGF(%5)’e Göre Oluşan Gruplar 

Çeşitler 
Yumru Sayısı 
(Adet/Ocak) 

Yumru A ğırlı ğı 
(g/Yumru) 

1. Kalite 
Yumru Oranı 

(%) 

Yumru Verimi 
(Kg/da) 

Orla      7.7    kl   113.3    bcde 58.3    bc   4838    efghı 
Konsul      7.6    klm   131.2    b 58.7    bc   5447    bcde 
Binella    17.5    b     62.0    klm 37.7    ıj   5969    ab 
Slaney      9.1    hıj     71.1    jklm 44.0    fgh   3527    kl 
Banba    10.0    fgh     97.9    efgh 47.3    efg   5373    bcdef 
Provento    10.1    fgh   100.1    defg 45.3    efg   5568    bcd 
Vangoh    11.7    de     80.8    ghıjk 36.3    j   5565    bcd 
Adora      6.4    mn     97.0    efgh 48.7    def   3377    kl 
Shepody      5.4    n   120.8    bc 58.0    bc   3536    k 
Hermes    12.3    d     62.1    klm 37.3    ıj   4149    ıj 
Sante    11.2    def     80.7    hıjk 48.3    defg   4981    defgh 
Cosmos      7.3    lk   158.8    a 65.7    a   6352    a 
Burren      8.1    jkl   114.3    bcde 58.0    bc   5087    defgh 
Marfona      9.3    ghıj     83.0    ghıj 57.3    bc   4200    ıj 
Velox    14.3    c     59.8    lm 39.3    hıj   5039    defgh 
Armada      9.5    ghı     99.7    defgh 57.3    bc   4813    efghı 
Spunta      8.7    ıjk   104.4    cdef 54.0    bcd   4967    defgh 
Anna      7.6    klm   112.9    bcde 59.7    b   4721    fghı 
Mondila      8.6    ıjkl     82.4    ghıj 48.3    defg   3887    jk 
Cara    10.1    fgh     52.2    mn 42.7    ghı   2880    l 
Felsina    10.5    efg     74.6    ıjkl 50.0    de   4649    ghı 
Remerka      7.7    kl   117.9    bcd 59.3    b   5287    cdefg 
Marabel    11.7    de     90.9    fghı 53.3    cd   5834    abc 
Agria      7.8    kl   104.4    cdef 45.3   efg   4462    hıj 
Agata    22.2    a     37.1    n 21.7   k   4515    hıj 
EGF(%5) 1.3 19.4 5.7 653.8 

  
2004 Yılında denemeye alınan patates çeşitlerine ait incelenen özellikler bakımından elde edilen 

ortalama değerler ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar Çizelge 3’de verilmiştir.  
Çizelge 3’ün incelenmesinden de görüleceği gibi; 2004 yılında denemeye alınan çeşitlerin bitki 

başına yumru sayısı 6.6-13.4 adet arasında değişim göstermiştir (Cycloon ve Binella çeşitlerinde). 
Çeşitlere ait ortalama yumru ağırlığı ise, 55.0-107.6 g arasında değişim göstermiştir. Ortalama yumru 
ağırlığ bakımından ilk sırayı Konsul çeşidi almakta, bunu Anna, Burren ve Binella çeşitleri izlemektedir. 
Ortalama yumru ağırlığı en düşük Hermes çeşidinde saptanmıştır. Birinci kalite yumru sayısı bakımından 
çeşitler arasında önemli derecede farklılık saptanmıştır. Konsul (%88.3) çeşidinde birinci kalite yumru 
sayısı en yüksek bulunurken, en düşük Cycloon (%74.0) çeşidinde tespit dilmiştir. Denemeye alınan 
çeşitlerin kuru madde içerikleri %15.99-24.01 arasında değişim göstermiştir. Özellikle sanayi tipi 
çeşitlerde kuru madde oranı daha yüksek bulunmuştur. Sanayi tipi çeşitler içerisinde kuru madde oranı en 
yüksek çeşitlerin başında Lady Rosetta gelmekte, bunu Lady Clear, Sante, Hermes ve Banba çeşitleri 
izlemiştir. Dekara yumru verimi bakımında ilk sırayı Binella (6304 kg/da) çeşidi almış, bunu Armada 
(4769 kg/da), Burren (4633 kg/da) ve Marabel (4313 kg/da) çeşitleri izlemiştir. Dekara yumru verimi 
bakımından Hermes, Cycloon ve Marfona çeşitleri son sıralarda yer almışlardır. 2003 ve 2004 yıllarında 
farklı çeşitler denemeye alınmış olmakla birlikte, bazı çeşitler her iki yılda da denemede yer almışlardır. 
Çeşit bazında yıllar arasında önemli derecede farklılıklar saptanmıştır. Bunun nedeni, kullanılan 
yumruların iriliği, fizyolojik yaşı ve kalitesinin yıllara göre faklı olmasıdır. Her iki yılda da; Binella ve 
Marabel çeşitleri ilk sıralarda yer almışlardır (Çizelge 2 ve Çizelge 3).  
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Çizelge 3. 2004 Yılında Denemeye Alınan Bazı Patates Çeşitlerine Ait Yumru Sayısı, Ortalama Yumrun 
Ağırlığı, Birinci Kalite Yumru Oranı ve Yumru Verimine İlişkin Elde Edilen Değerler İle 
EGF(%5)’e Göre Oluşan Gruplar 

Çeşitler Yumru Sayısı 
(Adet/Ocak) 

Yumru 
Ağırlı ğı 

(g/Yumru) 

1. Kalite 
Yumru Oranı 

(%) 

Kuru Madde 
Oranı (%) 

Yumru 
Verimi 
(Kg/Da) 

Agria   8.1 efgh   69.0 defg   81.3 cd 17.89   3204.0  ef 
Anna   8.7 cdef   90.3 b   82.2 c 18.32   4250.6  bc 
Armada   9.9 bc   77.3 bcdef   83.8 bc 18.32   4768.8  b 
Banba   9.7 bcd   77.0 cdef   80.8 cd 19.37   4267.6  bc 
Binella   13.4 a   82.0 bcd   79.7 cdef 15.78   6304.2  a 
Burren   9.3 bcde   86.7 bc   83.1 bc 17.26   4633.0  bc 
Cosmos   7.7 fgh   76.7 cdef   86.6 ab 18.32   3194.5  ef 
Cycloon   6.6 h   78.3 bcde   74.0 g 18.74   2885.5  f 
Hermes   8.8 cdef   55.0 h   75.9 fg 19.79   2754.9  f 
Konsul   6.9 gh   107.0 a   88.3 a 16.63   4141.6  cd 
Lady Clear   9.4 bcde   76.7 cdef   81.8 cd 20.85   4037.5  cd 
Lady Rosetta   7.4 fgh   71.7 defg   82.2 c 24.01   3007.6  ef 
Marabel   10.6 b   64.7 fgh   77.3 defg 18.32   4313.0  bc 
Marfona   7.5 fgh   68.0 efgh   80.7 cd 15.99   2929.2  f 
Orla   9.5 bcde   70.6 defg   80.4 cde 17.05   4094.0  cd 
Sante   10.4 b   60.0 gh   76.3 efg 19.79   3573.7  de 
Slaney   8.4 defg   67.0 efgh   74.6 g 16.63   3169.0  ef 
EGF(%5) 1.5 13.3 4.2 - 617.5 

  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
2003 ve 2004 yıllarında elde edilen sonuçlara göre; Çukurova bölgesinde sanayi ve yemeklik 

patates çeşitlerinin başarıyla yetişebildikleri ve kaliteli ürün ortaya koydukları saptanmıştır. 2003 yılında 
elde edilen sonuçlara göre; Cosmos  (6352 kg/da), Binella (5969 kg/da), Marabel (5834 kg/da) ve 
Proventa (5568 kg/da) çeşitlerinin, 2004 yılında ise Binella (6304 kg/da), Armada (4769 kg/da), Burren 
(4633 kg/da) ve Marabel (4313 kg/da) çeşitlerinin Çukurova bölgesi koşullarında en yüksek verimi 
oluşturdukları gözlenmiştir. Ayrıca sanayi tipi çeşitlerin, kuru madde içeriklerinin, parmak patates ve cips 
yapımına oldukça uygun oldukları saptanmıştır. Özellikle, hasadın Mayıs ayı sonuna ertelenmesi ile 
sanayi tipi patates çeşitlerinde yumru iriliğinin istenilen boyutlara ulaştığı gözlenmiştir. 
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BAZI PATATES ÇE ŞİTLER İNİN ERZURUM-PASİNLER EKOLOJ İK  
KOŞULLARINA UYUMU  

 
Mücahit PEHLUVAN 1 Ahmet Metin KUMLAY 2 

Canan KAYA 1 Elif TOZLU 1 

Tülay DİZİKISA 1 Melih OKÇU 1 
 

 

1. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 25090, Dadaşkent, Erzurum 
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Afyon 
 
Özet 

2000-2002 yılları arasında üç yıl boyunca Erzurum-Pasinler ekolojik koşullarında yürütülen bu 
çalışmada üçü standart, toplam 11 patates çeşidi (Hermes, Kondor (st), Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, 
Pasinler-92 (st), Lady Rosetta, Agria, Marfona, Granola (st)) kullanılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme 
desenine göre 4 tekrarlı olarak planlanmış, çeşitlerde verim, büyük orta ve küçük yumru oranları, bitki ana 
sap sayısı,  olgunlaşma gün sayısı, bitki boyu, bitki çıkış oranı gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre; verimi en yüksek çeşitler sırasıyla Agria (2556,5 kg/da) ve Desire (2176,10 kg/da) çeşitleri 
olmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Patates, Çeşit, Adaptasyon 
 

Adaptation of Some Potato Genotypes in Erzurum-Pasinler 
 Ecological Conditions 

Abstract 
This study was carried out between 2000 and 2002 with 11 potato genotyps (three of them standard) 

like Hermes, Kondor (st), Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, Pasinler-92 (st), Lady Rosetta, Agria, Marfona, 
Granola (st) on Erzurum-Pasinler ecologic conditions. Trials were established Randomized Blok Designe and 
four replications on the other hand genotypes were examined like yield, large, medium and small pergent 
tuber size, number of main steam, number of days for maturity, plant hight, plant growht pergente during 
three years. As a result; Agria (2556,5 kg/da) and Desire (2176,1 kg/da) gave the heighest yield  mean of 
three years. 

Key words: Potato, Genotyp, Adaptation 
Giri ş 

Çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayan ve bu nedenle dünyanın birçok yerinde kolaylıkla 
yetiştirilebilen patates, insan beslenmesinde kullanılan kaynakların da başında yer almaktadır. Diğer yandan 
hayvan beslenmesi ve sanayi hammaddesi sağlaması bakımından da önemlidir. Son yıllarda gelişmekte olan 
ülkelerde insanlar tarafından tüketim miktarının artması, dengesiz beslenme problemi karşısında olumlu bir 
gelişme olarak yorumlanmaktadır. Değerli ve dengeli bir besin kaynağı olan patates yumrusu, bünyesinde 
karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve vitaminleri içermektedir. 

Dünyada 18630196 ha alanda 327624417 ton patates üretilmekte ve ayrıca dünya verim ortalaması 1 
758,57 kg/da civarında bulunmaktadır (Anon, 2005a). Gelişmiş ülkelere bakıldığında Belçika 4839,55 kg/da, 
Hollanda 4642,86 kg/da, Fransa 4544,17 kg/da, Yeni Zelanda 4424,78 kg/da, Almanya 4421,70 kg/da, ABD 
4377,07 kg/da ve İngiltere 4285,71 kg/da ile verimde yüksek değerlere sahiptirler. Ülkemizdeki patates 
verimi 2004 yılı verilerine göre 2400 kg/da dır (Anon, 2005a). Ülkemizdeki verim dünya ortalamasının 
üzerinde olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki dekara verimle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu 
görülmektedir.  

Patates veriminin artırılmasında en önemli yollardan birisi ıslah çalışmalarıdır. Islah metotları arasında 
yer alan introdüksiyon çalışmaları ile, ülkenin değişik ekolojilerine uyum sağlayabilen, iyi özelliklere sahip 
çeşitlerin bulunup, üretiminin yapılması söz konusu olmaktadır (Glendinnig, 1983; Şehirali ve Özgen, 1986; 
Tosun ve Sağsöz, 1994). Ankara ve Adapazarı’nda yapılan çalışmalarda introdüksiyon yoluyla getirilen 
çeşitlerden 444,4 – 3417 kg/da arasında ortalama verimler tespit edilmiştir (İlisulu, 1957). Şenol (1971) 
tarafından Erzurum’da yürütülen bir çalışmada, çeşitlerin verimlerinin 733 – 3365 kg/da değiştiği 
belirtilmiştir. Kumlay ve ark. (1998) 1986-1988 yıllarında Erzurum-Pasinler ekolojik şartlarında 33 patates 
çeşidi ile iki farklı çeşit verim denemeleri şeklinde yürüttükleri 3 yıllık çalışmalarında verim değerlerinin 
2787-4400 kg/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarda, 
patateste yumru veriminin  genotipik farklılığın yanında; yıllara, çevre faktörlerine ve lokasyonlara göre de 
değiştiği kaydedilmiştir (Caligari ve ark., 1986; Howard, 1978; Mackay, 1975; Maris, 1966). Hatay 
yöresinde bazı patates çeşitlerinin turfanda özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan bir çalışmada çeşitlerin 
1193 ile 2203 kg/da arasında verim performansı gösterdikleri belirlenmiştir (Çalışkan ve ark., 1999).  

İntrodüksiyon çalışmaları neticesinde birçok çeşit tescil ettirilerek çiftçilerimizin hizmetine 
sunulmuştur. Bölgemizde yetiştirilen Isola, Resy, Alpha, Granola ve Cosima gibi patates çeşitlerinin verimi 
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artırıcı yöndeki katkıları göz ardı edilemez. Ancak son yıllarda Granola ve Marfona çeşitlerinin sürekli olarak 
dikilmesi ve bu tohumluğun çiftçi tarafından yenilenmemesi verimi düşürmüş, bölgeye çok iyi adapte 
olabilecek yeni çeşitlerin çiftçilerin hizmetine sunulmasını zorunlu hale getirmiştir. Nitekim Erzurum İlinin 
son dört yıllık patates dikim alanları ve üretim miktarları ile ilgili istatistiklere bakıldığında 2001 yılında 
8032 ha alandan 176999 ton patates üretimi gerçekleştirilirken, 2004 yılında 5386 ha dikim alanından 
102303 ton patates üretimi gerçekleştirilmi ştir (Anon, 2005b). 2001 yılında Erzurum’da patates verimi 2 200 
kg/da iken, 2004 yılında 1800 kg/da’a düşmüştür. Buradan Erzurum İlinde son dört yılda patates 
yetiştiricili ğinde verimi sınırlayan ve azaltan birçok faktörün olabileceği görülmektedir. Bu faktörlerden biri 
de yüksek verimli yeni patates çeşitlerinin üretici elinde bulunmamasıdır. Bu çalışmada bölge şartlarına 
uyum sağlayan, bölge üreticisi tarafından kabul gören yüksek verimli yeni çeşitlerin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

 
Materyal ve Metot 
 
Materyal 

Deneme Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bağlı Pasinler araştırma istasyonunda 2000-
2002 yılları arasında yürütülmüştür. Denemede kullanılan çeşitler (Hermes, Kondor, Shepody, Ernie, 
Monalisa, Desire, Pasinler-92, Lady Rosetta, Agria, Marfona, Granola) Tareks, Anka Tohumculuk ve Niğde 
Patates Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilmiş, Kondor, Pasinler-92 ve Granola standart olarak 
kullanılmıştır. 

 
Deneme alanlarına ait toprak özellikleri (Tozlu, 2003) Tablo-1’de, araştırma bölgesinde 2000, 2001 ve 

2002 yıllarına ait ortalama, maksimum, minimum sıcaklık, yağış ve nispi nem (Anon, 2004) Tablo-2’de 
verilmektedir.  

 
Tablo-1  Deneme alanlarına ait bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri 

Derinlik 
(cm) 

Tekstür 
sınıfı 

pH 
Kireç 
(%) 

Fosfor 
(P2 O5) 
kg/da 

Potasyum 
K 2O) 
kg/da 

Organik 
madde 

(%) 
0-20 Killi-tınlı 7.76 5.17 3.04 235.2 1.23 
20-40 Killi-tınlı 7.74 6.02 1.85 235.2 0.60 

 
Tablo-2 Erzurum iline ait 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait bazı iklim değerleri 

Aylar, Yıllar ve İklim 
Değişkenleri Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül  Ekim 

Aylık 
Ort.Sıcaklık  

(0C) 

2000 9,8 15,5 22,3 19,3 14,4 7 
2001 9,3 15,4 20,6 19,9 14,3 6,2 
2002 9,8 14,3 18,3 16,6 13,6 8,9 

*Uzun 
Yıllar  9,3 13 17,5 17,1 12,8 6,6 

Aylık 
Ort.Yağış 

(mm) 

2000 42 9,7 4 4,7 40,7 42,3 
2001 68,7 7,3 36,6 9,2 3,8 51,2 
2002 73,1 74 39,1 54,6 18,1 42,9 

*Uzun 
Yıllar  66,19 41,97 24,42 11,4 17,46 47,06 

Aylık 
Ortalama 
Nem (%) 

2000 57,9 47,8 36,7 43,4 47,4 67 
2001 61,3 48,1 46,2 44,1 42 60,1 
2002 55,8 57 53 53,6 52,9 61,9 

*Uzun 
Yıllar  64,45 60,82 56,73 53,82 55,5 69,1 

*1926-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100

Metot 
Denemeler, tesadüf blokları deneme planına göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Dikimler üç 

yıl boyunca Mayıs ayının ikinci haftasında sıra arası 70 cm, sıra üzeri 35 cm mesafelerde elle yapılmıştır. 
Parsel boyutları 8,4 m ve iki sıradan (8,4 x 1,4 = 11,76 m2) oluşturulmuştur. Denemede uygulanan 
gübreleme, sulama sıklığı, dikim zamanı ve dikim sıklığı gibi pratik uygulamalar. Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünde yürütülen çalışma sonuçları baz alınarak gerçekleştirilmi ştir. 

Denemeler boyunca verim; parsel alanından elde edilen yumru ağırlığı dekara oranlanarak tespit 
edilmiştir. Büyük boy, orta boy, küçük boy yumru oranları; parseller hasat edildikten sonra büyük boy 
orta boy ve küçük boy sınıflaması yapılmış ve tartılmış, tartılan boylanmış patatesler toplam ağırlıklara 
oranlanıp % olarak belirlenmiştir. Hasat öncesi tesadüfi olarak belirlenen 10 ocakta bitki ana sap sayısı; 
sayılmış her ocak için 10’a bölünerek saptanmıştır. Bitki çıkı ş gün sayısı; dikimden sonra bitkilerin ilk 
görüldüğü güne kadar geçen süre gün olarak tespit edilmiştir. Olgunlaşma gün sayısı; dikimden hasat 
olumuna kadar geçen süre gün olarak tespit edilmiştir. Bitki boyu;  Hasat öncesi tesadüfi olarak belirlenen 10 
ocakta bitki boyları çelik şerit metre ile ölçülüp 10’a bölünmek suretiyle belirlenmiştir. Çıkış oranı; ise 
dikimden sonra yeşil aksamın iyice belirdiği dönemde çıkan bitki sayısının, dikilen yumru sayısına 
oranlanması yoluyla tespit edilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi TARİST istatistik programı yardımı ile 
yapılmıştır. 
 
Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırma sonucunda incelenen özelliklerin ortalama değerleri Tablo-3’de verilmiştir. 
İncelenen konulardan, dekara verim 922 ile 2556 kg/da arasında değişim göstermiştir. Verimi en yüksek 
Agria (2556 kg) ve Desire (2176 kg), en düşük Shepody  (1225 kg) ve Ernie (922 kg) çeşitlerinin olduğu 
tespit edilmiştir. Şenol (1971) tarafından Erzurum’da yürütülen bir çalışmada da, çeşitlerin verimlerinin 733 - 
3365 kg/da arasında bir değişim gösterdiğini belirtmiştir. Verim kantitatif bir özellik olup çeşitlerin genetik 
yapılarının yanında, iklim ve toprak şartları, kullanılan girdi miktarı ve kalitesi, agronomik uygulamalar gibi 
birçok faktöre de bağlı olarak çok büyük değişkenlikler gösterebilmektedir. 2000 ve 2001yıllarında sırasıyla 
1334 kg/da, 1368 kg/da verim alınırken, 2002 yılında ise 1 866 kg/da verim alınmıştır.  Pasinler ekolojik 
şartlarında üç yıl boyunca yürütülen bu çalışmada yıllar arasındaki çevresel farklılıkların verim üzerine 
önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Büyük, orta ve küçük boy yumru oranlarına bakılarak (Tablo-3) çeşitlerin üç yıllık ortalamaları 
dikkate alındığında, büyük boy yumru oranının % 40.0-53.6 arasında, orta boy yumru oranının % 28.6-34.8 
arasında ve küçük boy yumru oranının ise % 14.2-24.6 arasında olduğu tespit edilmiştir. Tablo-3 çeşitler 
bazında incelendiğinde ise;  en yüksek büyük boy yumru oranına sahip çeşitler Monalisa (%53.6),  Desire 
(%52.8) ve Hermes (% 52.1)  olurken,  en düşük çeşitler L.Rosetta (%41.5) ve Pasinler-92 (%40.0) olmuştur. 
Orta boy yumru oranında Pasinler-92 (%34.8) ve Agria (%34.7) çeşitleri ilk sırayı alırken, Hermes (%31.4) 
ve Desire ( %28.6) en düşük orta boy yumru oranına sahip çeşitler olmuşlardır. Küçük boy yumru oranında 
ise Pasinler-92 (%24.6) ve L.Rosetta ( %22.9) en yüksek küçük boy yumru oranına sahipken, Monalisa ( 
%14.4) ve Agria ( %14.2) en düşük küçük boy yumru oranlarına sahip çeşitler olmuşlardır. Çalışkan ve ark. 
(1999) Hatay yöresinde bazı patates çeşitleri üzerinde yaptıkları araştırmalar da  büyük boy yumru oranını % 
48.3-72.2 arasında, orta boy yumru oranını % 15.1-34.1 arasında ve küçük boy yumru oranını ise % 5.9-21.7 
arasında tespit etmişlerdir. Bizim yaptığımız çalışma ile karşılaştırıldığında büyük boy yumru oranı aralığının 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun olası sebeplerinden birisi üzerinde çalışılan çeşitlerin farklı 
olmasıdır. Çalışmalarında bizim de kullandığımız  Marfona % 69.2, Agria % 68.3 ve Granola % 43.3 büyük 
boy yumru oranı tespit eden Çalışkan ve arkadaşlarının sonuçları bizim bu çeşitlerde tespit ettiğimiz 
sonuçlardan yüksektir. Hatay ekolojik şartlarının, Erzurum-Pasinler ekolojik şartlarından farklı olması yumru 
oranlarının farklılığını gösteren diğer bir sebep olabilir. Sadece Granola çeşidinin büyük boy yumru oranının 
bizim yaptığımız çalışma ile uyum gösterdiği görülmektedir. Büyük boy yumru oranında yılların istatistiki 
olarak önemsiz olduğu, orta ve küçük boy yumru oranında ise yılların önemli olduğu Tablo-3’de 
görülmektedir. 

Çalışmada 11 çeşide ait ortalama bitki ana sap sayısı 3.58 ile 7.42 adet arasında değişim göstermiştir.  
Hatay ekolojik koşullarında yürütülen bir çalışmada sekiz patates çeşidinde ana sap sayısı 2.40 ile 4.0 adet 
arasında değişim göstermiştir (Çalışkan, 2001). Tablo-3’de görüleceği gibi en fazla ana sap sayısı değerleri 
Ernie (7.42 adet) ve Desire (5.17 adet) çeşitlerinden, en az ana sap sayısı ise L.Rosetta (3.58 adet), Kondor 
(4.25 adet) ve Granola (4.25 adet) çeşitlerinden elde edilmiştir. Çalışkan (1997) patateste tohumluk yumru 
üzerinde bulunan gözlerin sürmesi sonucu oluşan ana sapların miktarı üzerine çeşitlerin genetik yapıları 
yanında, tohumluk yumruların büyüklüğünün belirleyici etkide bulunduğunu bildirmektedir. Bu nedenle 
bizim çalışmamızda ana sap sayısındaki aralık ve değişim çeşitlerin genetik yapılarının yanı sıra firmalardan 
gelen patates tohumluklarının ebatlarının farklı olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Zira firmalar sınırlı 
sayıda patates tohumluğu gönderdiğinden dikim için standart bir boylama gerçekleştirilememiştir. Ana sap 
sayısı üzerine yılların etkisi önemli bulunmuştur. 2000 ve 2001 yıllarında ana sap sayısı sırasıyla 4.91 ve 4.89 
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adet bulunurken 2002 yılında 4. 48 adet’e düşmüştür. Benzer şekilde Şenol (1971)’da yaptığı araştırmalarda 
sap sayısı değerlerinin yıllara göre önemli ölçüde değiştiğini tespit etmiştir. 

Bitki çıkış gün sayısı 11 çeşitte, dikimden sonra 21.6 ile 24.5 gün arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Çeşitlere bakıldığında en erken çıkış yapan çeşitler Hermes (21.6 gün) ve L. Rosetta (21.8 gün), en geç çıkış 
yapan çeşitler ise Monalisa (24.5 gün) ve Desire (24.4 gün) çeşitleri olmuştur. 2000-2002 yıllarında çıkış 
süresi aynı grupta yer alırken (23.5 ve 23.8 gün), 2001 yılında 21,6 gün çıkış süresi değerinin olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo-3). 

Dikimden hasat olumuna kadar geçen süre olgunlaşma gün sayısı olarak belirlenmiş ve üç yılın 
ortalamalarına göre çeşitlerde olgunlaşma gün sayısı 116.5 ile 128.5 gün arasında gerçekleşmiştir. En fazla 
olum gün sayısına sahip çeşitler Agria (128.5 gün) ve Kondor (125.0 gün) olduğu ve en az olum gün sayısına 
sahip çeşitlerin ise L. Rosetta (114.5 gün) ve Ernie (114.6 gün) olduğu tespit edilmiştir. Olgunlaşma gün 
sayısına yılların etkisinin istatistiki olarak önemli olduğu araştırmada 2000, 2001 ve 2002 yılları ortalamasına 
göre sırasıyla 121.2, 122.3, 120.5 olum gün süresinin olduğu tespit edilmiştir (Tablo-3). Yılmaz ve Güllüoğlu 
(2002)’nun Harran ovasında yetiştirilen 18 patates çeşidi üzerinde yapmış oldukları çalışmada çeşitlerin 
olgunlaşma süresini 91.0 ile 122.7 gün olarak tespit etmişlerdir. 

Bitki boyu bakımından çeşitlerin perfromansı Tablo-3’de incelendiğinde, çalıştığımız 11 çeşit 
üzerinde 26.7 cm ile 57.9 cm arasında bitki boyu değerleri elde edilmiştir. Ayrıca en düşük bitki boyu 
değerlerine Desire (26.7 cm) ve Ernie (34.0 cm) çeşitleri sahip olurken, en yüksek bitki boyu değerlerine 
Granola (43.5 cm) ve Agria (57.9 cm) çeşitleri sahip olmuştur. Yıllardan dolayı kaynaklanan çevre şartlarının 
bitki boyu üzerine etkilerinin istatistiki olarak önemli bulunduğu bu çalışmada 2000, 2001 ve 2002 yıllarında 
sırasıyla 35.9 cm, 39.0 cm ve 41.2 cm bitki boyu değerleri elde edilmiştir. 

 
 

Tablo-3 Patates çeşitlerinde verim ve verim özelliklerine ait F değerleri ve ortalamalar 

Verim ve 
Verim 

Unsurları 

Verim 
(kg/da) 

Büyük 
Boy 

Yumru 
Oranı 
(%) 

Orta 
Boy 

Yumru 
Oranı 
(%) 

Küçük 
Boy 

Yumru 
Oranı 
(%) 

Bitki 
Ana Sap 

Sayısı 
(Adet) 

Bitki 
Çıkış 
Gün 

Sayısı 

Olgun. 
Gün 

Sayısı 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Çıkış 
Oranı 
(%) 

Yıllar 
2000 1334 b 47.5 34.2 a 18.1 b 4.91 a 23.5 a 121.2 b 35.9 c 85.6 a 
2001 1368 b 47.8 35.1a 16.9 b 4.89 a 21.6 b 122.3 a 39.0 b 80.0 b 
2002 1866 a 46.5 31.2 b 22.3 a 4.48 b 23.8 a 120.5 c 41.2 a 82.3 b 
Ortalama 1523 47.3 33.5 19.1 4.76 23.0 121.3 38.7 82.9 

Çeşitler 
Hermes 1357 d 52.1 a 31.4 c 16.4 ef 5.00 bc 21.6 e 116.5 e 40.2 d 84.9 abc 
Kondor   1546 c 45.7 d 34.6 a 19.5 cd 4.33 de 22.0 cde 125.0 b 34.1 e 80.1 c 
Shepody 1225 e 47.3 cd 34.1 ab 18.5 cde 4.25 e 22.5 cde 120.7 d 34.3 e 87.6 a 
Ernie   922 f 44.8 de 34.7 a 20.6 bc 7.42 a 23.3 abc 114.8 f 34.0 e 63.5 d 
Monalisa 1499 c 53.6 a 31.9 bc 14.4 f 4.42 cde 24.5 a 120.8 d 35.7 e 83.6 abc 
Desire 2176 b 52.8 a 28.6 d 18.9 cde 5.17 b 24.4 a 120.1 d 41.1 cd 86.8 ab 
P.-92 1408 d 40.0 f 34.8 a 24.6 a 4.92 bcd 23.0 cd 124.9 bc 26.7 f 81.0 c 
L.Rosetta 1250 e 41.5 f 34.6 a 22.9 ab 3.58 f 21.8 de 114.5 f 35.8 e 84.3 abc 
Agria 2556 a 51.0 ab 34.7 a 14.2 f 4.50 cde 22.5 cde 128.5 a 57.9 a 88.0 a 
Marfona 1537 c 49.0 bc 33.3 abc 17.5 de 4.50 cde 24.3 ab 124.1 c 42.5 bc 87.2 ab 
Granola  1273e 42.5 ef 35.6 a 22.3 ab 4.25 e 23.0 bcd 124.8 bc 43.5 b 82.0 bc 
Ortalama 1523 47.3 33.5 19.1 4.76 23.0 121.3 38.7 82.6 

LSD 
y: 41.2 
ç:78.9 
yxç136.7 

y: 1.5 
ç:3.0 
yxç 5.2 

y: 1.2 
ç:2.3 
yxç 4.0 

y: 1.4 
ç:2.8 
yxç 4.9 

y: 0.3 
ç:0.5 
yxç 0.4 

y: 0.6 
ç:1.2 
yxç 2.2 

y: 0.4 
ç:0.8 
yxç: 1.4 

y: 1.1 
ç:2.2 
yxç: 3.9 

y: 2.8 
ç:5.4 
yxç 9.4 

F Değeri ve Önemlilik Seviyesi 
Yıllar  417.2** 1.571öd 22.35** 29.59** 4.944** 24.67** 31.97** 39.92** 7.887** 

Çeşitler 272.2** 20.07** 6.262** 11.32** 22.02** 5.035** 250.1** 99.54** 12.92** 
Y x Ç 56.92** 4.322** 1.645* 6.443** 0.409öd 1.751* 8.296** 4.770** 2.54 ** 
CV  (%) 6.2 8.1 9.1 18.2 14.8 9.23 0.8 7.0 8.1 
(öd) önemli değil 
(* )% 5 seviyesinde önemli 
(**) % 1 seviyesinde önemli 
 
Bitki çıkış oranları % 63.5 - % 88.0 aralığında gerçekleşmiştir. Çıkış oranı en az çeşit % 63.5 ile Ernie ve en 
fazla çeşit % 88.0 ile Agria olmuştur. Çıkış oranları üzerine yılların etkisi istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. 2000, 2001 ve 2002 yıllarında sırasıyla çıkış oranları % 85.6, % 80.0 ve % 82.3 olarak 
belirlenmiştir (Tablo-3). 
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Sonuç olarak; Pasinler ekolojik şartlarında 2000-2002 yılları arasında üç yıl boyunca 11 patates genotipi ile 
yapılan bu çalışma sonucunda Agria ve Desire verim yönünden en iyi performans gösteren çeşitler 
olmuşlardır. Agria ve Desire çeşitlerinden sırasıyla 2556 kg/da ve 2176 kg/da verim alınmıştır. 
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Adem TEMUR¹      Nesibe TERLEMEZ¹       Kamil YILMA Z¹ 

 
¹Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi, Ankara 
 
ÖZET 

Ülkemizde çeşit tescil çalışmaları 1963 yılından itibaren 308 sayılı “Tohumlukların Tescil Kontrol 
Ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun”un yayınlanması ve uygulamaya konulması  ile yasal bir çerçeveye 
kavuşturulmuştur. 

Yeni çeşit adayları Tarımsal Değerleri Ölçme(TDÖ) denemeleri ile ülkemizin farklı ekolojilerinde 
standart(kontrol) çeşitler ile birlikte test edilmektedir. Bu bildiride 1972 yılından bugüne kadar tescil edilen 
ve 2006 yılı milli çeşit listesinde yer alan 63 patates çeşidi bulunmaktadır. 

Bu çalışmada söz konusu çeşitlerin verim, kalite ve sertifikalı tohumluk üretim miktarları yönünden 
değerlendirilmesi yapılmıştır.Çeşitler yemeklik, sanayilik ve yemeklik-sanayilik olmak üzere 3 ana grup 
altında toplanarak değerlendirilmiştir. 
 

GİRİŞ 
Patates insan beslenmesinde kullanılan temel besin maddelerindendir.Ülkemizde geniş ölçüde 

üretilmekte olan ve birim alandan elde edilen gelirin yüksek olması nedeniyle ticari değeri olan tarım 
ürünlerimizin başlıcalarından biridir. 

Patates tarımında en önemli girdiyi tohumluk kullanımı almaktadır.Kaliteli tohumluk kullanımı 
yumru verimi ve yumru kalitesi üzerine çok etkili olmaktadır. 

Tarımsal değerler yönünden üstün olan çeşitlerin SERTİFİKASYON SİSTEMİ İÇİNDE üretimde 
yer almaları ve genetik safiyetin değiştirilmeden sürekliliğin sağlanması gerekir. Buda ancak tescil ve 
sertifikasyon sisteminin uygulanması ile mümkündür. Dünyada 1900’lü yıllarda, ülkemizde ise 1960’li 
yıllarda Çeşit Tescil Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon uygulamaları başlatılmıştır.1963 yılında çıkan 308 
sayılı “Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun” ve buna istinaden çıkarılan 
yönetmelikler gereğince bugüne kadar tescil edilen ve Milli Çeşit listesinde yer alan 63 patates çeşidi verim 
ve kalite yönünden incelenmiş, bu çeşitlerin ülkemiz patates üretimindeki yeri ve önemi değerlendirilmiştir. 

 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Ülkemizde 1972-2006 yılları arasında tescil edilmiş ve 2006 yılı Milli Çeşit Listesinde yer alan 

toplam 63 patates çeşidi verim , kullanım şekli, bazı yumru özellikleri ve kaliteleri yönüyle 
irdelenmiştir.Kullanım şekli,yumru verimi, olum grubu, teknolojik özellikleri , 2004 ve  2005 yılları üretim 
programına ait bilgiler  verilmiştir.Çeşitlerin tescil tarihleri, çeşit sahibi kuruluşlar ile ilgili bilgiler ise tablo 
1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Ülkemizde Tescil Edilen Patates Çeşitleri,Tescil Tarihleri Ve Çeşit Sahibi Kuruluşlar 
 

S. 
No Çeşit Adı 

Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Uzatma 
Tarihi 

Çeşit Sahibi Kurulu ş 

1 Alpha 17.05.1972 19.06.2003 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
2 Ari 17.05.1972 19.06.2003 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
3 Resy 29.04.1975 19.06.2003 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
4 Isola 29.04.1975 19.06.2003 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
5 Desiree 29.04.1975 29.04.2004 Satüdaş 
6 Atica 11.05.1976 31.07.2003 Pan Tohum Islah ve Ür.A.Ş. 
7 Granola 09.05.1984 21.01.2004 Ege Tarımsal Araş. Ens. Müd. 
8 Cardinal 19.04.1990 - Çutamtaş A.Ş. 
9 Diamant 19.04.1990 - Çutamtaş A.Ş. 
10 Marfona 30.04.1991 - Tareks A.Ş. 
11 Caspar 15.05.1992 - Doğu Anadolu Tar. Arş.Ens. Müd. 
12 Condor 15.05.1992 - Doğu Anadolu Tar. Arş.Ens. Müd. 
13 Pasinler 92 15.05.1992 - Doğu Anadolu Tar. Arş.Ens. Müd. 
14 Planta 15.05.1992 - Tareks A.Ş. 
15 Agria 15.05.1992 - Tareks A.Ş. 
16 Hertha 15.05.1992 - Tareks A.Ş. 
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S. 
No 

Çeşit Adı 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Uzatma 
Tarihi 

Çeşit Sahibi Kurulu ş 

17 Quinta 02.05.1994 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
18 Korrigane 02.05.1994 - Tareks A.Ş. 
19 Obelix 02.05.1994 - Tarla Bitkileri Mrk.Arş.Ens. Müd. 
20 Atlas 12.04.1995 - Tekfen Tar.Ür.ve Paz.A.Ş. 
21 Pamina 12.04.1995 - Tekfen Tar.Ür.ve Paz.A.Ş. 
22 Binella 12.04.1995 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
23 Lyra 12.04.1995 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
24 Lola 19.04.1996 - Tekfen Tar.Ür.ve Paz.A.Ş. 
25 Agata 19.04.1996 - Tekfen Tar.Ür.ve Paz.A.Ş. 
26 Cosmos 08.05.1997 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
27 Marabel 08.05.1997 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
28 Fianna 08.05.1997 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
29 Nif (101) 14.05.1998 - Ege Üniversitesi Zir. Fak. 
30 Satina 14.05.1998 - Tareks A.Ş. 
31 Pepo 14.05.1998 - Tareks A.Ş. 
32 Lady Rosetta 27.04.1999 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
33 Tomensa 27.04.1999 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
34 Morene 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
35 Carlita 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
36 Fabula 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
37 Adora 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
38 Remarka 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
39 Mondial 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
40 Felsina 24.04.2000 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
41 Russet Burbank 24.04.2000 - L.-W. Doğuş Pat. Sn.ve Tic.A.Ş. 
42 Shepody 24.04.2000 - L.-W. Doğuş Pat. Sn.ve Tic.A.Ş. 
43 Impala 24.04.2000 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
44 Hermes 24.04.2000 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
45 Panda 24.04.2000 - Tareks A.Ş. 
46 Van Gogh 25.04.2001 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
47 Latona 01.05.2003 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
48 Victoria 01.05.2003 - Gömeç Toh.Tar.San.ve Tic.A.Ş. 
49 Konsul 01.05.2003 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
50 Provento 01.05.2003 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
51 Sante 01.05.2003 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
52 Solide 01.05.2003 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
53 Cycloon 01.05.2003 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
54 Anna 01.05.2003 - Tezel Tar.Ür.Sn.ve Tic.Ltd.Şti. 
55 Slaney 01.05.2003 - Tezel Tar.Ür.Sn.ve Tic.Ltd.Şti. 
56 Velox 01.05.2003 - Tareks A.Ş. 
57 Maranca 15.04.2004 - Ar Tarım Tohumculuk A.Ş. 
58 Ranger Russet 15.04.2004 - Öztar Toh.Tar. Ürün.Ür. ve Tic. A.Ş. 
59 Lady Olympia 07.04.2005 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
60 Lady Claire 11.04.2006 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
61 Dorado 11.04.2006 - Anka Tohumculuk San.Tic. Ltd.Şti. 
62 Banba 11.04.2006 - Tezel Tar.Ür.Sn.ve Tic.Ltd.Şti. 
63 Orla 11.04.2006 - Tezel Tar.Ür.Sn.ve Tic.Ltd.Şti. 
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Patates Çeşitlerinin Kullanım Şekline Göre Dağılımı 
 
Tablo 2. Tescil Edilen Çeşitlerin Kullanım Şekli Ve Olum Gruplarına Göre Dağılımı 
 

Kullanım şekli 
Olum grubu 

Toplam Çok 
erkenci 

Erkenci 
Orta 

erkenci 
Geçci 

Çok 
geçci 

Yemeklik 4 9 14 9 6 42 

Sanayilik - 3 3 4 - 10 

Yemeklik -Sanayilik - 1 7 3 - 11 
 
Tablo 3. Yemeklik  Patates Çeşitlerine Ait Bazı Verim Ve Kalite Özellikleri 
 

Olum 
grubu Çeşit 

adı 

Yumru 
verim 
(kg/da) 

Yumru 
şekli 

Kabuk 
rengi 

Et 
rengi 

Nişasta 
(%) 

Kuru 
madde 

(%) 

Ç
ok

 e
rk

en
ci

 

Atica 3280 uzun oval sarı sarı - - 

Agata 2489 oval sarı sarı 11,8 17,7 

Adora  3106 oval açık sarı krem 12,3 18,3 

Impala 4513 oval açık sarı koyu sarı 10,5 16,2 

E
rk

en
ci

 

Ari 3094 oval sarı sarı 16,4 - 

Resy 2740 oval sarı açık sarı 15,1 20,4 

Planta 3271 uzun oval sarı açık sarı 12,0 20,4 

Marabel 2228 oval sarı sarı 14,9 21,2 

Carlita 3908 oval açık sarı açık sarı 10,0 15,7 

Velox 3669 kısa oval sarı açık sarı 14,0 20,2 

Maranca  4635 uzun oval sarı sarı 8,5 13,4 

Atlas 3197 oval sarı açık sarı 14,8 - 

Lola 2439 oval sarı sarı 12,1 18,1 

O
rt

a 
er

ke
nc

i 

Marfona 3450 kısa oval sarı açık sarı 11,3 17,1 

Condor 3814 uzun oval kırmızı açık sarı 11,9 18,0 

Pasinler 92 3643 yuvarlak sarı sarı 11,6 17,0 

Hertha 2400 kısa oval sarı açık sarı 14,4 19,5 

Quinta 2716 kısa oval sarı sarı 12,8 17,0 

Obelix 3353 uzun oval sarı açık sarı  - - 

Pamina 3510 oval sarı koyu sarı 11,9 - 

Satina 2498 uzun oval sarı açık sarı 14,0 21,0 

Mondial 3909 uzun oval açık sarı açık sarı 13,2 19,3 

Sante 5203 kısa oval sarı açık sarı 13,8 20,0 

Konsul 5528 oval sarı sarı 10,5 16,3 

Latona 4308 oval sarı açık sarı 12,4 18,4 

Orla 4558 kısa oval sarı açık sarı 12,2 18,5 
Binella 2886 yuvarlak sarı açık sarı 10,6 - 
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Olum 
grubu 

Çeşit 
adı 

Yumru 
verim 
(kg/da) 

Yumru 
şekli 

Kabuk 
rengi 

Et 
rengi 

Nişasta 
(%) 

Kuru 
madde 

(%)  

G
eç

ci
 

 
Isola 3550 kısa oval açık sarı sarı 13,8 19,0 

Desiree 3090 uzun oval kırmızı açık sarı 18,1 24,2 

Granola 4430 oval sarı sarı 12,0 19,2 

Diamant 3159 uzun oval sarı açık sarı - - 

Korrigane 3338 uzun oval sarı açık sarı 10,4 15,6 

Cosmos 2571 oval sarı krem 16,2 22,7 

Fabula 4580 kısa oval açık sarı açık sarı 10,6 16,3 

Provento 5462 kısa oval sarı açık sarı 11,9 17,9 

Banba 5161 oval sarı açık sarı 13,0 20,2 

        

Ç
ok

 g
eç

ci
 

Alpha 3128 kısa oval sarı sarı 14,1 - 

Caspar 4350 uzun oval açık sarı açık sarı 13,0 18,0 

Nif(101) 2392 kısa oval sarı sarı 16,8 23,4 

Lyra 2867 uzun oval sarı sarı 14,5 - 

Slaney 3766 kısa oval sarı krem 13,4 19,7 

Anna 4412 kısa oval sarı krem 12,6 18,7 

Ortalama 3586    12,9 18,7 
 
Tablo 4. Sanayilik Patates Çeşitlerine Ait Bazı Verim Ve Kalite Özellikleri 
 

Olum 
grubu 

Çeşit 
adı 

Yumru  
verimi  
(kg/da) 

Yumru  
şekli 

Kabuk 
rengi 

Et 
rengi 

Nişasta 
(%) 

Kuru 
madde 

(%) 
Cips 

kalitesi 

Parmak 
patates 
kalitesi 

E
rk

en
ci

 Shepody 3528 uzun 
açık 
sarı beyaz 14,1 20,3 - çok iyi 

Ranger 
Russet 3157 

uzun 
oval sarı krem 10,2 15,8 çok iyi çok iyi 

Lady 
Claire 2791 

kısa 
oval sarı 

açık 
sarı 14,2 20,7 çok iyi çok iyi 

O
rt

a 
er

ke
nc

i 

Pepo 2764 
uzun 
oval sarı 

açık 
sarı 17,1 23,6 çok iyi çok iyi 

Hermes 3040 oval 
açık 
sarı 

koyu 
sarı 14,9 21,1 çok iyi çok iyi 

Lady 
olympia 3318 oval sarı 

açık 
sarı 15,4 21,7 çok iyi çok iyi 

G
eç

ci
 

Russet 
burbank 3802 uzun 

koyu 
sarı beyaz 12,7 18,7 - çok iyi 

Panda 2571 yuvarlak 
açık 
sarı 

koyu 
sarı 15,6 22 çok iyi çok iyi 

Fianna 3038 oval sarı krem 16,9 23,5 çok iyi çok iyi 

Tomensa 3195 oval sarı 
açık 
sarı 14,4 20,6 çok iyi - 

Ortalama 3586    12,9 18,7   
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Tablo 5. Yemeklik - Sanayilik Patates Çeşitlerine Ait Bazı Verim Ve Kalite Özellikleri 
 

Olum 
grubu 

Çeşit 
adı 

Yumru  
verimi 
(kg/da) 

Yumru  
şekli 

Kabuk 
rengi 

Et 
rengi 

Nişasta 
(%) 

Kuru 
madde 

(%) 

Cips 
kalitesi 

Parmak 
patates 
kalitesi 

Erkenci Felsina 3919 oval açık sarı açık sarı 16,3 22,8 - çok iyi 

O
rt

a 
er

ke
nc

i 

Agria 4458 uzun ovalsarı koyu sarı13,7 19,8 çok iyi çok iyi 

Lady Rosetta 2343 yuvarlak kırmızı açık sarı 14,0 20,3 çok iyi - 

Remarka 3720 oval açık sarı açık sarı 15,1 21,4 - çok iyi 

Van Gogh 5447 oval sarı açık sarı 16,5 22,7 çok iyi çok iyi 

Solide 6441 oval sarı açık sarı 16,3 22,8 çok iyi çok iyi 

Victoria 5164 oval sarı sarı 14,3 20,5 çok iyi çok iyi 

Dorado 3313 oval sarı açık sarı 13,7 20,0 - iyi 

G
eç

ci
 Morene 4222 oval açık sarı krem 15,9 22,3 - çok iyi 

Cycloon 5502 uzun ovalsarı açık sarı 14,6 20,9 çok iyi çok iyi 

Cardinal 3311 oval kırmızı açık sarı - - iyi iyi 

Ortalama 4140    14,9 21,2   
 
Tablo 6.  2004 Yılı Sertifikalı Patates Tohumluğu Üretimi, İthalatı ve Dağıtım Durumu (ton) 

Çeşit adı 
2003 
yılı 

üretim 
(%) 

2004 
yılı 

ithalat  
(%) 

2004 
yılı 

dağıtım 
(%) 

Adora 1708 5,48 50 0,69 1758 4,58 

Agata 0 0,00 109 1,51 109 0,28 

Agria 475 1,52 1000 13,84 1475 3,85 

Anna 1420 4,56 0 0,00 1420 3,70 

Atlas 50 0,16 23 0,32 73 0,19 

Banba 120 0,39 0 0,00 120 0,31 

Binella 248 0,79 50 0,69 298 0,78 

Cosmos 520 1,67 15 0,21 535 1,39 

Cycloon 217 0,70 128 1,77 319 0,83 

Desire 84 0,27 47 0,65 131 0,34 

Dorado 137 0,44 75 1,04 212 0,55 

Fabula 0 0,00 25 0,35 25 0,07 

Felsina 852 2,73 75 1,04 927 2,42 

Granola 230 0,74 700 9,68 930 2,42 

Granola (A) 50 0,16 0 0,00 50 0,13 

Granola (Orj) 0  0,00 5 0,07 5 0,01 

Hermes 5500 17,65 432 5,98 5932 15,47 

Konsul 355 1,14   0,00 355 0,93 

Lady Claire 218 0,70 172 2,38 390 1,02 

Lady Olympia 21 0,07 73 1,01 94 0,25 

Lady Rosetta 950 3,05 201 2,78 1151 3,00 
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Çeşit adı 
2003 
yılı 

üretim 
(%) 

2004 
yılı 

ithalat  
(%) 

2004 
yılı 

dağıtım 
(%) 

Latona 1470 4,72 250 3,46 1720 4,48 

Marabel 1405 4,51 915 12,66 2320 6,05 

Maranca 75 0,24 5 0,07 80 0,21 

Marfona 4689 15,05 1725 23,87 6414 16,72 

Mondial 1570 5,04 0 0,00 1570 4,09 

Orla 75 0,24 0 0,00 75 0,20 

Panda 1147 3,68 65 0,90 1212 3,16 

Panda (Orj) 0 0,00 5 0,07 5 0,01 

Provento 220 0,71 0 0,00 220 0,57 

Resy 0 0,00 20 0,28 20 0,05 

Russet Burbank 1962 6,30 550 7,61 2512 6,55 

Sante 273 0,87 60 0,83 333 0,87 

Satina (A) 50 0,16   0,00 50 0,13 

Satina (Orj) 0 0,00 5 0,07 5 0,01 

Shepody 550 1,77 202 2,79 752 1,96 

Slaney 1230 3,95   0,00 1230 3,21 

Van Gogh 3286 10,55 219 3,03 3505 9,14 

Velox 0 0,00 25 0,35 25 0,07 

Velox (Orj.) 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

 Toplam 31156 100,00 7228 100,00 38358 100,00 
 
Tablo 7.  2005 Yılı Sertifikalı Patates Tohumluğu Üretimi, İthalatı ve Dağıtım Durumu (ton) 
 

Çeşit adı 
2004 
yılı 

üretim 
(%) 

2005 
Yılı 

ithalat  
(%) 

2005 
Yılı 

dağıtım 
(%) 

Adora 293 0,66 70 0,72 363 0,67 

Agata 594 1,34 240 2,48 834 1,54 

Agria 2137 4,81 2543 26,25 4680 8,65 

Anais 342 0,77 50 0,52 392 0,72 

Anna 0 0,00 50 0,52 50 0,09 

Atlas 186 0,42 0  0,00 186 0,34 

Banba 0 0,00 10 0,10 10 0,02 

Binella 284 0,64 50 0,52 334 0,62 

Cosmos 0 0,00 60 0,62 60 0,11 

Cycloon 1400 3,15 130 1,34 1530 2,83 

Desiree 620 1,40 75 0,77 695 1,28 

Dorado 772 1,74 43 0,44 815 1,51 

Fabula 120 0,27 25 0,26 145 0,27 

Felsina 610 1,37 500 5,16 1110 2,05 
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Çeşit adı 
2004 
yılı 

üretim 
(%) 

2005 
Yılı 

ithalat  
(%) 

2005 
Yılı 

dağıtım 
(%) 

Granola 378 0,85 70 0,72 448 0,83 

Granola (A) 45 0,10 0 0,00 45 0,08 

Granola (Orj.) 0 0,00 5 0,05 5 0,01 

Hermes 12460 28,05 1783 18,40 14243 26,32 

Konsul 0 0,00 87 0,89 87 0,16 

Lady Olympia 914 2,06 132 1,36 1046 1,93 

Lady Claire 2539 5,72 205 2,12 2744 5,07 

Lady Rosetta 3135 7,06 339 3,50 3474 6,42 

Latona 450 1,01 275 2,84 725 1,34 

Marabel 2378 5,35 555 5,73 2933 5,42 

Maranca 60 0,14 2 0,02 62 0,12 

Marfona 4394 9,89 1021 10,54 5415 10,01 

Orla 0 0,00 10 0,10 10 0,02 

Panda 2268 5,11 116 1,20 2384 4,41 

Panda (A) 67 0,15 0 0,00 67 0,12 

Panda (ORJ) 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Provento 1045 2,35 100 1,03 1145 2,12 

Ranger Russet 0 0,00 25 0,26 25 0,05 

Russet Burbank 3845 8,66 330 3,41 4175 7,72 

Sante 1890 4,25 100 1,03 1990 3,68 

Satina 104 0,23 0 0,00 104 0,19 

Satina (A) 45 0,10   0,00 45 0,08 

Shepody 1021 2,30 495 5,11 1516 2,80 

Slaney 0 0,00 20 0,21 20 0,04 

Tomensa 0 0,00 20 0,21 20 0,04 

Van Gogh 18 0,04 120 1,24 138 0,26 

Velox 0 0,00 25 0,26 25 0,05 

Velox (ORJ) 0 0,00 5 0,05 5 0,01 

Velox (A) 10 0,02 0 0,00 10 0,02 

Toplam 44424 100,00 9689 100,00 54113 100,00 
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BULGULAR VE TARTI ŞMA 
 
ÇEŞİTLER İN  VERİM VE BAZI TEKNOLOJ İK ÖZELL İKLER YÖNÜYLE 
DEGERLENDİRİLMESİ 
 
Çeşit tescil denemelerinde çeşitler, Ülkemizde patates ekim alanlarının yoğun olduğu bölgelerde 

denenmiştir. Denemelerin kurulduğu iller ise; Nevşehir, Niğde, Konya, Afyon, Kayseri, İzmir, Adapazarı, 
Bolu, Ankara, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Hatay, Antalya ve Erzurum’dur. Denemelerde yumru verimlerinin 
yanında kalitesi ve teknolojik özellikleri ve olum grupları da dikkate alınarak değerlendirilme yapılmıştır. Bu 
değerlendirmelerde standart çeşitlerden en az bir özellik yönüyle üstün olan veya eş değer olan çeşitler  tescil 
edilmişlerdir. Patateste tescil süresi 20 yıldır.  

a) Yemeklik Çeşitler: Tescil edilen çeşitler içinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Şimdiye kadar 42 
çeşit yemeklik olarak tescil edilmiştir. Yumru verimleri ortalama 3586 kg/da dır. Yumru veriminde en yüksek 
verimi Konsul çeşidi 5528 kg/da ile almıştır. Bu çeşidi sırayla  Provento 5462 kg/da, Sante 5203 kg/da ve 
Banba 5161 kg/da çeşitleri takip etmiştir. 

Nişasta miktarı ortalama % 12,9 dır. Nişasta miktarı yönüyle en yüksek degeri Desire çeşidi %18,1 
ile almıştır.Bu çeşidi sırayla Nif(101) % 16,8, Ari % 16,4, Cosmos % 16,2 ve Resy % 15,1 çeşitleri takip 
etmiştir. 

Kuru madde miktarı ortalama % 18,7 dir. Kuru madde miktarı en yüksek değeri Desire çeşidi % 24,2  
ile almıştır. Bu şeşidi sırayla Nif(101)  % 23,4, Cosmos % 22,7, Marabel % 21,2 ve Satina % 21,0 çeşitleri 
takip etmiştir. 

 
b) Sanayilik Çeşitler:  Şimdiye kadar 10 çeşit sanayilik olarak tescil edilmiştir. Yumru verimleri 

ortalama 3120 kg/da dır. Yumru veriminde en yüksek verimi Russet Burbank çeşidi 3802 kg/da ile almıştır. 
Bu çeşidi sırayla  Shepody 3528 kg/da, Lady Olympia 3318 kg/da ve Tomensa 3195 kg/da çeşitleri takip 
etmiştir. 

Nişasta miktarı ortalama % 14,6 dır. Nişasta miktarı yönüyle en yüksek değeri Pepo çeşidi % 17,1 ile 
almıştır.Bu çeşidi sırayla Fianna % 16,9, Panda % 15,6, Lady olympia % 15,4 ve Hermes % 14,9 çeşitleri 
takip etmiştir. 

Kuru madde miktarı ortalama % 20,8 dir. Kuru madde miktarı en yüksek değeri Pepo çeşidi % 23,6  
ile almıştır. Bu çeşidi sırayla Fianna % 23,5, Panda % 22,0, Lady olympia % 21,7 ve Hermes % 21,1 çeşitleri 
takip etmiştir. 

 
c) Yemeklik-Sanayilik Çeşitler:  Şimdiye kadar 11 çeşit yemeklik-sanayilik olarak tescil edilmiştir. 

Yumru verimleri ortalama 4349 kg/da dır. Yumru veriminde en yüksek verimi Solide çeşidi 6441 kg/da ile 
almıştır. Bu çeşidi sırayla  Cycloon 5502 kg/da, Van Gogh 5447 kg/da, Victoria  5164 kg/da ve Agria 4458 
kg/da ile  çeşitleri takip etmiştir. 

Nişasta miktarı ortalama % 15,0 dır. Nişasta miktarı yönüyle en yüksek değeri Van Gogh çeşidi % 
16,5 ile almıştır.Bu çeşidi sırayla Felsina  % 16,3, Solide % 15,3, Moreno % 15,9 ve Remarka % 15,1 
çeşitleri takip etmiştir. 

Kuru madde miktarı ortalama % 21,4 dir. Kuru madde miktarı en yüksek değeri Felsina ve Solide  
çeşidleri % 22,8  ile almıştır. Bu çeşidi sırayla Van Gogh % 22,7,  Moreno % 22,3, Remarka % 21,4 ve 
Cycloon  % 20,9 çeşitleri takip etmiştir. 

 
 
ÇEŞİTLER İN PATATES ÜRETİM İNDEKİ YERİ VE ÖNEM İ 
 
Ülkemizde tahmini patates ekim alanı 203 000 Hektardır. Her yıl ihtiyaç duyulan kaliteli/sertifikalı 

tohumluk ihtiyacı ise 250000 ton dir. 2004 yılında dağıtımı yapılan tohumluk miktarı 38358 ton’dur. Bu ise 
ihtiyacın  % 16’sını karşılamaktadır. 2005 yılında ise dağıtımı yapılan tohumluk miktarı 54113 ton’dur. Buda 
İhtiyacın % 22’sını  karşılamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de patates tohumluk üretiminin ihtiyacı 
karşılamadığı görülmektedir .Bu nedenle patates tohumluk üretiminin artırılmasına yönelik tedbirlerin 
alınması önem arzetmektedir. 

 
 Ülkesel tohumluk tedarik, dağıtım programında , tescil edilen  63  çeşitten 2005 yılında  38 çeşit , 

2004 yılında ise 37 çeşit yer almıştır. 
2004 ve 2005 yılı ülkesel patates tohumluğu üretimi, ithalatı ve dağıtımına göre ilk sıralarda yer alan 

çeşitler ve oranları Tablo 8- 9’ da verilmiştir. 
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Tablo 8.  2004 Yılı Sertifikalı Patates Tohumluğu Üretim, İthalat Ve Dağıtım Durumundaki 
Çeşitlerin Sıralanması(ton) 

Çeşit adı 
2003 

üretimi  
% Çeşit adı 

2004 
ithalat  

% Çeşit adı 
2004 

dağıtım 
(%) 

1 Hermes 5500 17,65 Marfona 1725 23,87 Marfona 6414 16,72 

2 Marfona 4689 15,05 Agria 1000 13,84 Hermes 5932 15,47 

3 Van Gogh 3286 10,55 Marabel 915 12,66 Van Gogh 3505 9,14 

4 
Russet 
Burbank 1962 6,30 Granola 700 9,68 

Russet 
Burbank 2512 6,55 

5 Adora 1708 5,48 
Russet 
Burbank 550 7,61 Marabel 2320 6,05 

6 Mondial 1570 5,04 Hermes 432 5,98 Adora 1758 4,58 

7 Latona 1470 4,72 Latona 250 3,46 Latona 1720 4,48 

8 Anna 1420 4,56 
Van 
Gogh 219 3,03 Mondial 1570 4,09 

9 Marabel 1405 4,51 Shepody 202 2,79 Agria 1475 3,85 

10 Slaney 1230 3,95 
Lady 
Rosetta 201 2,78 Anna 1420 3,70 

11 Panda 1147 3,68 
Lady 
Claire 172 2,38 Slaney 1230 3,21 

12 
Lady 
Rosetta 950 3,05 Cycloon 128 1,77 Panda 1212 3,16 

13 Felsina 852 2,73 Agata 109 1,51 
Lady 
Rosetta 1151 3,00 

14 Shepody 550 1,77 Dorado 75 1,04 Granola 930 2,42 

15 Cosmos 520 1,67 Felsina 75 1,04 Felsina 927 2,42 

16 Agria 475 1,52 
Lady 
Olympia 73 1,01 Shepody 752 1,96 

17 Konsul 355 1,14 Panda 65 0,90 Cosmos 535 1,39 

18 Sante 273 0,87 Sante 60 0,83 Lady Claire 390 1,02 

19 Binella 248 0,79 Adora 50 0,69 Konsul 355 0,93 

20 Granola 230 0,74 Binella 50 0,69 Sante 333 0,87 

 
Diğer 
çeşitler 1316 4,22 

Diğer 
çeşitler 177 2,45 

Diğer 
çeşitler 1917 5,26 

 Toplam 31156 100,0 Toplam 7228 100,0 Toplam 38358 100,0 
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Tablo 9.  2005 Yılı Sertifikalı Patates Tohumluğu Üretim, İthalat Ve Dağıtım Durumundaki 
Çeşitlerin Sıralanması(ton) 

Çeşit adı 
2004 

üretim 
% Çeşit adı 

2005 
ithalat  

% Çeşit  adı 
2005 

dağıtım 
(%) 

1 Hermes 12460 28,05 Agria 2543 26,25 Hermes 14243 26,32 

2 Marfona 4394 9,89 Hermes 1783 18,40 Marfona 5415 10,01 

3 
Russet 
Burbank 3845 8,66 Marfona 1021 10,54 Agria 4680 8,65 

4 
Lady 
Rosetta 3135 7,06 Marabel 555 5,73 

Russet 
Burbank 4175 7,72 

5 Lady Claire 2539 5,72 Felsina 500 5,16 
Lady 
Rosetta 3474 6,42 

6 Marabel 2378 5,35 Shepody 495 5,11 Marabel 2933 5,42 

7 Panda 2268 5,11 
Lady 
Rosetta 339 3,50 

Lady 
Claire 2744 5,07 

8 Agria 2137 4,81 
Russet 
Burbank 330 3,41 Panda 2384 4,41 

9 Sante 1890 4,25 Latona 275 2,84 Sante 1990 3,68 

10 Cycloon 1400 3,15 Agata 240 2,48 Cycloon 1530 2,83 

11 Provento 1045 2,35 
Lady 
Claire 205 2,12 Shepody 1516 2,80 

12 Shepody 1021 2,30 
Lady 
Olympia 132 1,36 Provento 1145 2,12 

13 
Lady 
Olympia 914 2,06 Cycloon 130 1,34 Felsina 1110 2,05 

14 Dorado 772 1,74 
Van 
Gogh 120 1,24 

Lady 
Olympia 1046 1,93 

15 Desiree 620 1,40 Panda 116 1,20 Agata 834 1,54 

16 Felsina 610 1,37 Provento 100 1,03 Dorado 815 1,51 

17 Agata 594 1,34 Sante 100 1,03 Latona 725 1,34 

18 Latona 450 1,01 Konsul 87 0,89 Desiree 695 1,28 

19 Granola 378 0,85 Desiree 75 0,77 Granola 448 0,83 

20 Anais 342 0,77 Adora 70 0,72 Anais 392 0,72 

21 Adora 293 0,66 Granola 70 0,72 Adora 363 0,67 

22 Binella 284 0,64 Cosmos 60 0,62 Binella 334 0,62 

 
Diğer 
çeşitler 655 1,47 

Diğer 
çeşitler 343 3,54 

Diğer 
çeşitler 1122 2,07 

 Toplam 31156 100,0 Toplam 7228 100,0 Toplam 38358 100,0 
 2004 yılı patates tohumluk dağıtımında Marfona çeşidi ilk sırada yer almıştır.Bunu Hermes, Van 
Gogh, Russet Burbank ve Marabel çeşitleri takip etmiştir. 
 2005 yılı patates tohumluk dağıtımında ise Hermes çeşidi ilk sırada yer almıştır.Bunu Marfona, 
agria, , Russet Burbank, Lady Rosetta, Marabel ve Lady Claire çeşitleri takip etmiştir. 
  
 SONUÇ 
 2006 yılı Milli Çeşit Listesinde yer alan  63 patates çeşidinin  54’ü özel sektör , 1 tanesi  Ziraat  
Fakültesi ve   8’i Kamu Araştırma Enstitüleri adına tescil edilmiştir. Kamu araştırma enstitüleri adına tescil 
edilen çeşitlerden sadece Granola ve Resy çeşitlerinin tohumluk üretimi yapılmaktadır. 
 Özel sektör 1990 yılından itibaren patates tohumluk üretimine ağırlık vermiş olup konu ile çalışan 
firma sayısı her yıl artmıştır. Son yıllarda özellikle sanayilik patates çeşitlerinin girmeye başladığı 
görülmektedir. Tescil edilen çeşitler içerisinde son iki yılda en çok üretimi  yapılan  çeşidin Hermes olduğu  
ve bu çeşidi Marfona , Russet Burbank ,  Marabel, Van Gogh, Lady Claire, Panda ve Agria çeşitleri takip 
etmektedir. 
 Yeni ve daha üstün verimli çeşitler devreye girdikçe bazı çeşitler  ekimleri azalarak üretimden 
kalkmıştır.Tescil edilen çeşitlerin yayım kuruluşları ve çeşit sahibi kuruluşlar tarafından yeterli tanıtımları ve 
demostrasyonları yapılarak çiftçilere benimsetilmeleri mutlaka sağlanmalıdır. 
 Patates  tarımında kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyacının ancak % 16-22’si karşılanabilmektedir. 
Dolayısıyla ülkemizde patetes tohumluk üretimi ve ihtiyacı büyük önem arz etmektedir. 
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Giri ş 

Patates çok yönlü kullanım alanına sahip bir bitkidir. İnsan ve hayvan beslenmesinin yanında, 
sanayi ham maddesi olarakta yararlanılmaktadır. Özellikle de geri kalmış ve dengesiz beslenen ülkelerde 
değerli bir besin kaynağıdır. 

Dünyada 100’den fazla ülkede tarımı yapılmaktadır. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, ülkemizin 
iklim ve ekolojik şartları ve coğrafi konumu dikkate alındığında, ülkemizde en fazla istikbal vadeden 
bitkilerden biridir. 

Patatesin ülkemizde yaklaşık olarak 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 1930’lu yıllara kadar 
yavaş bir ilerleme göstermiş, ancak bu tarihten sonra hızlı bir artış eğilimi içine girmiştir. Çizelge 1’de 
dünya ve Çizelge 2’de ise ülkemizdeki patatesin dikim alanı, üretimi ve verimi gösterilmiştir. 

 
   Çizelge 1. Dünya’daki patatesin yıllar itibariyle dikim alanı (ha), üretimi (ton) ve verimi (kg/da). 

Yıllar 
Dikim alanı 

(ha) % 
Üretim 
(ton) % 

Verim 
(kg/da) % 

1961 22 147 976      - 270 552 196 - 1222 - 
1970 20 773 099 -6.20 298 048 017 +10.16 1435 +17.43 
1980 18 761 272 -15.29 240 464 105 -11.12 1282   +4.90 
1990 17 616 936 -20.46 266 499 589 -1.50 1513 +23.81 
2000 20 029 253 -9.57 328 656 044 +21.48 1641 +34.29 
2005 18 622 118 -15.92 323 102 918 +19.42 1735 +41.98 

 
Dünyadaki patates dikim alanında 1961 yılından 2005 yılına kadar inişli çıkışlı artma ve 

azalmalar olmuştur. Yıllar itibariyle dikim alanlarında 1961 yılına göre, %6.20 ile %20.46 oranında 
azalma tespit edilmiştir. Dikim alanında olduğu gibi üretimde de inişli çıkışlı artma ve azalmalar 
belirlenmiştir. 1980 yılında %11.12 ve 1990 yılında ise %1.50 dolayında azalma olmuş, diğer yıllarda ise 
%10.16 – 21.48 arasında artış olmuştur. Verime bakıldığında 1961 yılına göre diğer yılları karşılaştırdımız 
zaman %4.90 ile %41.98 arasında artış saptanmıştır. 

Ülkemizdeki patatesin 1961 yılından itibaren 44 yıllık süreci incelendiğinde; 1961 yılındaki 
dikim alanı 147 000 ha iken 2000 yılında kadar artış göstermiş (205 000 hektar) yani % 39.46 artmış, 
2005 yılında tekrar azalarak 160 000 ha’a inmiştir. 1961 yılı rakamı ile karşılaştırıldığında % 8.84’lük bir 
artış söz konusudur. 

 
    Çizelge 2. Türkiye’deki patatesin yıllar itibariyle dikim alanı (ha), Üretimi (ton) ve Verimi (kg) 

Yıllar 
Dikim alanı 

(ha) 
% 

Üretim 
(ton) 

% 
Verim 
(kg/da) 

% 

1961 147 000 - 1 405 000 -    956 - 
1970 155 000 5.44 1 915 000 36.30 1 235 29.18 
1980 183 000 24.49 3 000 000 113.52 1 639 71.44 
1990 191650 30.37 4 300 000 206.05 2 244 134.73 
2000 205 000 39.46 5 370 000 282.21 2 620 174.06 
2005 160 000 8.84 4 170 000 196.80 2 606 172.59 

 
Ülkemizin patatesin üretimini incelediğimizde, 1961 yılında 1405 000 ton olan üretimin, bu 

yıldan itibaren 2000 yılına kadr artış göstermiş ve bu yılda 5 370 000 ton olarak, 1961 yılına göre % 
282.21’lik bir artış göstermiştir. Yine bu yıldan sonra 1 200 000 hektarlık bir azalma olmuş, fakat 1961 
yılına göre % 196.80’lik bir artış söz konusudur. 

Ülkemizin birim alandaki patates verimi incelendiğinde; 1961 yılından 2000 yılına kadar artarak 
% 174.06 oranında bir artış sağlanmıştır. 2005 yılında ise kayda değer olmayan bir azalma olmuştur. 1961 
yılında birim alanda alınan verim dekara 956 kg olup, 2005 yılında ise 2606 kg’a çıkmıştır. Birim 
alandaki artış 1961 yılına göre %172.59 olarak tespit edilmiştir. 

Dünya’da ve ülkemizde patatesteki birim alandaki bu artış, toprak, su ve iklim gibi faktörlerden 
başka tohumluk, gübre ve ilaç gibi girdilerin yanı sıra kullanılan ekipmanlar ve bazı kültürel 
uygulamamlardan kaynaklanmaktadır. 

Ülkemizde patates yetiştirme tekniğindeki gelişmeler aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 
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Tohumluk 
  Tohumluk, bitkisel üretimin temel girdisi olup, tohumun niteliği de bilimsel üretimde verimliliğin 
ilk şarttır. Yüksek nitelikli tohumluk kullanımı, verimlilik üzerine diğer tarla bitkilerine göre patateste çok 
daha fazla etkili olmaktadır.  

Dünyanın her tarafına yayılmış 5000’den fazla çeşit bulunmaktadır. Avrupa’da 4120 kültür çeşidi 
ve 1353 ıslah hattı bulunmaktadır. Ülkemizde tohumlukla ilgili çalışmalar, 1951 yılında İlisulu (1957) 
tarafından başlanmış, ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilmekte olan 60 farklı patates çeşidi (klonu) 
toplanmış ve bu klonların başlıca özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla Ankara ve Adapazarı’nda 
denemeye alınmıştır. İkinci ayrıntılı çalışma 1961 ve 1962 yıllarında Şenol (1971) tarafından Erzurum’da 
yürütülmüştür. 1970’li yıllarda Tarım Bakanlığı ve özel sektör tarafından ülkemizde çeşit adaptasyon 
denemeleri ve tescil çalışmaları hız kazanmıştır. İlk olarak 1972 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
tarafında Alpha, Ari ve Sarıkız çeşitleri tescil ettirilmiş, daha sonra 1975 yılında Tohum Islah ve Üretme 
A.Ş tarafından Atica, Cosima, Fina ve Friga çeşitleri Satüdaş tarafından Barak, Desiree, Favorita, Jearla; 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Isola ve Reysi çeşitleri tescil ettirilmiştir. Daha sonraki 
yıllarda çeşit çalışmaları özellikle Ülkesel Patates Projesinin hayata geçirilmesi ile ivme kazanmış ve 
tescil edilen çeşit sayısı hızla artarak, 2001 yılı itibariyle 51’e ulaşmıştır (Anonim 2001). Aynı yıl üretim 
izni alan çeşit sayısı 20’dir. 2005 yılında ise üretimi, tedariki ve dağıtımı yapılan çeşit sayısı 60 adettir. Bu 
dağıtılan çeşitten sadece 1 tanesini Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından çoğaltıp dağıtılmış, 
diğerleri ise özel tohumculuk şirketleri tarafından üretilmiştir. 1999 yılında 21 özel sektör kuruluşu 
tohumluk patates üretimi ve pazarlamasını yapmaktaydı. 2005 yılında tohumculukla uğraşan özel şirket 
sayısı 120 olup, bu şirketlerden 34 tanesi tohumluk patates yetiştiricili ği ile uğraşmaktadır. Geçmişte 8 
tane’de kamu kuruluşu patates tohumculuğu ile uğraşırken, bugün 4 kamu kuruluşu vardır (Niğde Patates 
Araştırma Enstitüsü,  Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü). 

Tohumluk patates yetiştiricili ği ile uğraşan kuruluşlardan, özel kuruluşlar 2005 yılında 38510.55 
ton, kamu kuruluşları ise 8 ton üretim gerçekleştirip, 18609.5 ton’da ithal ederek, toplam 57120 ton 
tohumluk patates tedarik edilmiştir. Buna rağmen ihtiyaç duyulan sertifikalı tohumluğun ancak  %10’nu 
karşılanmıştır. Sertifikalı tohumluk dağıtımında artış olmuş, buda birim alandaki patates üretimine 
yansımıştır. 

Özel tohumluk şirketleri ile kamuya ait patates tohumluğu üreten kuruluşlar hala yurt dışından 
orijinal ve anaç kademede tohumluk getirip ülkemizde çoğaltmak suretiyle patates yetiştiricilerine 
sertifikalı tohumluk vermektedirler. Yani patates tohumculuğu yine dışa bağımlı bulunmaktadır. Oysa 
1983 yılında özel sektöre kolaylıklar sağlayarak, patates tohumculuğumuzun gelişmesi için belirli bir süre 
tanınmış, ancak 23 yıllık geçen süre içerisinde sadece bir veya iki tanesi bu hususta çalışmalara girmiş ve 
çalışmaya başlamışlardır. Kamu kuruluşlarından ise Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ege Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Niğde Patates 
Araştırma Enstitüsü çalışmalara başlamışlar, ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, Niğde Patates Araştırma Ensitütüsü koordinatörlüğünde TÜBİTAK’a “Ülkesel Patates 
Tohumluk Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi” isimli bir proje sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

 Tohumluk üretim programlarında klasik ıslah metotları (introdüksiyon, seleksiyon, melezleme 
ve mutasyon ıslahı) ile bir çeşit geliştirip ortaya konulması uzun zaman almakta, hatta bazen bu konularda 
başarı kazanıp netice alabilmek için bir ömür boyu gayret sarf etmek ve çalışmak gerektiği, bunların 
yanında çok büyük para harcamakta söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan yarım asırdan beri modern 
(biyoteknolojik) ıslah metotları konusunda da önemli çalışmalar yapılmış ve bir takım safhalardan 
geçmiştir. Biyoteknolojik ıslah metotlarının ilk uygulaması doku kültürü yöntemleriyle virüsten ari(temiz) 
metaryal elde edilmesi (meristem kültürü), vejetatif hızlı çoğaltım, genetik muhafazası, embriyo kültürü, 
anter kültürü, kallus kültürü, değişik hücre kültürleri ve protoplast kültürleri gibi metotların patates 
ıslahında kullanılması mümkündür. Ülkemizde son yıllarda ülkemizde doku kültürü yöntemi ile virüsten 
ari patates tohumluğu elde edilmesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hızlı çoğaltım yolu metodu ile 
çalışmalara başlanmıştır. 
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Patateste Transgenik Çalışmalar   
Amerika, Kanada, Avrupa’da (özellikle Hollanda ve Danimarka), Japonya’da ve ülkemizde 

başlamıştır. Amaç; ağırlıklı olarak zararlılara, virus ve fungal hastalıklara (özellikle pytophtora), yabancı 
ot ilaçlarına, soğuğa dayanıklılık, nişasta yapısını belirli amaçlara göre değiştirilmesi (kızartma esnasında 
daha az yağ çekmesi, daha az kalori içerme gibi) ve benzeri ıslah amaçları gerçekleştirmektir.  
Patateste transgenik çalışmalarla Avrupa topluluğunda 127, Amerika ‘da 97 tarla denemesi yapılmış ve 

ABD’de 4, Kanada ve Japonya’da 2 çeşidin tescili istenmiştir . Dolayısı ile transgenik patates 
tarımının kısa zamanda yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Nitekim ABD’de hepatit-b aşısı 
işleminin formatik patates yemekle yerine getirilebileceği duyuruları yapılmıştır. Ülkemizde 
ise 1998 yılında alan denmelerine başlanmıştır. 

Avrupa topluluğunun 15 bağımsız üyeden oluşan bilimsel komitesi gen kaçmaları ile ilgili yeterli 
güvenlik önlemlerinin alınmasındaki güçlükler nedeniyle konuyu olumsuz bir şekilde 
noktalamışlardır. Fakat kimya endüstrisinde kullanılan ve nişasta yapısı genetik olarak 
değiştirilmi ş bir patates çeşidi (amilopektin nişastalı-amilozsuz) ise (Hollanda) halen 
serbestçe üretilmiştir. Dil balığından soğuğa dayanıklılık aktarımı çalışmaları patateste üretim 
alanlarının genişleyebileceğinin müjdeleyicisidir. 

Günümüzde çevreciler transgenik ürünlere karşı çıkmaktadırlar. Çünkü uzun vadede etkinin ne şekilde 
ortaya çıkabileceği bilinmemektedir. Tüketiciler ise aldıkları ürünlerin üzerinde ürün tipini 
içeriğini gösteren zorunlu bilgilerin olmasını istemektedir. 

Bu ürünler orta dereceli ürünler sınıfına girebilmişlerdir. Dolayısı ile iyi pazar araştırması ve toplumsal 
kabul araştırması yapılmadan bunların üretilmesi, üretici firmalar açısından risk teşkil 
etmektedir. Bu nedenle geniş bir fikir birli ği sağlanabilmesi için çeşitli kamu kuruluşları, sivil 
organizasyonlar, biyoteknolojik firmalar, çevreciler ve tüketicilerle ulusal ve uluslar arası 
toplantılar düzenleyerek konu çeşitli bakımlardan detaylı ele alınmalı ve fikir birliği sağlama 
cihetine gidilmelidir. 

 
Gerçek Tohum Kullanarak Patates Üretimi  

Gelişmekte olan ülkelerde patates üretimini sınırlandıran en önemli faktör; yüksek kalitede ve 
ucuz tohumluk yumru eksikliğidir. Üretilen yumruların aynı bölgede tohumluk olarak kullanılması, yumru 
ile bulaşan bazı hastalıkların yoğunluk kazanması sonucu verimi önemli derecede düşürmektedir. 
Hastalıksız bölgelerden tohumluk yumru getirilmesi, hastalıkları önlemede tam bir çözüm olmadığı gibi, 
toplam üretim maliyetini ve dolayısıyla pazar fiyatını yükseltmektedir.  

Uluslar arası patates merkezi (CIP) araştırıcıları tarafından yumru ile üretime, alternatif bir 
seçenek olarak “gerçek patates tohumu” (GPT) kullanılarak yapılan üretim, ümit verici bir yöntem 
olarak gündeme getirilmiş ve konu ile ilgili araştırmalara başlanmıştır.  

GPT kullanılarak patates üretimi yeni bir metot değildir. Gerçek patates tohumunun başlangıcı 
tam olarak bilinmemektedir. Güney Amerika’nın And dağları bölgesinde patates kültürünün başlangıç 
zamanlarından beri kullanılmakta olduğunu belirtilmektedir (Golmir- Zaie ve Mondoza). 1847 yılında 
New York’ta gerçek tohum (botanik)’dan başarı ile yumru yetiştirildi ği, İsveç’te 1748 yılında gerçek 
tohumdan patates üretimi için bazı kişisel teşebbüsler yapıldığı, 1960’lı yılların başlangıcında ise Çin’de, 
1976 yılında ise Yeni Zelenda’da  bu metotla üretime başlandığı bildirilmektedir. Ülkemizde, Esendal 
(1986) tarafından GPT üretmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

GPT teknolojisinin geniş geliştirilmesi ve geniş kapsamlı denemeler son yıllarında büyük 
yoğunluk kazanmıştır. Bu teknolojinin adaptasyonuna, gelişmiş ülkelerden daha çok gelişmekte olan 
ülkelerde başlanmıştır. Bu çalışmalar, dünyanın farklı bölgelerindeki 68 ülkeyi içine almaktadır. 

İlk zamanlarda gerçek tohumdan patates üretimi geniş alanlarda üretim şeklinde kabul görmemiş, 
daha ziyade bahçe ziraatı olarak ilgi görmüştür. 1981 yılında Explorer isimli bir çeşit geliştirilmi ş ve 
dünyanın pek çok yerine pazarlanmıştır. Peru’da yüksek rakım ve soğuk şartlarda 1 hektardan 28 kg veya 
36 000 000 adet gerçek tohum alınabileceği ve bununda 360 hektarlık bir alanın ekilmesi için yeterli 
olabileceği bildirilmi ştir (Malagamba 1983). 

Gerçek tohumun avantaj ve dezavantajları; 
 Avantajları; 

      * Patojen taşınmasının minimuma indirilmesi  
      * Daha ucuz tohumluk materyali sağlanması 
      * Fazla yer kaplamayan, pahalı olmayan ve ucuz süreli depolama imkanı 
      * Nakliye kolaylığı 
      * Tohumluk özelliğini daha uzun süre muhafaza etmesi (bu süre 20-25 yıla çıkabilmektedir) 

     Dezavantajları; 
        *Yumrudan üretime nazaran verimin nispeten düşük olması  
        * Daha uzun bir gelişme süresine ihtiyaç göstermesi 
        * Üretilen yumrularda üniformitenin kısmen düşük olması  
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        * Fide ile üretimde şaşırtma devresinde fidelerin çevre şartlarına uyum yeteneklerinin düşük 
olması 
         * Gerçek patates tohumlarında dormansi durumunun olması (bu durum bazı dormansiyi 
ortadan kaldırıcı tohum uygulamaları ile aşılabilmektedir) 

Gerçek tohum kullanımında üç farklı metot vardır. Bunlar; 
* GPT’nin doğrudan tarlaya ekimi 
* Fide şaşırtma yöntemi 
* Fidelik yumruların üretilmesi   

   Patatesin yetiştirilmesinde, GPT ile üretim imkanlarının göz ardı edilmeyip araştırıcılarımızın 
bu konuda da çalışmalarının yoğunlaştırmaları, ülkemiz için önemli bir sorun olan tohumluk yumru temini 
ile ilgili problemleri de nispeten azaltacaktır. 

 
Gübreleme Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Patatesin üretiminin artışında önemli tarımsal girdilerden biri de gübrelerdir. Diğer kültür 
bitkilerinde olduğu gibi patateste de dengeli bir gübreleme, gerek birim alandan alınan patates miktarı ve 
gerekse elde edilen patatesin muhafaza kabiliyeti ile teknolojik özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Patates topraktan en fazla potasyum, sonra sırasıyla azot, kalsiyum, fosfor ve magnezyum 
kaldırmaktadır. Patates tarımında gübreleme önerilerinde bulunurken; ürünün yetişme gayesi, yetişme 
süresi, toprak yapısı, sulama sayısı ve hedeflenen verim değerleri dikkate alınır. Bitkiye verilecek gübre 
miktarı en iyi şekilde yapılacak toprak analizleri ve denemelerden sonra belirlenebilir.  

Özellikle kısa gelişme süresine sahip patates çeşitlerinde toprakta kolay alınabilir hale gelen 
gübre çeşitleri tercih edilmeli ve erken gübreleme yapılmalıdır. Uzun yetişme süresine sahip olan 
çeşitlerde ise özellikle üst gübreleme adedi fazla olacak şekilde gübreleme yapmak gerekir. 

Patates dikim öncesi yapılan gübrelemeye taban gübresi denir. Taban gübresi miktarını 
belirleyen en önemli konuların başında; bir dekardan alınacak ürün miktarı, patatesin gelişme süresinin 
uzunluğu ve toprağın verimlilik durumdu gelir.  

Taban gübrelemede kullanılabilecek gübreler; amonyum sülfat, triple süper fosfat, diaminyum 
fosfat (DAP), potasyum sülfat, kompoze gübre (20+20+0 veya çinko katkılı 20+20+0 süper kompoze 
gübre/, 15:15:15 veya çinko katkılı 15:15:15 süper kompoze gübre, her iki formda çinko tipinde %1 çinko 
içerir)’dir. Taban gübresi serpme şeklinde uygulanması durumunda son toprak işlemesinden önce gübreler 
toprak yüzeyine serpme olarak verilir ve toprağın 20 cm kadar derinliğine karıştırılır. Elle veya makineli 
dikimde ise gübreler patates dikiminden önce bant çizi halinde patates dikim derinliğinin 5-6 cm aşağısına 
gelecek şekilde kombine mibzerle gübreleme yapılır. Bant  (çizi) taban gübrelemede serpme usulü 
gübrelemeye oranla dekara 2-3 kg daha az gübre kullanılmalıdır.  

Patates dikiminden sonra yapılan gübrelemeye üst gübreleme denir. Uygulanan sulama 
yöntemine (karık veya yağmurlama), patatesin gelişme dönemindeki bölgenin yağış durumuna bağlı 
olarak üst gübrelemede farklılık olabilmektedir. Patates dikiminden sonra patatesin toprak yüzeyine çıkış 
yapmadan hemen önce bazı yörelerde azotlu gübrelemenin bir kısmı ve gerekirse taban gübreye ilave 
olarak toprak yüzeyine serilir ve çok yüzeysel olarak toprağa karıştırılır. Bu gübrelemeye düz 
gübrelemesi de denir. İkinci üst gübreleme sulama karıkları hazırlandıktan sonra (ara çapada), üçüncü üst 
gübremle ise yumruların meydana gelme döneminde, son üst gübreleme ise yumruların irileşme 
döneminde yapılır. Üst gübrelemeden sonra mutlaka sulama yapılmalıdır. Yağmurlama sulama sistemiyle 
sulama yapılan tarlalarda gübreler toprak yüzeyine (karıkların yan yüzeylerine) verildikten sonra sulama 
yapılmalıdır. Suda kolay eriyen gübre formaları tercih edilerek (%33 Amonyum nitrat, üre ve potasyum 
nitrat) yağmurlama sistemiyle gübreler verilebilir. Her yağmurlamada gübre vermek (yumru olgunlaşma 
dönemi hariç) doğru bir gübreleme yöntemidir. Bu sistemde gübreler ayrı bir tankta eritilir ve 
yağmurlama sistemine bağlanarak gübreleme yapılır. Üst gübrelemede kullanılan gübreler; amonyum 
sülfat, amonyum nitrat, üre, potasyum nitrat ve kalsiyum nitrattır. 

Patates ziraatında ihtiyaçtan fazla gübre kullanmadan kaçınılmalıdır. Genel olarak bir rakam 
verilecek olursa; bir dekara azotlu gübreden 8-12 kg saf azot, fosforlu gübreden 6-12 kg P2O5, potasyumlu 
gübrelerden 8-12 kg K2O verilecek şekilde gübre kullanılabilir. Gübre kullanım konusunda genelde 
sıkıntılar bulunmakta ve üreticilerin toprak analizi yaptırma alışkanlıklarının fazla olmaması çoğunlukla 
gereğinden fazla gübre kullanımına yol açmaktadır. Geçen süre içerisinde gübre kullanımı, önerilenin 4-5 
katına çıkması gübreleme konusunda yapılan uyarıların fazla dikkate alınmadığını göstermektedir. Fazla 
gübre daha fazla masraf demektir. Bu ise hem kazancı, hem ürünün kalitesini ve dayanıklılığını azaltır, 
hem toprağın yapısını bozar, hem de yeraltı sularının kirliğine neden olmaktadır. 

Ülkemizin her yerinde patatesin gübrelenmesi ilgili çalışmalar yapılarak uygun miktar ve 
uygulama zamanları belirlenmiştir. Örneğin; Kara ve ark. (2002) tarafından Erzurum koşullarında 
yaptıkları çalışmada, dekara 30 kg azotlu gübre uygulanması ve fosforlu gübrenin ise topraktaki elverişli 
fosfor miktarının yetersiz olduğu durumlarda verilmesi önerilmektedir. Patateste gübre uygulamalarından 
biriside hayvan gübresi uygulamasıdır. Hayvan gübresi uygulamasının çok yararlı olduğu, yumru 
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kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Bu hususta yapılan çalışmalarda bölgelere göre farklı sonuçlar elde 
edilmiş olup Kara ve Nacitarhan (1999) Erzurum koşullarında 30-50 t/ha, Çalışkan ve ark. (2002)’da 
Hatay koşullarında 40-50 t/ha hayvan gübresi uygulamasının verim üzerine olumlu etkide bulunduğunu 
bildirmişlerdir. Diğer taraftan, hayvan gübresi kullanımının, kimyasal gübre uygulaması ihtiyacını ciddi 
ölçüde azalttığı da (Günel ve Karadoğan, 1993) tespit edilmiştir. Çaylak (2002) Ege bölgesindeki bazı 
yörelerde son zamanlarda tam anlamıyla ayrışmamış taze tavuk gübresinin ardı ardına yanlış bir şekilde 
kullanımının, toprakta mineral maddelerin birikmesine, pH düzeyinin düşmesine ve toprağın tuzlanarak 
çoraklaşmasına buna bağlı olarak ürün veriminin de önemli oranda azalmasına sebep olduğunu 
saptamıştır. 

 
Sulama Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Tarımsal girdiler içerisinde sulama, diğer girdilerin etkinliğini artıran, bitkisel üretimde 
devamlılığı ve yüksek verimliliği sağlayan önemli bir unsurdur.  

Bitkinin toprak suyundan faydalanma oranı kök derinliğine bağlıdır. Patatesin kök derinliğinin, 
mısır, domates (Coray ve Blae 1953), şeker pancarı ve arpadan (Durant et al. 1975) az olduğu, etkili kök 
derinliğinin genelde 30 cm civarında olduğu bilinmektedir. Patates için en ideal toprak yapısı gevşek 
yapılı, iyi havalandırılmış ve en az 31 cm derinliğe kadar drenajı iyi olan alluviyal topraklardır. Patates, 
diğer bitki türleriyle karşılaştırıldığında su noksanlığına çok duyarlı olduğu görülür. Kök bölgesindeki 
kullanılabilir su tutma kapasitesinin %25-30’u tüketildiğinde sulamaya başlanmalı ve her defasında az 
miktarda sulama suyu sık aralıklarla verilmelidir. Aksi durumda yumru verimi ve kalitesi büyük oranda 
düşmektedir. 

Mevsim içersinde sulamanın aralık ve sayısı; sıcaklığa, yağışa, toprağın cinsine nihayet 
yetiştirilen çeşide bağlı olarak 8–15 gün aralıklarla en az 3, bazen 7 kez yenilenir (İncekara 1973; Er 
1984). Daha sıcak ve kumlu topraklarda gerekli suyun miktarı daha fazla olmalıdır. 

Özellikle patates tarımının yoğun olarak yapıldığı Niğde-Nevşehir bölgesinde toprakların çok 
fazla geçirgen yapıda olması nedeniyle sulama aralığı azalmakta, sulama sayısı artmaktadır. Köksal ve 
ark. (1999) Niğde yöresinde yaptıkları çalışmalarda, yörede sulama aralığının 5–8 gün arasında değiştiğini 
(ortalama 6–8 gün), mevsim boyunca üreticilerin toplam 10 ile 14 kez (ortalama 12.3 gün) sulama 
yaptıklarını belirlenmiştir.  

Patates salma, karık usulü, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile sulanmaktadır. Bu 
sulama yöntemlerinin uygulanması; suyun yeterliliğine, arazinin topoğrafik yapısına, dikim metoduna ve 
yetiştiricinin maddi imkanlarına göre değişmektedir. Patates dikiminin, ocak usulü, karık usulü ve pulluk 
arkası yapıldığı ve suyun yeterli olduğu yörelerde tavalara su, salma (yüzey) sulama yöntemiyle; yarı ve 
tam otomatik dikim makinesi ile dikilmiş ve karık usulü boğaz doldurulmuş yörelerde ise karık usulü 
sulama yöntemiyle verilmelidir. Hangi metotla dikim yapılırsa yapılsın, eğer patates yetiştiricinin 
ekonomik imkanları yeterli ise yağmurlama sulama; su kaynağının kısıtlı olduğu yörelerde ise damla 
sulama yöntemi de ekonomik olarak uygulanabilir. Her defasında az miktarda sulama suyunun, sık 
aralıkla uygulandığı patates tarımında, en uygun sulama yöntemi yağmurlama yöntemi olmaktadır. 
Ülkemizde 1995 yılında yağmurlama tesisi 129 582 adet iken 2004 yılında ise 194 055 adet oluştur. Su 
kaynağının kapasitesi son derece düşükse ve sulaması gereken alan çok geniş ise patates sulamasında 
damla sulama yöntemi üzerinde durulmalıdır.      

  
Mekanizasyon Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Günümüzde patates tarımında ileri gitmiş ülkelerde mekanizasyon seviyesi yüksek ve başarı ile 
uygulanmaktadır. Ülkemizde ise uzun bir süre patatesin dikimi, çapalama ve gübreleme gibi bakım 
işlemleri ile hasadı insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yapılmıştır. 1960’lı yıllarda ülkemizde patates 
yetiştiricili ğinde traktörden yaralanıldığı fakat henüz dikim, bakım işlerinde ve hasatta mekanizasyon 
uygulanmamıştır. Bal (1979)’da 1970 yıllarda ülkemizde henüz mekanizasyondan yararlanılmadığını 
bildirmektedir. Patates yetiştiricilerinin ekonomik durumu düzeldikçe ve arazi varlığı arttıkça 
mekanizasyona yatırım artmıştır. Çizelge 3’de 1995-2004 yıllarındaki patates mekanizasyonunda 
kullanılan ekipman miktarı verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119

 Çizelge 3.Ülkemizde 1995-2004 yıllarında mevcut olan patatesle ilgi ekipmanlar. 
Ekipmanlar 1995 2004 % 

Patates dikim makinesi  3 113 11 875 281.5 
Hayvan ve traktörle çekilen ara çapa makinesi    107 446  141 443  31.6 
Çiftlik gübresi dağıtım makinesi     750   1 671 122.8 
Kimyevi gübre dağıtım makinesi    218 535  320 609  46.7 
Sırt pülverizatörü    491 641  580 547  18.8 
Sedyeli pülverizatör, kombine atomizör      11 900    16 212  36.2 
Kuyruk milinden hareketli pülverizatör    154 680  239 126  54.6 
Motorlu pülverizatör      56 962 72 868  27.9 
Tozatör      46 294 30 924 -33.2 
Atomizör    107 639   100 823   -6.3 
Patates söküm makinesi   7 758 156 637     101.6 
Kombine patates hasat makinesi        45      520 105.5 

 Çizelge 3’den görüleceği gibi ülkemizde patates üretiminde kullanılan mekanizasyonda artış 
olmuştur. Patateste kullanılan mekanizasyonun yaygınlaşmasında patates yetiştiricilerinin ekonomik 
gücünün iyi olması ve arazi varlığının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Patateste mekanizasyon 
çoğunlukla belirli bölgelerde yoğunlaşmış, diğer bölgelerde ise istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Doğu 
Anadolu Bölgesinde patates yetiştiricili ğinde önemli problemlerden biride mekanizasyondur. Patates 
yetiştiricisinin ekonomik durumunun iyi olmaması, arazinin küçük ve parçalı olması veya kiralaması 
nedeniyle mekanizasyona gereken yatırımı yapılmamaktadır. 

Patateste çapalama ve boğaz doldurma önemli yetiştiricilik uygulamalarındadır. Ülkemizde 
çapalama ve boğaz doldurma işlemi genelde dikim yöntemlerine göre; elle, hayvan veya traktörle 
yapılabilir. Şayet dikim, ocak ve karık usulü veya pulluk arkası yapılmış ise elle yapılmakta, yarı ve tam 
otomatik dikim makinesi ile yapılmış ise hayvan veya traktörle çekilen çapa ve boğaz doldurma aletleri ile 
yapılır. 

Ülkemizde patates üretiminde mekanizasyonun, üretim alanı ve miktarına paralel olarak aynı 
artışı göstermemesi büyük oranda, patates üretimi yapılan arazilerin küçük ölçekli olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu durumda yüksek maliyetli modern ekipmanların alımından uzaklaşmakta ve 
ailenin iş gücüne dayanarak yapmaktadır. Bu durum, ülke tarımının genel bir sorunu olup tarım 
arazilerinin küçük ölçekli oluşu tüm ürünlerde mekanizasyon ve verimlilik problemlerine sebep 
olmaktadır. Bu konuda arazi toplulaştırılması gibi siyasal ve uzun vadeli çözümler yapılabileceği gibi 
üreticiler güçlerini birleştirerek, yılın sadece belirli döneminde birkaç gün kullanacakları bu ekipmanları 
ortak alma yoluna da gidilebilir. Özelikle bu hususun ivedilikle Doğu Anadolu Bölgesinde uygulanması 
ve mekanizasyon parklarının kurulması gerekir. 

 
Hastalık Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Patates bitkisi, yumru ile çoğaltılması nedeni ile hastalık problemlerinin en fazla yaşandığı 
bitkilerden birisidir. Nitekim gelişmekte olan ülkelerde patateste zararlı, hastalık ve yabancı otlardan 
dolayı ürün kaybının %32 olduğu ve bu kaybın 2/3’lük kısmının hastalık etmenleri tarafından 
oluşturulduğu bilinmektedir. 

Patateste, ürünün miktarını ve kalitesini etkileyen hastalık etmenleri arasında fungus, bakteri, 
virüsler ve fitoplazmalar ilk sırada yer almaktadır. Hastalık ve zararlıların baskısı ülkemizde de patates 
tarımının önemli sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle sağlıklı tohum üretimi ve dağıtımında 
yetersizlik, bu sorunun büyümesindeki en büyük faktör olarak görülmektedir. 1950’li yıllarda İlisulu 
(1957) farklı yörelerden toplanan patates çeşitlerine ait yumruların dikilmesi ile elde edilen ürünün ikinci 
yıl denemelerinde tohumluk olarak kullanılmasının virüs hastalıklarını artırdığı bu nedenle denemelerde 
düşük verim alındığını bildirmektedir. Yalçın (1979) tarafından, Ege Bölgesinde hastalıksız patates 
tohumluğu seçimi ve üretimi ile ilgili 1960-1966 yılları arasında yürütülen çalışmalarda, yetiştirilen 
patateslerde yaprak kıvırcıklığı, çizgi (Y) virüsünün O, N, C ırkları, Acuba mosaik virüsü, A virüsü, S 
virüsü, M virüsü, X virüsü ve iğ virüsünün bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Çıtır (1982) Erzurum’da 
1980’li yılların başında yaptığı çalışmada, yörede çiftçilerin kullandıkları tohumluk patates yumrularının 
%43.6 oranında X virüsü, %40.5 arasında Y virüsü, %5.9 oranında S virüsü, %10 oranında yaprak 
kıvrılma virüsü ve ender olarak da A virüsü içerdiği tespit edilmiş ve bölgede tohumluk olarak kullanılan 
patateslerin % 95.8 oranında virüsler ile bulaşık olduğu bildirilmiştir. Çalı ve ark. (1999), ülkemizde 
patates üretim alanlarında virüs hastalıklarının hala yaygın olarak görüldüğünü bildirmektedir. 

Ülkemizde sadece virüs değil fungal ve bakteriyel hastalıklarda yaygın olarak bulunmakta ve 
önemli zararlar yapmaktadır (Çalı ve ark. 1999). Karadeniz bölgesinde 1956-1967 yılları arasında yaptığı 
çalışmada, mildiyö hastalığının Trabzon’da % 60-100, Ordu’da % 12-40, Kastamonu’da % 46-75 ve 



 120

Sinop’ta % 31-71.4 oranında patatesleri hastalandırdığını tespit etmiştir. Yalçın (1979), Ege bölgesinde 
1960’lı yıllarda Phytofifora infestans, Rhizoctonia solani, Fusarium sp., Verticillum sp., Alternari solani, 
Scleretonia bataticola gibi fungal hastalıklarla bulaşık olduğunu bildirmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda patateste görülen fungal hastalıklardan en önemlisi patates kanseri 
(Sychytrium endobiocum)’dir. Bu hastalığın ülkemizde patates üretimini tehdit edecek boyuta ulaştığı 
bildirilmektedir. Bu hastalık etmenine 1915 yılında Hollanda’da, sonraki yıllarda Afrika, Asya, Avrupa, 
Kuzey ve Güney Amerikanın çeşitli bölgelerinde rastlanmıştır. Bu hastalık ülkemizde ilk defa 1992 
yılında Ordu (Aybastı), Niğde (Agcaşar) ve Nevşehir (Kaymaklı ve Derinkuyu) illerinde görülmüş, fakat 
2004 yılına kadar ciddiye alınmamış ve kamuoyundan saklanmıştır. Tehlikenin boyutu dikkate alınarak, 
2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınmış, patatesle ilgili komisyonlar kurulmuş ve 25-26 
Mart 2005 tarihinde Nevşehir ilinde “Patates Zirvesi” yapılmıştır. Bu hastalığın görüldüğü ülkelerde, 
hastalığa karşı mücadele üç yılda 6 milyar dolar harcanmasına rağmen başarılı olunamamıştır.  
 
Zararlılar Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Patates yetiştirilen alanlarımızda çok sayıda zararlı böcek türleri bulunmaktadır. Özbek ve ark. 
(1998) Doğu Anadolu Bölgesinde patatesle beslenen 65 tür saptamıştır. Ancak bunlardan 9 türün büyük 
önem arz ettiği, hatta son dönemlerde sadece patates böceğinin (Leptinotarsa decemlineata) çiftçinin en 
önemli problemi olduğu tespit edilmiştir. Çalı ve ark. (1999) ülkemizde patates böceği, patates güvesi, tel 
kurdu, boz kurt ve yaprak bitlerinin patates alanlarında yaygın olarak bulunduğunu ve önemli zararlar 
yaptıklarını bildirmektedir. 

Virüslerin taşınmasında rol oynayan en etkili vektörlerin içerisinde yer alan afitlerin 370 bitki 
virüsünün %66’sını taşıdıkları kaydedilmiştir (Mathews 1992). Patates bitkisinin 30’dan fazla virüsün 
konukçusu olduğu, bu virüslerden 13’ünün afitler tarafından taşındığı belirtilmiştir (Hooker 1986; Scak 
1995; Salazar 1996). Erzurum ilinde yapılan bir çalışmada; patates bitkisinde 34 afit türü saptanmış ve bu 
türlerden 14 tanesinin patates virüs hastalıklarının vektörü olduğu bildirilmiştir (Tahtacıoğlu 1993). 

Nematodlar bitkilere doğrudan doğruya veya indirekt olarak (vektör) zarar verirler. Genel olarak 
kontrolü güç ve pahalıdır. Kontrol edilmeleri; mukavim varyete kullanılması, ekim nöbeti uygulanması 
(5-7 yıl) ve toprağın dezenfeksiyonu suretiyle olmaktadır. En fazla görülen nematodlar; Altın Nematod 
(Heterodera rostochiensis), kök ur nematodu (Meloidogyne ssp), Patates Yumru Çürüklük Nematodu 
(Ditylenchus destructor)’dur. 

Hastalık ve Zaralılarla mücadele konusunda geçen süre içersinde çok sayıda araştırma 
yürütülmüş olmakla birlikte, hastalık etmenlerinin sürekli kendilerini yenilemeleri ve geliştirilen ilaçlara 
karşı bağışıklıklarının artması sonucu dünyanın hiçbir yerinde hastalık etmenlerinin tamamen ortadan 
kaldırılması mümkün olmamıştır. Belirli bir dönem engellense bile uygun ortam bulduklarında tekrar 
ortaya çıkarak önemli zararlara neden olabilmektedirler. Kaldı ki; zarlıların tolerans sınırları içerisinde 
bulunmasına göz yumulması faydalı faunanın hayatını devam ettirmesi acısından olumlu olmaktadır. 
Tohumluk temininden başlayıp ekim nöbeti uygulamasına kadar bitki yetiştiricili ğinin her aşamasını 
kapsayan bu mücadele için üreticilerin bireysel çabaları yanında, denetim ve takip mekanizmaları ile 
gerekli yasal düzenlemelerin de tam anlamıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. 
 
Yabancı Otlar Konusunda Sağlanan Gelişmeler 

Yabancı otlar insanoğlunun tarımsal uğraşı içersinde her an beraber yaşadığı ve karşılaştığı en 
inatçı problemdir. Bulunması arzu edilmeyen yerde yetişen bitkilere yabancı ot olarak bakılır. Yabancı 
otlar dikimi yapılan patateslerden önce veya birlikte çimlenerek su, ışık ve besinine ortak olurlar, çoğu 
hastalık ve zararlıya konukçuluk yaparlar. Patatesin gelişme döneminin başındaki yabancı ot rekabeti 
oldukça kritik olup, bu dönemde yabancı ot kontrolü büyük önem taşımaktadır. 

Patates yetiştirilen alanlar çeşitli familyalardan pek çok yabancı otun baskısı altında 
bulunmaktadır. Bir genelleme yapılırsa bu otları yıllık ve çok yıllık yabancı otlar olarak iki gruba 
ayırmakta fayda vardır. 16 familyaya ait bu otlardan en önemlileri Çizelge 4’de verilmiştir. 

Patates tarımında yabacı otlarla mücadele kültürel önlemlerle ve kimyasal maddeler kullanılarak 
yapılabilir. Kültürel önlemler kısaca dört başlık altında toplanabilir. Bunlar; koruyucu önlemler, toprağın 
işlemesi, ekim nöbeti ve biçmedir. 

Dikim öncesi toprak işleme, yabancı ot mücadelesinde etkili yolardan birisidir. Patates bir çapa 
bitkisi olduğundan, çapalama işlemi yabancı otları yok etmek için etkili bir yoldur. Bitkiler toprak 
yüzeyine çıktıktan sonra 2-4 yapraklıyken, yapılan havalandırma ve boğaz doldurma uygulamasında, bir 
tür yabancı ot mücadelesidir. 

Yabancı otlarla mücadelede, herbisitlerin kullanılması zorunlu olmaktadır. Uygun zamanda 
yapılan mücadele ürün artışı açısından oldukça önemlidir. Sönmez (1976) yaptığı bir çalışmada, yabancı 
ot çıkışından sonraki 15. günün rekabetin başlangıcı olduğunu, 15. gün ile 45. gün arasındaki dönemin ise 
rekabet açısından en önemli zaman aralığı olduğunu ve mücadelenin bu arada yapılması gerektiğini tespit 
etmiştir. 
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Patateste sorun olan yabancı otların çoğunluğunun tek yıllık olması sebebiyle kullanılan 
herbisitler buna göre seçilmektedir. Patates tarlalarında kullanılan herbisitlerin bazıları şunlardır. EPTC, 
Linuron, Terbutryn, Terbuthylazın, Terbutryne bileşikleri, Monolinuron, Pendimentholin, Prometryne, 
Monolinuron, Paraquot, Metribuzin, Fluazitop-P-buthyl-Fluazitop buthyl ve Flurochloridone’dir. 

Herbisitler uygulama zamanlarına göre; dikim öncesi, dikim sonrası ve çıkış sonrası kullanılan 
herbisitler olarak ayrılmaktadır. 

Kimyasal savaş karar verirken, yabancı ot yoğunluğunun belirli bir düzeyde olması gerekir. Bu 
yeterlik düzeyine Mücadele Eşiği adı verilmektedir. Kimyasal mücadelede uygulama zamanı da 
önemlidir. Herbisitin uygulama zamanı; kültür bitkisi ve yabancı ot türüne ve gelişme zamanlarına, 
herbisit çeşidine, iklim ve toprak şartlarına göre değişmektedir. Özellikle seçici herbisitlerde bu durum 
daha da önemlidir. 

 
 

    Çizelge 4. Patateste Sorun Oluşturan Yabancı Otlar 
Türkçe Adı Bilimsel Adı 

 a) Yıllık yapraklı yabancı otlar 
Bambu otu Helotropium eunopeum L. 
Horoz ibiği Amaranthus refroflexus L. 
Kazayağı Chenopodium albium L. 
Köpek üzümü Solanum dulcumora L. 
Köpek üzümü Solanum nigrum L. 
Sarmaşık çoban değeneği Polygonum convoluulus L. 
Semizotu Portulaca oleracea L. 
Sırca dikeni Xanthium spinosum L. 
Şeytan elması Datura stromonium L. 
Yabani hardal Sinapis arvensis L. 
Yabani turp Raphanus raphanistrum L. 
Yer fesleğeni Mercuryalis annua L. 
Yer fesleğeni Mercuryalis perensis L. 
b) Yıllık çimensi yabancı otlar 
Kirpidari Setaria sp. 
Darıcan Echinochla crusgalli L. 
Yabani yulaf Avena spp. 
                c) Çok yıllık geniş yapraklı yabancı otlar 
At kuyruğu Equisetum arvense L. 
Loğusa otu Aristolochia sp. 
Köy göçüren Circium arvense  
Tarla sarmaşığı Convolvulun arvensis L. 
Yabani nane Metha arvensis L. 
Yabani sarımsak Allium pariculatum L. 
      d) Çok yıllık çimensi yabancı otlar 
Kaynaş Sorghum halepense L. 
Köpek dişi ayrığı Cynodon dactylon P. 
Topalak Cyperun rotundus L. 

 
Özellikle selektif herbisitlerde doz iyi ayarlanmadığında, kültür bitkilerine zarar verebilir. 

Herbisitin dozu belirlenirken herbisitin cinsi, kültür bitkisinin türü, gelişme dönemi ve yaşı, yabancı 
otların türü ve gelişme dönemleri, iklim ve toprak özellikleri de dikkate alınmalıdır.  

 
Turfanda Patates Yetiştiricili ğindeki Gelişmeler 

Ülkemiz de patates üretiminin büyük bir kısmı ana ürün olarak yetiştirilmektedir. Ilık geçen kıyı 
bölgelerimiz de (Akdeniz ve Ege) ise turfanda amacıyla kışlık olarak patates yetiştirilmektedir. Bu 
bölgelerde, gerek iklimin sağladığı avantajlar, gerekse toprakların oldukça verimli olması nedeniyle hem 
bitkisel üretim deseni çok zengin, hem de verimlilik düzeyi oldukça yüksektir. Akdeniz bölgesindeki 
uygun iklim ve toprak özellikleri nedeniyle, kış mevsimi içerisinde turfanda patates tarımı başarı ile 
yapılabilmektedir. Bu bölgede patates dikimi Aralık ortasından Şubat ayına kadar yapılmakta, çeşitlerin 
erkencilik durumuna göre Nisan sonundan Haziran ayı başlarına kadar hasat yapılabilmektedir. Bu 
dönemde ülkemizin hiçbir yöresinde patates üretimi yapılmadığı için, ürün fiyatları yüksek olmakta ve 
üreticiler bu işten yüksek kazançlar elde etmektedirler. Ayrıca patates hasadından sonra, yerine ana ürün 
olarak pamuk, soya, mısır ve yerfıstığı gibi bitkilerin ekimi yapılmakta ve bu ürünlerden yüksek verim 
sağlanmaktadır. 
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Patates Yetiştiricili ğinde Örtü Altı Uygulamaları 
  Çukurova bölgesinin sulanabilir taban arazilerinde genellikle “buğday + ikinci ürün” tarımı 
yapılmakta veya buğday hasadından sonra arazi boş bırakılarak, ilkbaharda ana ürün pamuk, mısır, soya 
veya yerfıstığı ekimi yapılmaktadır. Bölgede; ister “ buğday + ikinci ürün” ekimi yapılsın, isterse “ 
buğday + ana ürün” ekimi yapılsın, her iki halde de arazi kış döneminde (Kasım-Nisan) boş kalmaktadır. 
İşte boş geçen bu sürede toprak şartlarının uygun olduğu arazilerde bazı kışlık sebzelerin yanı sıra çok 
rahatlıkla turfanda patates üretimi yapılabilmektedir (Genç ve ark. 1975; Genç ve ark. 1977; Çalışkan ve 
ark. 1997).    

Bu bölgede, turfanda patates yetiştirme dönemi içerisinde bazı yıllar ortaya çıkan düşük sıcaklık, 
bitkinin yeşil aksamına zarar vermekte, buda hasadın gecikmesine neden olmaktadır. Bu sorundan 
kurtulabilmek için dikim zamanının iyi ayarlanması gerekmektedir. Bölgede turfanda patates için uygun 
dikim zamanı, 15 Aralık–15 Ocak tarihleri arasıdır. Bu tarihten önce dikim yapıldığı taktirde, bitkiler 
düşük sıcaklıktan etkilenmekte ve zarar görebilmektedir. Ayrıca don zararından (0 0C’nin altındaki düşük 
sıcaklık) kurtulabilmek için yumrularda ön-sürgünlendirme yapmak suretiyle dikimin Ocak ayı sonuna 
kaydırılabilmekte ve dondan etkilenme ihtimali en aza indirilebilmektedir. Bir diğer dondan korunma 
şekli ise, son zamanlarda geliştirilen ve uygulamaya konulan örtü altı yetiştiricili ğidir. Bu sayede hem 
bitkiler dondan korunmakta ve hem de erkencilik sağlanmaktadır (Arıoğlu 1980; Çalışkan ve ark. 1997; 
Arıoğlu 2000). 

Konu ile ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalarda; Hatay şartlarında yapmış oldukları 
çalışmada Çalışkan ve ark. (2002) örtü uygulamalarının bitki gelişimi üzerine önemli derecede etkide 
bulunduğu, özellikle dikimden sonra polietilen örtü kullanımının çıkış süresini kısaltması ve erken 
dönemde hızlı bitki gelişimini teşvik etmesi açısından olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Örtü 
(malç) uygulamalarının yalnız sıcaklık değil, toprak nemi, yansıtılan ve tutulan ışık miktarları, besin 
maddeleri kullanım etkinliği gibi çok sayıda abiyotik çevre şartları ile yabancı ot ile hastalık ve zararlı 
gelişimi gibi çeşitli biyotik çevre şartlarının tamamı üzerine etkili olan complex bir uygulama olduğu 
görülmüştür. Aynı konuda, Daşgan ve ark. (2002) Çukurova bölgesinde yapmış oldukları çalışmada; “ 
Malç+mini tünel” uygulamalarında bitki taze ağırlığı diğer uygulamalara göre daha yüksek bulunmuştur. 
Mini tünel ve malç uygulamalarında da bitki taze ağırlığı ve kuru madde oluşumu kontrole göre daha 
yüksek çıkmıştır. Verim yönünden örtü uygulamaları arasında farklılık gözlenmemiştir. 
 
Organik Patates Yetiştiricili ği 
  Organik patates: Solanum tuberosum L. türüne giren kültür bitkilerinin mevzuata uygun şekilde 
tescil edilmiş ve üretim iznine sahip çeşitleri açısından tüketim amacına (yemeklik/tohumluk/sanayi) göre 
seçilerek kontrol veya sertifikasyon kuruluşu denetiminde organik tarım yöntemleri doğrultusunda 
yetiştirilmesiyle elde edilen yumrulardır. 
  Amaç; çevreye zarar vermeden insanlığa sağlıklı patates üretimi yapmak ve bu konuda 
çalışanlara kazanç sağlamaktır. 

Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu TS 12611/Nisan 2002 “Organik Tarım-Bitki 
yetiştiricili ği-Temel kuralları” ve aynı Ziraat Hazırlık Grubu’nca hazırlanan TS ICS 65.020.20 “Organik 
Tarım-Bitki Yetiştiricili ği Kuralları–Patates”  tebliğinde belirtilen esaslar dahilinde üretim yapılması 
gerekir.  Bu konuda, çalışmalar yeni başlamış olup, başta Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl ve İlçe 
Müdürlükleri ve bazı sivil toplum örgütleri gereken girişimlerde bulunmuşlar ve çalışmalarına devam 
etmektedirler. Hatta Adana’nın Yüreğir İlçe Tarım Müdürlüğünün desteğiyle organik koşullarda 
yetiştirilen turfanda patatesler ilk etapta Çek Cumhuriyetine 100 ton organik patates ihraç etmişlerdir. 
 
Uygulanan Diğer İşlemler 

Ön Sürgünlendirme 
Tohumluk olarak kullanılacak yumrular depodan çıkarıldıklarında henüz uykuda iseler, doğrudan 

tarlaya dikilmezler. Üzerinde sürgün oluşumu başlamış ve en azından gözlerin uyanmış olması gerekir. 
Aksi takdirde uyku devresinde dikilen yumruların sürgünleri topraktan çok yavaş çıkacağı gibi topraktaki 
hastalık etmenlerinden kolay etkilenir. Ön-sürgünlendirmeyi zorunlu kılan şartlar şu şekilde sıralanabilir:         

* Büyüme mevsiminin kısa olması 
* Tohumluğun zayıf olması  
* Düşük toprak sıcaklık dereceleri 
* Tohumluğun toprakta zarar görmesinin (örneğin; Rhicoctania solani’ye maruz kalması) 
söz konusu olduğu durumlar 
* Dikimin geç yapılma riskinin olabileceği zamanlar 
* Tohumluk patates yetiştiricili ğinde daha erken ve üniform bir çıkışın istenmiş olması 
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 Ön-sürgünlendirmede sağlam sürgün elde etmede ve arzu edilmeyen sayı ve kalitedeki 
sürgünden kaçınmak için ışık ve havalandırma gibi iki önemli faktör bulunmaktadır. Uygulama sırasında 
sıcaklığın etkisini de göz önünde bulundurmak gerekir. Uzun süre düşük sıcaklıklarda saklanmış 
patatesler önce 3-4 gün süreyle 18-20 oC’lik bir ortamda kasalar halinde bekletildikten sonra, ortamın 
sıcaklığı 10 oC’ye düşürülerek aydınlık ve havadar koşullarda bırakılırlar. Böylece 1-2 cm uzunluğunda, 
koyu renkli sağlam sürgünler elde edilir. 

 Ön-sürgünlendirme pahalı ve oldukça fazla bir iş gücü ve ekipman gerektiren bir uygulamadır.           
Ön-sürgünlendirme ile ilgili yapılan çalışmalarda; Arslan ve İlisulu (1976) ön- sürgünlendirmeyi 12-18 
oC’lik sıcaklığına sahip ve güneş ışığı alabilen oda koşullarında uygulamışlardır. Ön-sürgünlendirmenin 
verimi artırdığı ve çıkışta 14 günlük bir erkencilik kazandırdığı tespit edilmiştir. Kara ve ark. (1987) 
dikimden önce yumruların oda sıcaklığında 45 gün bulundurmak suretiyle elde etmiş oldukları ön-
sürgünlendirmeyle, patateste çıkış süresinin 9 gün, yetişme süresinin 8 gün daha kısaldığını, çıkış oranının 
%30.8 arttığını, mikroplazma ile bulaşık ocak sayısının %69.7 oranında azaldığını ve hastalık riskinin 
bulunmadığı şartlarda yumru veriminin %52.3 oranında arttığını belirterek, metodun birçok önemli 
avantajının olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine Kara (1999) tarafından Erzurum’da 15 gün aralıklarla 20 
Mart’tan başlayarak 4 ve 19 Nisan tarihlerinde ön-sürgünlendirmeye tabii tutulan ve farklı dikim 
zamanında (1 Mayıs) sürgünsüz (kontrol) yumrularla dikimleri yapılan çalışmada, büyük yumru 
yetiştiricili ğinde tohumluk yumrular 20 Mart tarihinde, orta yumru (tohumluk) yetiştirilmek isteniyorsa 19 
Nisan’da ön-sürgünlendirmeye alınması önerilmektedir. 
    
 Pir Öldürme İşlemi 
  Patatesin toprak üstü aksamının çeşitli metotlarla öldürülmesine pir öldürme  denir. Pir 
öldürmenin amaçları; 

  * Tohumluk yumru hasadı farklılık gösterir. Gerek hasat kolaylığı ve yumru büyüklüğünü 
tohumluk boyda tutma, gerekse hasatlıkların taşınmasını önlemek, 

  * Makineli hasadın uygulandığı şartlarda, hasat işleminin daha kolay yapılması ve yumru 
kabuğunun sertleşmesinin sağlanmasıdır. 

  *  Erken (turfanda) patates hasadının yapıldığı ve ayrıca tarladaki patateslerin tamamının aynı 
anda hasat edilmesinin zorunlu olmadığı hallerde uygulanmaktadır. 
            Uygulama; hasat zamanı, toprak ve hava şartları ile bitkinin olgunlaşma durumuna bağlı olmak 
üzere hasattan 10 ile 20 gün önce yapılır. 

  Pir öldürme genel olarak; 
  * Bitki saplarının çekilerek topraktan çıkarılması 
  *  Sapların kesilerek yok edilmesi 
  * İlaç (sodyum- arsenit, sodyum klorat, DNOC, DNBP/hektara 800-1000 litre su) kullanılarak 

imha edilmesi şeklinde yapılmaktadır. 
Bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, Kara (1999) 1 ve 16 Ağustos, 1 ve 16 Eylül 

tarihlerinde patateslerin pirleri öldürülmüş ve 10 gün sonra hasat yapılmıştır. Kontrol ise 10 Ekim’ de 
hasat edilmiştir. Pir öldürme tarihi 16 Eylül’ e kadar geciktikçe dekara yumru veriminde artış olmuş, 16 
Eylül’ den sonra ise azalmıştır. Pir öldürme tarihlerine göre dekara yumru verimi 1701.2, 2178.6, 2791.7, 
3058.5 ve 2681.0 kg olmuştur. 
 
Karı şık Ekim 

Tarım alanlarından daha fazla ürün elde edilebilmesi, ancak birim alandan verimliliği artırmakla 
mümkündür. Bu yönde yürütülen ıslah çalışmaları yanında, yani agroteknik arayışlara da gidilmektedir. 
Bu alternatiflerden birisi de çoklu ekim şeklinde olan karışık ekimdir. Konuda araştırmalar 1970 yılında 
başlamıştır. 

 Karışık ekim yöntemi ile ortalama %20-50 oranında bir verim artışı sağlanabileceği 
bildirilmektedir. Sistemi oluşturan bitkiler farklı büyüme ve gelişme gösterdiğinden birim alandaki besin 
maddelerinden, ışık ve sudan yararlanma imkanı fazla olmaktadır. Sistemde baklagillerin kullanılmasına 
izin verilmesi verimliliği artırmakta, karışık ekimde bir üründe meydana gelecek bozulma ve kötüleşme 
diğer ürün tarafından telafi edilmekte ve ürünlerden elde edilecek verim ve gelir güvence altına 
alınmaktadır (Dernek 1974). 

Karışık ekimde yetiştirilecek bitkilerin birbirlerine faydaları, zararlarından daha fazla olmalıdır 
(Deniz 1989). Bitki seçiminde birim alandaki verimi azaltmayacak ve bitkiler arasında karşılıklı uyum 
özelliklerine sahip olan en fazla ekonomik gelirin elde edilebileceği bir seçime özen gösterilmelidir. 

 Mısır-patates karışık ekiminde, mısırın patatesi gölgelemesi, sıcak ülkelerde patates 
yetiştiricili ğine imkan verebilecektir. Dolayısıyla patates yetiştiricili ği yaygınlaşmış, üretimi artmış ve 
bölgede üreticinin elde edeceği gelir yükselmiş olacaktır. Bu konuda Batugal ve ark. (1991) mısır ile 
karışık ekim içeren sıcaklığı azaltan sistemlerin kullanılmasının ekonomik açıdan yararlı olacağını ileri 
sürmüşlerdir.   
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 Bu konuda, Yağmur ve Arslan (1999) tarafından tek ve karışık ekimin karşılaştırılması ve mısır-
patates karışık ekiminde mısırın yapacağı gölgeleme ile toprak ve çevre sıcaklığının biraz düşürülmesi, 
buna bağlı olarak da yumru veriminin ve yumru kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bir çalışma yapılmıştır. 
Çalışma sonucunda, mısırın patatesle olan karışık ekim kombinasyonlarından 1 sıra mısır-2 sıra patates 
her iki bitki içinde verim ve diğer karakterler bakımından diğerlerine nazaran daha avantajlı olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Sonuç ve Öneriler 

     Ülkemizin iklim ve toprak şartları patates yetiştiricili ğine uygun olması nedeni ile patates 
ülkemiz için en fazla geleceği olan bir bitkidir. Tarımdaki yeni teknik gelişmelere paralel olarak patates 
yetiştiricili ğinde de yeni teknik gelişmeler olmuştur.  Diğer tarım ürünlerinden birim alandan elde edilen 
verim artışları, son 15 yıl içerisinde patateste de olmuştur. Bu artışların başlıca nedenleri tarımsal 
girdilerin fazla kullanılması ve yeni yetiştirme tekniklerindeki gelişmelere bağlıdır. Patates yetiştiricili ği 
ilgili teknik gelişmelerin başında çiftçilerimizin ekonomik durumların iyileşmelerine bağlı olarak, 
sertifikalı tohumluk kullanması, mekanizasyona geçilmesi, suni gübrelerin, sulamanın, pestisitler ve 
herbisitlerin kullanılması gelmektedir. 

      Patateste üretiminde arzulana ürün elde edebilmek için, diğer girdilerin yanında sertifikalı 
tohumluk kullanmak gerekir. Bu sertifikalı tohumluğun ülkemizde üretilmesi için “patates tohumluk 
üretim sisteminin” kurulması şarttır.  

      Yemeklik ve tohumluk patates yetiştiricili ği farklı farklı yörelerde yapılmalı ve özellikle iç ve 
dış karantinaya önem verilmelidir. 

      Patates üretiminde önemli girdilerden olan suni gübrelerin, pestisitler ve herbisitlerin aşırı 
olarak kullanılması ve sulamanın aşırı derecede yapılmamasına özen gösterilmelidir. Dolayısı ile belirtilen 
girdiler aşırı derecede kullanılması çevreye ve patates bitkisine zarar vermekte ve patatesin maliyetin 
artırmaktadır. Özellikle verilecek gübre miktarını toprak analizleri neticesinde uzmanların 
önerebilecekleri miktarlarda verilmelidir. Patateste mutlaka ekim nöbeti uygulanmalı, aynı tarla en az 3 yıl 
sonra gelmesi ve önbitki olarak da baklagillerden sonra dikilmesi uygun olacaktır. 

   Ülkemizde uzun bir süre patatesin dikimi, çapalama, gübreleme gibi bakım işleri ile hasadı 
insan ve hayvan gücü ile yürütülmüştür. Ülkemizde patatesin mekanizasyonunda belirli bir aşama 
kazanılmış yeni patates bakımı metotları uygulamaya konulmuştur.  

     Patates yetiştiricili ğinde sulama, dikim metotlarına ve patates yetiştiricisinin imkanlarına göre 
yapılmalı, şayet yetiştiricinin ekonomik durumu iyi ise yağmurlama sulama önerilmektedir. 

     Patates yetiştiricilerinin mutlaka yörelerinde örgütlenmeleri gerekir. Bu örgütlenme neticesinde 
daha ucuza girdi temin ederler, patatesle ilgili geli şmelerden ve birbirlerinin problemlerinden daha fazla 
haberdar olurlar. Kamu ve özel sektör tarafından yapılan ve yapılacak olan patatesle ilgili çalışmaların 
patates yetiştiricisine aktarılması için yayın ve yayım çalışmalarına hız verilmelidir. 
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NİĞDE VE NEVŞEHİR KOŞULLARINDA FARKLI OLGUNLA ŞMA GRUBUNA G İREN BAZI 
PATATES ÇEŞİTLER İNDE, DEĞİŞİK DİK İM ZAMANLARININ VER İM VE KAL İTE 

ÜZERİNE ETK İLER İ 
Hüseyin ONARAN, L.Abdullah ÜNLENEN, Murat Nam, M. G ökhan BİLGİN 

Patates Araştırma Enstitüsü, NİĞDE 
ÖZET 

Araştırma çalışmaları, 2003-2004 yıllarında, Enstitü arazilerinde kurulup, yürütülmüştür. 
Deneme alanının sıcaklık, yağış ve nem oranı gibi iklim özellikleri, dikim ve hasat tarihlerini içeren 
dönem içerisinde, uzun yıllar ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş; deneme alanı topraklarının 
analizi yaptırılarak incelenmiştir. Denemeler, farklı olgunlaşma grubuna giren erkenci, orta erkenci ve 
geççi çeşitlerden altı adet çeşit mart ayının ortasından itibaren sekiz farklı dikim zamanında, bölünmüş 
parseller deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel 
materyal olarak; erkenci Agata ve Jaerla çeşitleri, orta erkenci Marfona ve Marabel çeşitleri ve geççi 
olarak Agria ve Granola çeşitlerinin 35-60 mm büyüklüğündeki sertifikalı tohumluk yumruları 
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çıkış süresi (gün), çıkış oranı (%), bitki başına ana sap sayısı 
(adet/bitki), tek bitki verimi (gr/bitki), ortalama yumru ağırlığı (gr), pazarlanabilir verim (%), olum (gün), 
dekara yumru verimi (kg/da) ve yumru kuru madde oranı (%) gibi özellikler, istatistiksel olarak 
birbirinden önemli derecede faklı bulunmuşlardır. 2004 yılı verilerindeki çıkış oranı (%) dışındaki 
özelliklerde; çeşitler ve dikim zamanları arasındaki interaksiyon her iki yılda da önemli bulunmuştur. 
Çalışmada iklim verileri de dikkate alındığında; 1.(16Mart) ve 2.(31Mart) dikim zamanları yıllara göre 
riskli olmakla beraber, 3.(15Nisan), 4.(30Nisan) ve 5.(15Mayıs) dikim zamanları bölgemiz için uygun 
bulunmuştur. Ayrıca kullanılacak tohumluğun iyi muhafaza edilmesi halinde, 6.(30Mayıs) dikim 
zamanları da geç kalındığı zaman tercih edilebilir. Ancak 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim zamanları 
da riskli bulunmuştur. Hastalık ve zararlılar yönünden, 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim 
zamanlarında patates böceğine karşı ilaçlama yapılmasına ihtiyaç görülmezken, mantari hastalıklara karşı 
koruyucu ilaçlama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur 
Anahtar kelimeler: Patates, çeşit, dikim zamanı, verim ve kalite 
 

EFFECTS OF DIFFERENT PLANTING DATES ON YIELD AND QU ALITY OF SOME 
POTATO CULTIVARS FROM DIFFERENT MATURITY GROUPS UND ER NİĞDE AND 

NEVŞEHİR CONDITION 
ABSTRACT 
 Trials were conducted in 2003 and 2004 at Potato Research Institute field. Climate data like 
temperature, rainfall and relative humidity  and long years averages were collected and compared. Soil at 
the experimental site was analyzed and examined. Six potato varieties from early, moderately early  and 
late maturing groups were planted at eight different planting dates. Randomized split plot experiment 
design was used and replicated three times. Plant materials of experiments were 35-60 mm sized certified 
seed tubers of early varieties Agata, Jaerla, moderately early varieties Marfona, Marabel and late varieties 
Agria, Garanola. Statistical analysis showed that significant differences were found in emergence 
duratation(day), emergence rate(%), number of main stem(number/plant), single plant yield(gr/plant), 
average tuber weight(gr), marketable yield(%), maturity(day), total tuber yield(kg/da) and tuber dry matter 
content(%). Interaction between varieties and planting dates  of all investigated  characteristics were found 
significant for  each years except emergence rate in 2004. Utilized experiment results and climate data 
showed that planting dates 1. (16 March) and 2. (31 March)  had risk which was changing year by year . 
Planting dates 3. (15 April), 4. (30 April)  and 5.(5 May) were found suitable  for the region. In addition 
planting date 6.(30 May) might be prefered when the planting is delayed because of any reason  and  good 
stored healty seed  can be found. However planting dates 7.(14 June) and 8.(29 June) had risk. There were 
no need  to application of insecticide  against Colorado beetle  at planting dates 7.(14 June) and 8.(29 
June) whereas fungicide application was found necessary. 
Key words: Potato, variety, planting date, yield, quality. 

 
GİRİŞ 

Patates bütün dünya ülkeleri için çok önemli bir ürün olup, hızla çoğalan dünya nüfusunun 
beslenmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Halen dünya ülkelerinin %79’unda yetişen patates 
(Solanum tuberosum L.) üretilen miktar olarak buğday, mısır ve pirinçten sonra 4. sırada yer almaktadır. 
Bünyesindeki karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve vitaminleriyle insan beslenmesinde özellikle 
bazı ülkeler için vazgeçilmez bir gıda haline gelmiştir. Patates haşlanarak veya kızartılarak taze tüketildiği 
gibi, gelişmiş ülkelerde; sanayide konserve, dondurulmuş parmak patates, cips, püre, granül ve toz gibi 
formlarda işlenmekte ve pazara sunulmaktadır. Ayrıca yan ürün olarak hayvan yemi, nişasta, un ve alkol 
yapımında da değerlendirilmektedir. Niğde ve Nevşehir illerinde değişik olum grubuna giren patates 
çeşitlerinin dikimi Mart ayının son haftasından Haziran ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Erken 
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dönemde yapılan dikimlerde toprak sıcaklığının yeterli olmamasından dolayı bitki çıkış oranı 
düşebilmektedir. Geç dönemlerde yapılan dikimlerde de toprak sıcaklığının artışına bağlı olarak çıkış 
oranı düşmekte veya çıkış yeterli olduğu durumlarda ise vejetasyon süresine bağlı olarak patates 
yumrularının hasat olgunluğu uzadığından sonbahar ilk donlarından zarar görülebilmektedir. Özellikle geç 
dönemde hasat edilen patates yumrularında düşük sıcaklıklara bağlı olarak nişasta ve kuru madde 
içeriklerinde değişmeler gözlenmektedir. Yeterli hasat olgunluğuna gelemeyen patates yumruları 
depolarda erken dönemde çürümeye başlamak suretiyle depo kayıpları artmaktadır.  

Dikim zamanına bağlı olarak hastalık ve zararlıların seyrinde artış veya azalışlar 
gözlenebilmektedir. Dünyada patateste dikim zamanı ile ilgili olarak pek çok çalışma yapılmış olmasına 
karşın, Türkiye’de konuyla ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapılan çalışmaların hemen 
tamamında dikim zamanı uygulamasının yumru verimi ve patateste kalite özellikleri üzerine olan etkileri 
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki dikim zamanı, verim ve kalite üzerine etkide 
bulunmakta, ancak dikim zamanının etkinliği kullanılan çeşitlere ve yörelerin ekolojik koşullarına göre 
değişiklik gösterebilmektedir. 

Bu araştırma ile Niğde ve Nevşehir koşullarında, farklı olgunlaşma grubuna giren bazı patates 
çeşitlerinde kaliteli ve yüksek yumru veriminin alınabileceği en uygun dikim zamanı belirlenmesi, dikim 
zamanına bağlı olarak hastalık ve zararlı gelişiminin daha etkin kontrolünün sağlanması, pazarlama ve 
depolamada yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, ilkbahar geç donları ile sonbahar erken donlarının 
olumsuzluklarından etkilenilmemesi, bütün bunların yanında sürdürülebilir tarım sisteminin 
uygulanmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır 

 

 MATERYAL VE METOT 

Konu ile ilgili çalışmalar, 2003 ve 2004 yıllarında, Niğde Patates Araştırma Enstitü arazilerinde 
kurulup, yürütülmüştür. Denemeler, farklı olgunlaşma grubuna giren erkenci, orta erkenci ve geççi 
çeşitlerden ikişer çeşit ana parsellere ve sekiz farklı dikim zamanı alt parsellere gelecek şekilde, bölünmüş 
parseller deneme desenine göre düzenlenerek,  3 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütülmüştür.  

Denemenin kurulduğu yerin toprakları tınlı, organik madde (%2.61) ve fosforca orta, potasyumca 
zengin, normal kireçli, tuzsuz yapıda olup, hafif alkali karakter göstermektedir (Anonim 2004). Niğde ili, 
iklim özellikleri bakımından tipik karasal iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları kar yağışlıdır. 
Niğde ilinin uzun yıllar yağış ortalaması 345mm olup, bu yağışın %27.3’ ü kış, %38.1 ilkbahar, %7,0 yaz 
ve %27,6’ sı da sonbaharda düşmektedir. Yani yağış dağılımı patatesin yetişme dönemi olan ve suya en 
fazla ihtiyaç duyduğu yaz aylarında çok düşük olmakta, en fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında 
görülmektedir. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 11,5 0C’ dir. En kurak ve en sıcak aylar Temmuz ve 
Ağustos aylarıdır (Anonim 2005). Araştırmanın yürütüldüğü yetiştirme dönemlerindeki Niğde iline ait 
sıcaklık, yağış ve nem durumu Çizelge 1’ de verilmiştir. 
Çizelge 1. 2003 ve 2004 yıllarında araştırma çalışmasının yürütüldüğü aylara ait Niğde ili sıcaklık, yağış 
ve nem durumu 

Aylar Sıcaklık (0C) Yağış (mm) Nem (%) 

  2003 2004     

  Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. 2003 2004 2003 2004 

Mart -2,7 7,1 2 0,8 12,3 6,5 30,8 18,9 71,2 53,6 

Nisan 4,6 15,6 10,1 4,3 16,7 10,4 47,6 53,5 61,3 54,2 

Mayıs 9,7 24,2 17,4 8,9 21,3 15,3 41,3 19 49 55 

Haziran 13 27 20,4 12,3 26,5 20,1 10,7 11,7 46 48,1 

Temmuz 14,9 29,3 23 14,8 29,8 22,9 0,1 16,6 43,7 41,4 

Ağustos 15,1 3,2 23,1 15,3 30 23,1 0,4 0,3 44,6 45,9 

Eylül 10,7 25,1 17,7 10,5 26,6 18,3 12,2 0 53,6 41,4 

Ekim 7,3 21 13,5 7,5 22,2 14,2 33,2 12,9 58,9 51,6 
 Kaynak: Niğde Meteoroloji İşleri Şube Müdürlüğü.  

Araştırmada bitkisel materyal olarak erkenci Agata ve Jaerla, orta erkenci Marfona ve Marabel 
ve geççi olarak Agria ve Granola çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitler, 16 Mart tarihinden başlamak üzere 
15’er gün aralıklarla sekiz farklı dikim zamanında (2003 yılında; 16 Mart, 31 Mart, 15 Nisan, 30 Nisan, 
15 Mayıs, 29 Mayıs, 14 Haziran, 29 Haziran ve 2004 yılında; 16 Mart, 31 Mart, 15 Nisan, 30 Nisan, 
15Mayıs, 30 Mayıs, 14 Haziran, 30 Haziran) dikilmişlerdir. Denemede ana parsel büyüklüğü (8.4 m x 8.1 
m) 68.04 m2 ve alt parsel büyüklüğü (1.4 m x 8.1 m) 11.34 m2’ dir. Hasatta ise her iki sıranın başındaki ve 
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sonundaki ocaklar ayrı hasat edilerek parsel alanı 10.5 m2 olmuştur. Dikimde tohumluk olarak 35-60 mm 
büyüklüğündeki yumrular kullanılmış, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 30 cm mesafede dikimler yapılmıştır. 

Deneme alanında her iki yılda da ön bitki buğday olmuştur. Bütün dikim zamanlarındaki patates 
dikim sıraları patates dikim makinesi ile 70 cm sıra aralığında açılmış ve sıralara Triple Süper Fosfat 
(%42-44 P2O5) 18 kg P2O5 /da, Potasyum Sülfat (%48-52 K2O) 40kg K2O/da ve Amonyum Sülfat (%21 
N) 10 kg N/da olacak şekilde taban gübresi her dikim öncesi kullanılmış ve toprağa karıştırılmıştır. 
Dikimler yukarıda belirtilen dikim zamanlarında elle yapılmıştır. Her iki çalışma yılında da; farklı dikim 
zamanlarında dikilen bitkilerin tamamen çıkışın tamamlandığı ve 10-15 cm boyuna geldikleri zamanlarda 
dekara 10 kg N gelecek şekilde Amonyum Sülfat (%21 N) gübresi birinci üst gübre olarak verilmiş olup, 
verilen gübrelerin toprağa karıştırılması ve yabancı otların yok edilmesi amacıyla el çapası ile boğaz 
doldurma işlemi yapılmıştır. Bütün dikim zamanlarında birinci üst gübrelemeden 20 gün sonra ikinci üst 
gübreleme dekara 10 kg N olacak şekilde Amonyum Sülfat (%21 N) gübresi ile birinci üst gübrelemenin 
tekrarı şeklinde uygulanmış ve akabinde sulama yapılmıştır. Toprak durumuna ve hava şartlarına göre 
haftada değişik sürelerde yağmurlama sulama şeklinde hasada kadar sulama yapılmıştır. Mantari 
hastalıklara ve patates böceğine karşı koruyucu ilaçlama 2003 yılında; 4 Haziran-18 Ağustos tarihleri 
arasında 1.(16 Mart), 2.(31 Mart), ve 3.(15 Nisan) dikim zamanlarında (koruyucu, böcek ve 
koruyucu+böcek) üç defa, yine 4.(30 Nisan), 5.(15 Mayıs) ve 6.(29 Mayıs) dikim zamanlarında da 
(koruyucu+böcek, koruyucu+böcek ve koruyucu) üç defa ilaçlama yapılırken, 7.(14 Haziran) ve 8.(29 
Haziran) dikim zamanlarında (koruyucu ve koruyucu) sadece iki defa mantari hastalıklara karşı koruyucu 
ilaçlama yapılmış olup, patates böceği zararlısına karşı ilaçlama yapılmamıştır. Yine 2004 yılında; 7 
Haziran- 27 Ağustos tarihleri arasında, 7.(14Haziran) ve 8.(30 Haziran) dikim zamanları hariç üçer defa 
ilaçlama yapılırken, 2003 yılında olduğu gibi 7.(14 Haziran) ve 8.(30 Haziran) dikim zamanlarında iki 
defa sadece mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapılmıştır. İlaçlı mücadele yönünden her iki yıl 
da da, 7. ve 8. dikim zamanlarında bir seferlik mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaç tasarrufu 
sağlanırken, 2 seferlik patates böceği zararlısına karşı ilaçlama yapılmamıştır. Hasatlar, yumruların hasat 
olgunluğuna gelmelerine göre hasat olguluğu tespiti yapılmış olup, iş proğramı çerçevesince dikim 
zamanlarına göre farklı zamanlarda hasat yapılmıştır. Çapı 28 mm’ den büyük yumrular pazarlanabilir 
olarak ayrılmıştır. Patateslerin kuru madde oranları patates hidrometresi (Zeal Potato Hydrometer, Snack 
Food Association, USA) ile ölçülmüştür. 

Çalışmada, çıkış süresi (gün), çıkış oranı (%), olum (%50 çıkışta alınan gün sayısı, dikimden 
alınan gün sayısı) süresi, bitki başına ana sap sayısı (adet/bitki), tek bitki verimi (adet/bitki, gr/bitki), 
ortalama yumru ağırlığı (gr), pazarlanabilir yumru verimi (%), yumru kuru madde oranı (%) ve dekara 
yumru verimi (kg/da) gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, bölünmüş parseller 
deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş, uygulamalar arasındaki farklılıklar F testine göre 
belirlenmiş ve değişim katsayıları (%) hesaplanmıştır. Elde edilen ortalama değerler arasındaki 
farklılıklar, Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak %5 önem seviyesinde karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR VE TARTI ŞMA 

Farklı olgunlaşma grubuna giren patates çeşitlerinin, değişik dikim zamanlarında dikilmeleri ile 
oluşan veriler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. 

Çıkış Süresi (Gün): Dikim yapılan patates yumrularından %50’ sinin çıktığı süre çıkış süresi 
olarak alınmıştır. Çizelge 2’ nin incelenmesinden de görüleceği gibi; her iki yılda da çeşitler, Dikim 
Zamanı (DZ ) ve Çeşit x DZ interaksiyonu %50 çıkış süresi yönünden istatistiki olarak 0.01 düzeyinde 
önemli bulunmuştur. Çeşitler çıkış süresi yönünden karşılaştırıldığında, her iki yılda da en hızlı çıkış 
gösteren 29.4 ve 27.9 gün ile Agata çeşidinin ilk sıra da yer aldığı, 2003 yılında 35.8 gün ile Agria 
çeşidinin, 2004 yılında da 35.3 gün ile Marfona çeşidinin en geç çıkış gösteren çeşitler olduğu 
belirlenmiştir. Dikim zamanları yönünden çıkış süresi incelendiğinde, her iki yılda da en erken bitki 
çıkışları DZ8’ de olurken, en geç bitki çıkışları DZ1’ de görülmüştür. Çeşit x DZ interaksiyonu yönünden, 
en hızlı çıkış birinci yılda Agata çeşidinin DZ8 ve ikinci yılda DZ7 dikilmesi ile 15,3 gün de hızlı bir çıkış 
göstererek ilk sırayı aldığı, en uzun çıkış süresi her iki yılda da 73.7-54.0 gün ile Agria çeşidinin DZ1’ de 
dikilmesinden elde edilmiştir. Toprak sıcaklığı arttıkça bitki çıkışları daha çabuk olmuştur. 

Çıkış Oranı (%): Çıkış oranı (%) bakımından birinci yıldaki çeşit, dikim zamanı ve çeşit x 
dikim zamanı interaksiyonu ile ikinci yıldaki çeşit, dikim zamanı 0.01 düzeyinde önemli bulunurken, çeşit 
x dikim zamanı interaksiyonu önemli çıkmamıştır. Çeşitler çıkış oranı (%) bakımından 
karşılaştırıldığında, her iki deneme yılında da Agata çeşidi % 99.8 ve %99.6 oranı ile ilk sırada yer 
alırken,  birinci yılda Agria %95.4 ve ikinci yılda Marfona %94.9’luk çıkış oranı ile son sıralarda 
kalmışlardır. Dikim zamanları yönünden çıkış oranına bakıldığında, 2003 yılında DZ4 %100 ve 2004 
yılında DZ5 %99.3’ luk çıkış oranları ile ilk sırada yer  
alırlarken, DZ8 %92.6 ve DZ2 %93.8’ lik çıkış oranları ile son sıralarda yer almışlardır. Çeşit x dikim 
zamanları yönünden, Marabel çeşidinin birinci yılda DZ8’ de dikilmesinde çıkış oranı %81 ile son sırada 
iken, DZ4’ de dikilen çeşitlerin tamamında çıkış oranı %100 olmuştur. 2004 yılında interaksiyon önemli 
bulunmamış olup çıkış oranları %91.3-%100 arasında değişim göstermiştir. 
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Çizelge 2. 2003 ve 2004 Yılları Patates Dikim Zaman denemesinde Bazı Karakterlere Ait Ortalama 
Sonuçlar  

%50 ÇIKI Ş SÜRESİ (GÜN) 
Y
ı
l 

Dikim 
Zamanları 

ÇEŞİTLER 

Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 55,3 q* 65,3 st 63,7 s 58,7 r 73,7 u 67 t 63,9 f+ 

DZ2 41,7 op 43.7 p 44 p 43 op 44 p 44,7 f 43,4 f 
DZ3 36 n 42 op 42 op 36 n 41 o 41 o 39,7 e 
DZ4 26 ıj 34 mn 32,3 lm 25 hıj 34 mn 29 k 30,1 d 
DZ5 23 nop 24 ghı 26,7 ıj 23 fgh 26 ıj 31,3 l 25,7 c 
DZ6 19,3 bcde 26,3 ıj 26,3 ıj 22,7 fgh 29 k 24 ghı 24,6 c 
DZ7 18,3 bc 21,7 efg 21 def 19 bcd 21 def 21 def 20,3 b 
DZ8 15,3 a 19,3 bcde 17,3 ab 17,3 ab 17,3 ab 20 cde 17,8 a 

Ort. 29,4 a++ 34,6 bc 34,2 b 30,6 a 35,8 c 34,6 bc 33,2 

20
04

 

DZ1 44,0 l 52,3 p 55,0 p 46,7 lmn 54,0 p 51,7 op 50,6 f 
DZ2 40,0 k 45,0 lm 47,7 mn 39,3 k 48,7 no 45,0 lm 44,3 e  
DZ3 33,3 j 46,7 lmn 46,7 lmn 38,0 k 44,3 lm 46,0 lmn 42,5 e 
DZ4 31,0 ıj 38,7 k 40,0 k 38,0 k 38,7 k 38,0 k 37,4 d 
DZ5 23,7 de 27.3 fgh 30,0 hı 25,0 defg 28,3 ghı 25,7 efg 26,7 c 
DZ6 19,0 bc 22,0 cd 24,7 def 23,3 de 23,3 de 22,0 cd 22,4 b 
DZ7 15,3 a 19,3 bc 19,3 bc 19,3 bc 19,3 bc 19,3 bc 18,7 a 
DZ8 17,0 ab 18,0 ab 19,0 bc 17,0 ab 18,0 ab 17,0 ab 17,7 a 

Ort. 27,9 a 33,7 bc 35,3 c 30,8 ab 34,3 bc 33,1 bc 32,5 

ÇIKI Ş ORANI (%) 

20
03

 

Dikim 
Zamanları Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

DZ1 100 a* 100 a 95,7 abcd 98 ab 84 f 92 de 94,9 bc+ 
DZ2 100 a 100.0 a 100 a 97,7 ab 97,3 abc 100 a 99,2 ab 
DZ3 100 a 98,7 ab 98,7 ab 100 a 95,7 abcd 99,3 ab 98,7 ab 
DZ4 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 
DZ5 100 a 100 a 100 a 98,6 ab 99,3 ab 96,3 abcd 99,1 ab 
DZ6 98,7 ab 95 abcd 94,3 bcd 97,3 abc 95,3 abcd 97,3 abc 96,3 abc 
DZ7 100 a 100 a 97,7 ab 100 a 99,3 ab 98,7 ab 99,3 ab 
DZ8 99,3 ab 98,7 ab 95 abcd 81 f 92,3 cde 89 b 92,6 c 

Ort. 99,8 a++ 99,0 ab 97,7 ab 96,6 ab 95,4 b 96,6 ab 97,5 

20
04

 

Dikim 
Zamanları Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

DZ1 100,0 96,3 97,7 98,0 97,0 99,3 98,1 ab 
DZ2 97,3 95,7 91,3 95,0 91,7 91,3 93,8 b 
DZ3 100,0 99,3 92,7 98,7 95,0 96,7 97,1 ab 
DZ4 100,0 99,3 90,7 98,0 95,0 99,3 97,1 ab 
DZ5 100,0 99,3 99,3 100,0 99,3 98,0 99,3 a 
DZ6 100,0 98,7 94,3 100,0 97,7 98,0 98,1 ab 
DZ7 99,3 99,3 95,7 100,0 100,0 99,3 98,9 ab 
DZ8 100,0 98,0 98,0 97,0 96,0 98,7 97,9 ab 

Ort. 99,6 a 98,3 ab 94,9 b 98,3 ab 96,5 ab 97,6 ab 97,5 
*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 
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Çizelge 3. 2003 ve 2004 Yıllarında Patates Dikim Zaman denemesinde Bazı Karakterlere Ait Ortalama 
Sonuçlar  

OLUM (%50 ÇIKI ŞTAN ALINAN) GÜN SAYISI 
Y
ı
l 

Dikim 
Zama
nları 

ÇEŞİTLER 

Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 65.0 cdef * 65,7 ef 82.7 n 70,3 hıjk 95,3 no 92 q 78,5 bc+ 

DZ2 62.7 bcd 70,3 hıjk 91,3 pq 73 kl 107.3 w 100,3 uv 84,2 e 

DZ3 55.0 a 69 ghı 93 qr 65 cdef 105 w 98 stu 80.8 cd 

DZ4 70 ghıj 70 ghıj 85,3 ghı 79 m 97 st 99 tu 83.4 de 

DZ5 72 jkl 78 m 79,3 m 72 rs 97 st 88,7 p 81,2 cd 

DZ6 67,3 fg 64,3 bcde 70,7 hıjk 64.7 bcdef 97 st 102 v 77,7 b 

DZ7 62.0 b 65,3 def 73 kl 62,3 bc 98 stu 89 p 74,9 a 

DZ8 68,7 gh 71.7 ıjk 84,7 no 74,7 l 96,7 st 85,7 o 80,3 bc 

Ort. 65,3 a 69,3 b 82,5 c 70,1 b 99,2 e 94,3 d 78,3 

20
04

 

DZ1 71,0 fg 69.7 f 77 hı 85.3 jk 101 o 89 klm 84,6 f 

DZ2 58 a 62.7 bcd 92.3 mn 77.7 91.3 lmn 103.3 o 79,5 de 

DZ3 68.7 ef 62.3 bcd 85.3 jk 64 bcd 89.7 lm 95 n 76,3 cd 

DZ4 75 gh 74.3 gh 77 hı 79 g 94.3 n 88 kl 82,4 ef 

DZ5 71.3 fg 77,7 gh 71.3 fg 77 hı 89.7 lm 95 n 79,4 de 

DZ6 68 ef 70 f 71.3 fg 65.7 de 82.7 j 92.3 mn 73,6 ab 

DZ7 65.7 de 65 cde 71.7 fg 71.7 fg 89.7 lm 89.7 lm 75,6 c 

DZ8 60 ab 61.3 abc 61 abc 63 bcd 89 klm 90 lm 70,7 a 

Ort. 67,2 a++ 67,5 a 75,9 b 72,9 b 90,9 c 92,2 a 77,8 

  OLUM (D İKİMDEN ALINAN) GÜN SAYISI 

20
03

 

Dikim 
Zamanları Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

DZ1 120.3 q 131 u 146 y 129 t 169 \ 159[ 142,4 h 

DZ2 104 j 114 m 135 v 116 n 151 z 144 x 127,6 g 

DZ3 91 de 111 135 v 101 ı 146 y 139 w 120,5 f 

DZ4 96 gh 104 j 118 o 104 j 131 u 128 t 113,4 e 

DZ5 95 fg 102 ı 106 k 95 fg 123 r 120 pq 106,8 d 

DZ6 87 c 90.7 d 97 h 87 c 126 s 126 s 102,3 e 

DZ7 80 a 87 c 94 f 81 a 119 p 110 l 95,3 a 

DZ8 84 b 91 de 102 ı 92 e 114 m 106 k 98,1 b 

Ort. 94,7 a 103,9 c 116,7 d 100,7 b 134,9 f 129,0 e 113,3 

20
04

 

DZ1 115,0 h 115,0 h 132,0 ı 132,0 ı 155,0 k 155,0 k 134,0 e 
DZ2 98,0 de 98,0 de 140,0 j 117,0 h 140,0 j 140,0 j 122,2 d 
DZ3 102,0 ef 102,0 ef 132,0 ı 102,0 ef 134,0 ı 134,0 ı 117,7 d 
DZ4 106,0 fg 106,0 fg 117,0 h 117,0 h 133,0 ı 133,0 ı 118,7 d 
DZ5 95,0 cd 102,0 ef 102,0 ef 102,0 ef 118,0 h 118,0 h 106,2 c 
DZ6 87,0 b 87,0 b 96,0 cd 89,0 b 106,0 fg 106,7 fg 95,3 b 
DZ7 81,0 a 81,0 a 91,0 bc 91,0 bc 109,0 g 109,0 g 93,7 b 
DZ8 77,0 a 79,0 a 80,0 a 80,0 a 107,0 fg 107,0 fg 88,3 a 

Ort. 95,1 a 96,3 a 111,3 c 103,8 b 125,3 d 125,3 d 109,5 
*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 
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Olum (Gün): Bitkilerin %50 çıkışından alınan olum ve dikimden hasata kadar geçen olum 
süreleri Çizelge 3’de verilmiştir. %50 çıkıştan alınan olum bilgi olarak verilmiş ve burada dikimden 
itibaren alınan gün sayısı ile ilgili olan olum üzerinde açıklama yapılmıştır. Çeşitler, dikim zamanları ve 
çeşit x dikim zamanları olum süreleri (gün) bakımından istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli 
bulunmuştur. Çeşitler olum (gün) bakımından karşılaştırıldığında, her iki deneme yılında da Agata çeşidi 
94.7 gün ve 95.1 gün ile en kısa sürede hasata gelen çeşitler olurken, birinci yılda Agria 134.9 gün ve 
ikinci yılda da Agria ve Granola 125.3 ile en son hasata gelen çeşitler olmuşlardır. Dikim zamanlarına 
göre olum gün sayıları, birinci yılda 95.3 gün ile DZ7 ve 142.4 gün ile DZ1, ikinci yılda, 88.3 gün ile DZ8 
ve 134 gün ile DZ1 arasında değişmiştir. Erken dikimlerde, geç dikimlere nazaran toprak sıcaklığı düşük 
olduğu için olum süresi uzamaktadır. Çeşit x dikim zamanları yönünden, birinci yılda olum süresi Agata 
çeşidinin 80 gün ile DZ7’de dikilmesi ile ilk sırada yer alırken, Agria çeşidinin169 gün ile DZ1’de 
dikilmesi ile son sırada hasat olgunluğuna gelmiştir. İkinci yılda yine Agata çeşidi 77 gün ile DZ8’ de 
dikilmesi ile ilk sırada yer alırken, Agria ve Granola Çeşitlerinin 155 gün DZ1’de  dikilmesi ile son sırada 
kalmışlardır. 
 
Çizelge 4. 2003 ve 2004 Yıllarında Patates Dikim Zaman denemesinde Bazı Karakterlere Ait Ortalama 

Sonuçlar  
 ANA SAP SAYISI (ADET/B İTK İ) 
Y
ı 
l 

Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 

Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 5,53 cd* 4,53 nop 5,23 efgh 5,1 ghıj 4,3 pq 4,7 mn 4,90 b+ 

DZ2 5,97 a 5,5 cd 5,53 cd 4,87 jklm 4,33 opq 5,07 ghıjk 5,21 a 

DZ3 5,53 cd 4,53 nop 5,23 efgh 5,1 ghıj 4,3 pq 4,7 mn 4,90 b 

DZ4 5,8 ab 4,97 ıjkl 5,43 cdef 4,97 ıjkl 4,4 opq 4,73 lmn 5,10 ab 

DZ5 5,47 cde 4,57 no 5,2 fghı 4,7 mn 4,3 pq 4,97 ıjkl 4,87 b 

DZ6 5,67 bc 4,7 mn 5,3 defg 4,87 jklm 4,37 opq 4,83 klm 4,96 b 

DZ7 5,83 ab 5 hıjk 5,53 cd 4,9 jklm 4,3 pq 4,9 jklm 5,08 ab 

DZ8 5,77 ab 4,5 nop 5,47 cde 4,93 jklm 4,2 q 5 hıjk 4,98 ab 

Ort. 5,70 a++ 4,79 b 5,37 a 4,93 b 4,31 c 4,87 b 5 

20
04

 

DZ1 6,87 ab 4,10 q 4,10 q 4,13 pq 4,43 nopq 4,43 nopq 4,68 c 
DZ2 6,13 efghı 4,10 q 4,20 opq 4,13 pq 4,10 q 4,37 nopq 4,51 c 
DZ3 4,50 nopq 4,13 pq 4,03 q 4,30 nopq 4,70 lmno 4,10 q 4,29 c 
DZ4 5,07 klm 4,13 pq 4,20 opq 4,30 nopq 4,47 nopq 4,40 nopq 4,43 c 
DZ5 4,67 mnop 4,80 lmn 4,27 nopq 4,20 opq 4,47 nopq 5,00 klm 4,57 c 
DZ6 6,70 abcd 6,83 ab 5,20 jkl 5,87 hı 6,37 bcdefgh 6,03 efghı 6,17 ab 
DZ7 6,47 abcdef 6,27 defgh 5,20 jkl 5,37 jk 6,53 abcde 5,63 ıj 5,91 b 
DZ8 6,30 cdefgh 6,40 abcdefg 6,80 abc 5,93 ghı 6,90 a 6,00 fghı 6,39 a 
Ort. 5,83 a 5,10 b 4,75 b 4,78 b 5,25 b 5,00 b 5,12 

*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 

 
Ana Sap Sayısı (Adet/Bitki): Çizelge 4’de Çeşitler, dikim zamanları ve çeşit x dikim zamanları 

bitki başına ana sap sayısı yönünden istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşitler bitki 
başına ana sap sayısı yönünden karşılaştırıldığında, her iki deneme yılında da Agata çeşidi 5.70 ve 5.83 
bitki başına ana sap sayısı ile ilk sırada yer almıştır. Dikim zamanlarına göre bitki başına ana sap sayıları, 
birinci yılda 5.21 adet ile DZ2 ve ikinci yılda 6.38 adet ile DZ8’ de dikilmeleri ile elde edilmiştir. Çeşit x 
dikim zamanları yönünden, birinci yılda bitki başına ana sap sayısı Agata çeşidinin 5.97 adet ile DZ2’ de 
dikilmesi ile ilk sırada yer alırken, Agria çeşidinin 4.2 adet ile DZ8’ de dikilmesi ile son sırada kalmıştır. 
İkinci yılda Agria çeşidi 6.90 adet ile  DZ8’ de dikilmesi ile ilk sırada yer alırken, Marfona çeşidinin 4.03 
adet ile DZ3’ de  dikilmesi ile son sırada kalmıştır. 
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Pazarlanabilir Verim (%): Pazarlanabilir verim (%) bakımından her iki yılda da çeşit, dikim 
zamanı ve çeşit x dikim zamanı interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çizelge 5’ de çeşitler 
pazarlanabilir verim (%) bakımından karşılaştırıldığında, 2003 yılında Jaerla çeşidi % 96.8 oranı ile ilk 
sırada yer alırken, Agata çeşidi %93.9 ile son sırada kalmıştır. İkinci yılda Marabel %92.9’ luk 
pazarlanabilir verim (%) ile ilk sırada yer alırken, ikinci yılda Jaerla (%91.4), Agria (%91.4) ve Agata 
(91.5) çeşitleri son sıralarda kalmışlardır. Dikim zamanları yönünden pazarlanabilir verim (%)’ e 
bakıldığında, 2003 yılında DZ7 (%94.1) ve DZ8 (%94.0) hariç diğerleri DZ4(%97.0), DZ5(%96.6), 
DZ3(%96.0), DZ2(%95.8) ve DZ1(%95.8) ilk sıraları almışlardır. 2004 yılında DZ2 %94.6 pazarlanabilir 
verim  ile ilk sırada yer alırken, DZ8 %89.3 pazarlanabilir verim  ile son sırada kalmıştır. Çeşit x dikim 
zamanları yönünden, Jaerla çeşidinin birinci yılda DZ4’ de dikilmesinde pazarlanabilir verim %98.6 ile ilk 
sırada iken, DZ4’ de dikilen Agria çeşidinin  %90,9 pazarlanabilir verim ile son sırada kaldığı 
görülmüştür. Yine 2004 yılında çeşit x dikim zamanı interaksiyonu yönünden, DZ2’ de dikilen Agria 
çeşidi %96.2 pazarlanabilir verim ile ilk sırada yer almış ve DZ7’ de dikilen Agata çeşidi %81.2’ lik 
pazarlanabilir verim ile son sırada kalmıştır.  
 
Çizelge 5. 2003 ve 2004 Yıllarında Patates Dikim Zaman Denemesinde Pazarlanabilir Verime Ait 

Ortalama Sonuçlar  
 PAZARLANAB İLİR VERİM (%) 

Yıl Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 
Agata* Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 93,5 mnop 95,8 efghıjk 95,6 ghıjk 97,6 abcdef 96,3 cdefghıj 96 defghıj 95,8 a+ 

DZ2 91,8 pqr 95,6 ghıjk 96,1 cdefghıj 98 abc 97,7 abcde 95,7 fghıjk 95,8 a 

DZ3 93,3 mnopq 95,8 efghıjk 96,3 cdefghıj 97,4 abcdefgh 97,1 abcdefghı 95,9 efghıjk 96,0 a 

DZ4 96,2 cdefghıj 98,6 a 97,1 abcdefghı 96,5 bcdefghı 97,6 abcdef 96,1 cdefghıj 97,0 a 

DZ5 95,6 ghıjk 97,8 abcd 96,9 abcdefghı 96,3 cdefghıj 94,4 abcdefg 95,7 fghıjk 96,6 a 

DZ6 96,8 abcdefgh 98,4 ab 95,2 ıjkl 95,9 efghıjk 92,2 opqr 95,5 hıjk 95,7 a 

DZ7 92,4 nopqr 97 abcdefghı 94,6 jklm 95,4 ıjkl 90,9 r 94,1 klmn 94,1 b 

DZ8 91,7 qr 95,3 ıjkl 93,7 lmno 95,4 ıjkl 92,5 nopqr 95,2 ıjkl 94,0 b 

Ort. 93,9 c++ 96,8 a 95,7 ab 96,6 ab 95,2 bc 95,5 ab 95,6 

20
04

 

DZ1 92,8 jkl 92,3 lmno 92,1 o 93,3 hı 93,9 efgh 94,2 de 93,1 c 

DZ2 93,2 ıjk 94,0 def 93,5 ghı 95,3 bc 96,2 a 95,7 b 94,6 a 

DZ3 95,0 c 93,6 fghı 93,9 efgh 94,5 d 93,8 efgh 94,2 de 94,2 b 

DZ4 92,6 lmn 89,6 rs 93,7 efgh 92,3 mno 93,2 ıj 90,6 q 92,0 d 

DZ5 93,9 efg 94,2 de 95,5 b 95,0 c 92,7 klm 94,0 defg 94,2 ab 

DZ6 93,1 ıjk 98,2 no 91,4 p 94,1 def 89,8 r 91,5 p 92,0 d 

DZ7 81,6 y 88,6 u 88,9 tu 88,9 tu 83,0 x 87,5 v 86,4 f 

DZ8 89,6 rs 86,3 w 89,2 st 90,0 r 88,7 u 92,1 o 89,3 e 

Ort. 91,5 c 91,4 c 92,3 b 92,9 a 91,4 c 92,5 ab 92 
*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 

 
Tek Bitki Verimi (Gram/Bitki):  Tek bitki verimi yönünden her iki yılda da çeşit, dikim zamanı 

ve çeşit x dikim zamanı interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çizelge 6’ da çeşitler tek bitki 
verimi yönünden karşılaştırıldığında, her iki deneme yılında da Agria çeşidi 1160 gr - 949.4 gr, Marfona 
çeşidi 1156gr-910.4gr ve Granola çeşidi 1065gr - 905.9gr ile ilk sırada yer alırlarken, Jaerla çeşidi her iki 
yılda da 779.5gr-740.0gr ile son sırada kalmıştır. Dikim zamanları bakımından tek bitki verimine 
bakıldığında, ilk yılda DZ3 1110.0 gr ile ilk sırada yer alırken, ikinci yılda DZ2 1084 gr ve DZ1 1038 gr ile 
ilk sıralarda yer almışlardır. Çeşit x dikim zamanı interaksiyonu yönünden,  Agria çeşidinin birinci yılda 
DZ3 (1434 gr) ve DZ1(1398 gr)’ de dikilmesi tek bitki verimi yönünden ilk sıralarda yer alırlarken, ikinci 
yılda Agria çeşidinin DZ2’de dikilmesi 1278 gr ve Granola çeşidinin yine DZ2’ de dikilmesi 1260 gr ile 
tek bitki verimi yönünden ilk sıralarda yer alan çeşitler olmuştur. Yine interaksiyon yönünden her iki yılda 
da DZ8’ de dikilen Jaerla çeşidi 560 gr ve 467.2 gr ile tek bitki verimi yönünden son sırada kalmıştır.  
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Çizelge 6. 2003 ve 2004 Yıllarında Patates Dikim Zaman denemesinde Bazı Karakterlere Ait Ortalama 
Sonuçlar  

TEK B İTK İ VERİM İ (GR/BİTK İ) 

Yıl Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 
Agata* Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 799,6 xy 864,8 tuvwx 1166 ef 873,2 stuvw 1398 a 1006 fghı 1035,0 b+ 

DZ2 789,6 y 934,3 pqrs 1257 cd 892,7 rstu 1306 bc 1300 bc 1080,0 ab 

DZ3 865,1 tuvwx 988,4 mnop 1155 f 1002 lmno 1434 a 1215 de 1110,0 a 

DZ4 1022 klmn 800,6 xy 1319 b 1065 hıjk 988,6 mnop 1250 cd 1074,0 ab 

DZ5 995,5 lmnop 801,7 xy 1150 fg 887,6 rstuv 1123 fgh 910,2 qrst 978,0 c 

DZ6 948,7 opqr 707,1 z 1090 ghıj 860,7 tuvwx 1070 hıjk 1052 ıjkl 954,8 c 

DZ7 840 uvwxy 579 [ 1039 jklm 834,1 uvwxy 988,3 mnop 826,5 vwxy 851,2 d 

DZ8 819 wxy 560 [ 1071 hıjk 896,6 rstu 967,3 nopq 856,8 tuvwx 861,8 d 

Ort. 884,9 bc++ 779,5 c 1156,0 a 914,0 b 1160,0 a 1065,0 a 993,1 

20
04

 

DZ1 953,2 ıjk 988,7 hı 1085,7 efg 835,8 nopqrs 1174,0 bc 1191,0 b 1038,0 a 

DZ2 787,4 stuv 1069,0 efg 1147,0 bcd 965,5 ıj 1278,0 a 1260,0 a 1084,0 a 

DZ3 813,7 qrst 757,1 tuvw 1040,0 gh 771,9 stuv 1107,0 def 1125,0 cde 935,8 b 

DZ4 882,2 lmno 747,7 uvw 1053,0 fg 774,7 stuv 922,1 jkl 902,9 klm 880,4 b 

DZ5 853,7 mnopqr 694,6 wx 875,3 lmnopq 828,2 opqrs 879,8 lmnop 732,5 vw 810,7 c 

DZ6 818,4 pqrst 694,6 wx 749,4 uvw 798,6 rstu 897,9 klmn 900,1 klm 803,3 c 

DZ7 636,9 xyz 537,8  [ 593,1 z [ 630,0 yz 663,9 xy 585,6 z [ 607,9 d 

DZ8 622,3 yz 467,2 \ 740,4 uvw 610,9 yz 673,8 xy 550,2 [ 610,8 d 

Ort. 796,0 b 740,0 b 910,4 a 776,9 b 949,4 a 905,9 a 846,4 

TEK B İTK İ VERİM İ (ADET/BİTK İ) 

Yıl 
Dikim 
Zam. Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 9,57 hıjk 6,63 r 9,3 jklm 7,9 opq 8,33 nop 9,47 ıjkl 8,53 c 

DZ2 9,43 jkl 8,07 nop 12,23 a 8,53 mno 7,1 qr 10,7 def 9,35 ab 

DZ3 11,7 ab 7,83 opq 8,7 lmn 9,97 fghıjk 9,23 jklm 10,6 defg 9,67 a 

DZ4 11,5 abc 4,83 u 9,6 hıjk 9,8 ghıjk 6,63 r 11,5 abc 9,03 abc 

DZ5 11,73 ab 5,6 st 9,4 jkl 10,27 efghı 7,8 opq 9,83 ghıjk 9,16 abc 

DZ6 11 bcde 5,03 tu 10,7 def 9,83 ghıjk 7,77 opq 10,33 efgh 9,17 abc 

DZ7 10,77 cdef 5,63 st 10,3 efgh 10,57 defg 7,7 pq 9,43 jkl 9,12 abc 

DZ8 11,37 bcd 5,83 s 10 fghıj 9,13 klm 7,73 opq 8 nop 8,73 bc 

Ort. 10,93 a 6,18 d 10,03 b 9,67 b 7,79 c 9,98 b 9,1 

20
04

 

DZ1 10,70 ab 7,80 jklmno 8,70 defghıj 8,83 defghı 8,90 defgh 11,30 a 9,37 a 

DZ2 7,93 ıjklmn 8,47 efghıjkl 9,30 cdef 8,23 ghıjklm 8,90 defgh 11,33 a 9,03 a 

DZ3 9,43 cd 6,60 pqrs 8,63 defghıjk 8,30 ghıjklm 7,80 jklmno 10,93 ab 8,62 abc 

DZ4 10,57 ab 7,77 jklmno 9,27 cdef 7,87 jklmn 7,71 klmno 9,30 cdef 8,75 ab 

DZ5 10,33 b 7,47 mnop 7,27 nop 6,70 pors 7,17 nopq 9,03 defg 8,00 bcd 

DZ6 10,53 ab 7,93 ıjklmn 8,87 defghı 8,53 defghıjkl 8,03 hıjklmn 9,40 cde 8,89 a 

DZ7 10,10 bc 7,97 hıjklmn 6,00 s 8,37 fghıjklm 6,90 opqr 6,37 qrs 7,62 d 

DZ8 9,03 defg 7,67 lmno 8,43 fghıjkm 8,03 hıjklmn 6,23 rs 7,63 lmno 7,84 cd 

Ort. 9,83 a 7,71 b 8,31 b 8,11 b 7,71 b 9,41 a 8,51 

*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 
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Çizelge 7. 2003 ve 2004 Yılları Patates Dikim Zaman denemesinde Bazı Karakterlere Ait Ortalama 
Sonuçlar  

ORTALAMA YUMRU A ĞIRLI ĞI (GR) 

Yıl Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 
Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 83,8 qrst* 130,6 defg 125,4 efghı 110,8 hıjklm 154,5 ab 117,2 ghıjk 120,3 a+ 

DZ2 83,8 qrst 115,5 ghıjkl 102,7 jklmnopq 104,9 jklmnop 151,5 abc 117,2 fghıj 113,3 abc 

DZ3 74 st 126,3 efghı 133 cdefg 106 klmnopq 154,9 ab 114,8 ghıjkl 117,3 ab 

DZ4 89,1 nopqrst 164,9 a 137,7 bcdef 105 jklmnop 148,5 abcd 108,7 hıjklmn 125,6 a 

DZ5 84,8 qrst 142,9 bcde 121,9 fghıj 84 qrst 144,7 bcde 92,8 mnopqrs 111,9 abc 

DZ6 86 pqrst 140,6 bcdef 102,1 jklmnopq 84,8 qrst 137,5 bcdef 102,1 jklmnopq 108,8 abc 

DZ7 78,1 rst 102,9 jklmno 109 klmnopq 76,6 rst 128,3 efgh 87,9 opqrst 95,8 c 

DZ8 69,9 t 96,2 lmnopqr 107,1 jklmno 98,3 klmnopq 125,4 efghı 107 ıjklmno 100,7 bc 

Ort. 81,2 e++ 127,5 ab 116,3 bc 95,6 de 143,1 a 106,5 cd 111,7 

20
04

 

DZ1 88,8 opqrst 127,2 bc 124,9 bcd 90,5 nopqrst 131,9 b 105,8 ıjk 111,5 b 

DZ2 100,0 klm 126,0 bcd 123,6 bcde 117,4 defg 144,0 a 111,0 ghıj 120,4 a 

DZ3 86,5 pqrstu 115,0 efgh 120,7 cdef 93,1 mnopq 142,7 a 103,1 jkl 110,2 b 

DZ4 83,8 rstuv 96,3 lmno 113,8 fghı 98,9 klmn 119,7 cdefg 96,9 lmno 101,6 c 

DZ5 82,9 stuv 93,0 mnopq 120,7 cdef 124,0 bcd 123,4 bcde 80,9 tuv 104,2 bc 

DZ6 77,9 uvw 82,7 stuv 84,5 orstuv 93,6 mnop 12,1 fghı 97,0 lmno 91,3 d 

DZ7 63,2 y 68,5 xy 98,5 klmn 75,7 vwx 96,4 lmno 92,0 mnopqr 82,4 e 

DZ8 68,7 xy 61,1 y 88,2 opqrst 76,2 vwx 108,7 hıj 72,3 wx 79,2 e 

Ort. 81,5 d 96,2 c 109,4 b 96,2 c 122,4 a 94,9 c 100,1 

KURU MADDE ORANI (%) 

Yıl 
Dikim 
Zam. Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 14,7 nop 15,7 ıjklm 15,3 klmn 15,1 lmno 17,1 cdef 15,5 ıjklmn 15,6 b 

DZ2 14,2 op 15,4 jklmn 18,7 a 15 mno 17,7 bcd 16,9 defg 16,3 ab 

DZ3 15 mno 15,7 ıjklm 15,9 hıjkl 15,1 lmno 18,1 ab 15,9 hıjkl 16,0 ab 

DZ4 15 mno 16,3 efghı 15,9 hıjklm 16,2 ghıjk 17,9 abc 16,9 defg 16,4 ab 

DZ5 15 mno 16,3 efghı 15,9 hıjklm 16,2 ghıjk 17,9 abc 16,9 defg 16,4 ab 

DZ6 15,1 lmn 16,7 efgh 15,7 ıjklm 15,8 ıjklm 17,1 cdef 15,8 ıjklm 16,1 ab 

DZ7 15,9 hıjkl 18,3 ab 17,2 cde 16,1 ghıjk 16,8 efgh 16,3 fghıj 16,8 a 

DZ8 13,9 p 14,7 nop 14,1 p 13,9 p 17 defg 15,1 lmn 14,8 c 

Ort. 14,9 c 16,2 b 16,1 b 15,4 bc 17,5 a 16,2 b 16 

20
04

 

DZ1 16,6 pqrstuv 17,6 jklmnop 18,0 hıjklmn 16,7 opqrstuv 18,8 defghıj 16,5 qrstuv 17,4 cd 

DZ2 16,7 pqrstuv 16,9 mnopqrs 16,5 pqrstuv 16,8 nopqrstuv 18,2 ghıjkl 16,7 opqrstuv 17,0 d 

DZ3 16,3 tuv 18,5 efgnhıjk 16,6 pqrstuv 16,4 rstuv 18,1 ghıjkl 17,5 klmnopqrst 17,2 d 

DZ4 15,7 v 18,0 hıjklmn 16,9 mnopqrstuv 16,7 opqrstuv 18,5 efghıjk 18,3 fghıjkl 17,4 cd 

DZ5 15,8 v 18,9 cdefghı 17,7 ıjklmnop 16,4 stuv 19,0 abcdefgh 19,5 abcde 17,9 bcd 

DZ6 16,0 uv 20,2 a 17,1 lmnopqrstu 18,5 efghıjk 19,4 abcdef 19,2 abcdefg 18,4 abc 

DZ7 16,2 uv 18,9 bcdefghı 18,7 defghıj 17,9 hıjklmno 19,8 abcd 19,6 abcde 18,5 ab 

DZ8 17,5 klmnops 20,0 abc 17,7 ıjklmnopq 18,6 efghıjk 19,9 abcd 20,1 ab 19,0 a 

Ort. 16,4 d 18,6 ab 17,4 bcd 17,3 cd 19,0 a 18,4 abc 17,8 

*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 



 135

Tek Bitki Verimi (Adet/Bitki): Çizelge 6’ nın incelenmesinden görüleceği gibi çeşitler, dikim 
zamanları ve çeşit x dikim zamanları tek bitki verimi (adet/bitki) bakımından istatistiki olarak 0.01 
düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşitler tek bitki verimi (adet/bitki) bakımından karşılaştırıldığında, her 
iki deneme yılında da Agata çeşidi 10.9 adet ve 9.8 adet ile ilk sırada yer alan çeşitler olurken, birinci 
yılda Jaerla çeşidi 6.18 adet ve Granola çeşidi 9.41 adet ile tek bitki verimi yönünden son sıralarda kalan 
çeşitler olarak belirlenmiştir. Dikim zamanlarına göre tek bitki verimleri, birinci yılda 9.67 gün ile DZ3 
ilk sırada, DZ1 8.53 ile son sırada kalmıştır.  ikinci yılda DZ1 9.37, DZ2 9.03 ve DZ6 8.85 adet ile ilk 
sıralarda yer alırlarken, DZ 7’ de dikilen yumruların 7.62 adet ile tek bitki verimleri son sırada kalmıştır. 
Çeşit x dikim zamanları yönünden, birinci yılda tek bitki verimleri (adet) Marfona çeşidinin DZ4’ de 
dikilmesi 12.23 adet ile ilk sıralarda yer alırken, DZ4’ de dikilen Jaerla çeşidi patatesler 4.8 adet ile son 
sırada kalmıştır.  ikinci yılda, Jaerla çeşidinin tek bitki verimleri 11.3 adet ile DZ1 ve DZ2 ’de dikilmeleri 
ile ilk sıralarda yer alırken, DZ7’ de dikilen Marfona çeşidinin tek bikti verimi 6.0 adet ile son sırada 
kalmıştır. 

Ortalama Yumru A ğırlı ğı (Gr): Ortalama yumru ağırlığı (gr) bakımından her iki yılda da çeşit, 
dikim zamanı ve çeşit x dikim zamanı interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çizelge 7’ de 
çeşitler ortalama yumru ağırlığı bakımından karşılaştırıldığında, 2003 ve 2004 yıllarında Agria çeşidi 
143.1-122.4 gr ile  ile ilk sırada yer alırken, Agata çeşidi 81.2-81.5 gr ile son sırada kalmıştır. Dikim 
zamanları yönünden ortalama yumru ağırlığına bakıldığında, 2003 yılında DZ1 (120.3 gr) ve DZ4 (125.6 
gr) ilk sıraları alırken, DZ7 (95.8 gr) ile son sırada kalmıştır. 2004 yılında DZ2 (120.4 gr) ortalama yumru 
ağırlığı yönüyle ilk sırada yer almış olup,   DZ7 (82,4 gr) ve DZ8 (79.2 gr) son sırada kalmışlardır. Çeşit x 
dikim zamanları yönünden, Jaerla çeşidinin birinci yılda DZ4’ de dikilmesinde ortalama yumru ağırlığı 
164.9 gr ile ilk sırada iken, DZ8’ de dikilen Agata çeşidinin 69,9 gr ortalama yumru ağırlığı ile son sırada 
kaldığı görülmüştür. Yine 2004 yılında çeşit x dikim zamanı interaksiyonu yönünden, DZ2 ve DZ3’ de 
dikilen Agria çeşidi (144.0- 142,7) ortalama yumru ağırlığı bakımında ilk sırada yer almış ve DZ7’de 
dikilen Agata çeşidi 63.2 gr, DZ2’ de dikilen Jaerla çeşidi 61.1 gr ile aynı gruba girerek son sıraları 
paylaşmışlardır.  

Kuru Madde Oranı (%): Çizelge 7’ nin incelenmesinden görüleceği gibi, çeşitler, dikim 
zamanları ve çeşit x dikim zamanları tek bitki verimi (adet/bitki) bakımından istatistiki olarak 0.01 
düzeyinde önemli bulunmuştur. Çeşitler kuru madde oranı bakımından karşılaştırıldığında, her iki deneme 
yılında da Agria  çeşidi %17.5 ve %19.0 ile ilk sırada, Agata çeşidi %14.9 ve %16.4 oranları ile son 
sıralarda kalan çeşit olarak belirlenmiştir. Dikim zamanlarına göre kuru madde oranları, birinci yılda 
%16.8 oranı ile DZ7 ilk sırada, %14.8 oranı ile DZ8 son sırada kalırken, ikinci yılda %19 oranı ile DZ8 ilk 
sırada, %17.2 ile DZ3 ve %17.0 oranı ile DZ2 son sıralarda kalan dikim zamanları olarak tespit edilmiştir. 
Çeşit x dikim zamanları interaksiyonu yönünden, birinci yılda Marfona çeşidinin DZ2’ de dikilmesi %18.7 
kuru madde oranı ile ilk sıralarda yer alırken, Agata çeşidinin DZ8’ de dikilmesi %13.9 kuru madde oranı 
ile son sırada kalmıştır.  ikinci yılda, Jaerla çeşidinin DZ6’ da dikilmesi %20.2 kuru madde oranı ile ilk 
sırada yer alırken, DZ4’ de dikilen Agata çeşidinin kuru madde oranı %15.7 ile son sırada kalmıştır.  

Dekara Yumru Verimi (Kg/Da): Dekara yumru verimi (kg/da) bakımından her iki yılda da 
çeşit, dikim zamanı ve çeşit x dikim zamanı interaksiyonu 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çizelge 8’ 
de çeşitler dekara yumru verimi bakımından karşılaştırıldığında, 2003 yılında Marfona (5380 kg/da), 
Agria (5245 kg/da) ve Granola (4919 kg/da) çeşitleri sıralamada aynı verim grubuna girerek ilk sıralarda 
yer alırlarken,  bunları aynı verim grubunda yer alan Marabel (4207 kg/da), Agata (4204 kg/da) ve Jaerla 
(kg/da) çeşitleri takip etmiştir. 2004 yılında Agria çeşidi (4344 kg/da)  birinci yılda olduğu gibi ilk  sırada 
yer alırken, Jaerla çeşidi (3450 kg/da) ile son sırada kalmıştır. Dikim zamanları yönünden dekara yumru 
verimine bakıldığında, 2003 yılında DZ3 (5214 kg/da), DZ4 (5101 kg/da) ve DZ2 (5098 kg/da) ilk sıraları 
alırlarken, DZ8 (3781 kg/da) son sırada kalmıştır. 2004 yılında DZ1 (4843 kg/da) ve DZ2 (4823 kg/da) 
dekara yumru verimi yönünden ilk sıralarda yer alırlarken, DZ7 (2865 kg/da) ve DZ8 (2849 kg/da)  son 
sırada kalmışlardır. Çeşit x dikim zamanları interaksiyonu yönünden, Agria çeşidinin birinci yılda DZ3’ de 
dikilmesinde dekara yumru verimi 6512 kg/da ile ilk sırada iken, DZ8’ de dikilen Jaerla çeşidinin 2650 
kg/da dekara yumru verimi ile son sırada kaldığı görülmüştür. Yine 2004 yılında DZ1’ de dikilen Granola 
çeşidi 5638 kg/da dekara yumru verimi bakımından ilk sırada yer almış ve DZ8’de dikilen Agata çeşidi 
2180 kg/da ile son sırada yer almıştır.  
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Çizelge 8. 2003 ve 2004 Yılları Patates Dikim Zaman Denemesinde Dekara Verim (Kg/da) Ortalama 
Sonuçları 

DEKARA VER İM (KG/DA) 

Yıl Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 

Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 3808 nop* 4118 lmn 5315 ef 
4080 
lmno 

5569 de 4837 gh 4621 b+ 

DZ2 3759 op 4449 jk 5987 bc 4138 lmn 6065 b 6189 b 5098 a 

DZ3 4119 lmn 4707 hıj 5427 e 4770 ghı 6512 a 5750 cd 5214 a 

DZ4 4866 gh 3812 nop 6199 b 5072 fg 4708 hıj 5952 bc 5101 a 

DZ5 4741 hıj 3818 nop 5476 de 4175 klm 5317 ef 4224 kl 4625 b 

DZ6 4461 ıjk 3201 rs 4968 gh 3994 lmno 4877 gh 4885 gh 4398 b 

DZ7 4000 lmno 3120 s 4825 gh 3972 lmno 4677 hıj 
3889 
mnop 4080 c 

DZ8 3876 mnop 2650 t 4846 gh 3451 qr 4237 kl 3628 pq 3781 d 

Ort. 4204 b++ 3734 b 5380 a 4207 b 5245 a 4919 a 4615 

20
04

 

DZ1 4539,0 e 4530,0 e 5033,0 cd 3906,0 ıj 5408,0 b 5638,0 a 4843,0 a 

DZ2 3655,0 kl 4870,0 d 4986,0 cd 4365,0 ef 5591,0 ab 5473,0 ab 4823,0 a 

DZ3 3875,0 ıj 3552,0 lm 4577,0 e 3627,0 kl 5009,0 cd 5192,0 c 4305,0 b 

DZ4 4201,0 fg 3538,0 lm 4541,0 e 3618,0 kl 4174,0 fgh 4273,0 fg 4057,0 c 

DZ5 4065,0 ghı 3288,0 nop 4142,0 fgh 3944,0 hıj 4163,0 fgh 3421,0 lmn 3837,0 d 

DZ6 3897,0 ıj 3092,0 pq 3370,0 mno 3803,0 jk 4163,0 fgh 4202,0 fg 3754,0 d 

DZ7 3016,0 qr 2545,0 v 2697,0 tuv 3000,0 qr 3162,0 opq 2771 stu 2865,0 e 

DZ8 2963,0 qrs 2180,0 w 3460,0 lmn 2817,0 rst 3086,0 pq 2587,0 uv 2849,0 e 

Ort. 3776,0 c 3450,0 d 4101,0 b 3635,0 cd 4344,0 a 4195,0 ab 3917 
*) Yıl içerisinde aynı harf ile gösterilen dikim zamanı-çeşit ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
+) Yıl içerisinde aynı sütündaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır. 
++) Yıl içerisinde aynı satırdaki benzer harf ile gösterilen ortalamaları Duncan testine göre p≤0.05 hata sınırları içerisinde 
farksızdır 
DZ: Dikim Zamanları 
 
Çizelge 9. 2003 ve 2004 Yılların Patates Dikim Zaman Denemesinde Ekonomik Analiz ve Hesaplanan Brüt Gelirler 

(TL/da) 

Yıl 

Dikim 
Zam. 

ÇEŞİTLER 
Agata Jaerla Marfona Marabel Agria Granola Ort. 

20
03

 

DZ1 1067,8 1183,5 1524,3 1194,6 1608,9 1393,4 1328,8 
DZ2 1034,6 1276,0 1323,3 1216,6 1362,9 1362,3 1262,6 
DZ3 1044,2 1262,6 1383,7 1068,6 1454,4 1268,3 1247,0 
DZ4 1076,7 855,5 1384,5 1125,8 1056,8 1315,6 1135,8 
DZ5 1042,4 858,8 1220,5 924,8 1154,4 1212,7 1068,9 
DZ6 1009,6 724,4 1199,0 881,0 1034,2 1073,0 986,9 
DZ7 850,1 696,1 1050,0 871,6 977,8 841,7 881,2 
DZ8 817,5 580,8 1044,4 757,2 901,4 794,3 815,9 
Ort. 992,9 929,7 1266,2 1005,0 1193,9 1157,7 1090,9 

20
04

 

DZ1 1263,7 1254,4 1390,6 1093,3 1168,0 1221,5 1231,9 
DZ2 1021,9 1373,3 1072,2 1248,0 1237,1 1204,7 1192,9 
DZ3 1104,4 997,4 988,5 1028,3 1080,6 1124,9 1054,0 
DZ4 894,7 729,1 978,6 768,1 894,7 890,4 859,3 
DZ5 801,6 712,4 909,8 861,8 887,6 739,6 818,8 
DZ6 834,5 698,3 708,4 823,1 859,8 884,3 801,4 
DZ7 566,0 518,6 551,5 613,4 603,6 557,7 568,5 
DZ8 610,6 432,7 709,9 583,1 629,6 548,0 585,7 
Ort. 887,2 839,5 913,7 877,4 920,1 896,4 889,0 
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Ekonomik Analiz: Farklı olgunlaşma grubuna giren çeşitlerin, değişik dikim zamanlarında 
dikilmesi sonucu elde edilen yumru verimleri ile hasat dönemlerindeki oluşan pazar fiyatlarına bağlı 
olarak, ekonomik analiz yapılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden, farklı dikim tarihlerine göre elde 
edilen brüt gelirler hesaplanarak yukarıda verilmiştir (Çizelge 9). Ekonomik analiz yapılırken toptancı 
esnafının ve Niğde patates Araştırma Enstitümüzün yemeklik patates satış fiyatlarından faydalanılarak 
hesaplamalar yapılmıştır. Çizelge 9’ un incelenmesinden anlaşılacağı üzere, farklı zamanlarda dikimi 
yapılan farklı olgunlaşama grubundaki patates çeşitlerinin verim ve hasat dönemindeki patates fiyatları 
birim alandan elde edilen kazancın yüksek veya düşük olmasına neden olmuştur. Her iki yılda da dikim 
zamanına bağlı olarak hasat dönemlerindeki fiyatların seyri ve dekara verimlerin çeşitlere göre farklılık 
göstermesi, elde edilen gelirlere de yansımış ve her çeşit için en yüksek geliri sağlayan dikim zamanları 
farklı olmuştur. Genelde fiyatların yüksek olduğu dönemlerde pazara girilmesi birim alana geliri 
artırmıştır. İlerleyen dönemlerde fiyatların ve verimin düşmesi brüt gelirinde düşmesine neden olmuştur. 
 
SONUÇ: Araştırma sonucunda; 2004 yılı verilerindeki çıkış oranı (%) dışındaki incelenen bütün 
özellikler, istatistiksel olarak birbirinden önemli derecede faklı bulunmuşlardır. Çalışmada iklim verileri 
de dikkate alındığında; 1. (16Mart) ve 2.(31Mart) dikim zamanları yıllara göre riskli olmakla beraber, 
3.(15Nisan), 4.(30Nisan) ve 5.(15Mayıs) dikim zamanları bölgemiz için uygun bulunmuştur. Ayrıca 
kullanılacak tohumluğun iyi muhafaza edilmesi halinde, 6. (30Mayıs) dikim zamanları da geç kalındığı 
zaman tercih edilebilir. Ancak 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim zamanları da riskli bulunmuştur. 
Hastalık ve zararlılar yönünden, 7.(14Haziran) ve 8.(29Haziran) dikim zamanlarında patates böceğine 
karşı ilaçlama yapılmasına ihtiyaç görülmezken, mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur.  
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Özet 

Bu çalışma, farklı tarihlerde ön-sürgünlendirmeye alınan tohumluk yumruların, farklı dikim 
metotları ile dikilmesinin patates yumrusunun bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
2002 ve 2003 yıllarında yapılmıştır. Dört ön-sürgünlendirme tarihi (15 ve 30 Mart ile 14 Nisan ve 
Kontrol) ve beş dikim metodu (ocak ve karık usulü, pulluk arkası, yarı otomatik ve tam otomatik dikim 
makinesi ile dikim)’nun yer aldığı bu araştırma “Şansa Bağlı Tam Bloklar” deneme deseninde “Bölünmüş 
Parseller” düzenlemesine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ana parsellerde dikim yöntemleri, alt 
parsellerde ise ön-sürgünlendirme tarihleri denenmiştir.  

Dikim metotlarının kuru madde, nişasta ve protein oranı ve cips verimliliği üzerine etkisi olmamış,   
özgül ağırlık ve cipsin yağ çekme oranı üzerine etkisi olmuştur. Ön-sürgünlendirme tarihlerinin protein 
oranı üzerine etkisi önemli olmuş, kuru madde, nişasta, cipsin yağ çekme oranı ve cips verimliliği üzerine 
etkisi olmamıştır. 

İki yıllık sonuçlara göre, yumruların yağ çekme ve protein oranı dikkate alındığı zaman, tohumluk 
patates yumruları 14 Nisan tarihinde ön-sürgünlendirmeye alınıp, pulluk arkası dikim metodu ile dikimleri 
yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Patates, Ön-Sürgünlendirme, Dikim Metotları, Kalite Özellikleri 

 
The Effects of Different Pre-Shooting Dates and Planting Methods on Quality Characters of Potato 

Tuber (Solanum tuberosum L .)   
 
Abstract 

This research was conducted to determine the effects of different planting methods of pre-
shooted potato seed at different dates on the dimensions of potato tubers in 2002 and 2003. The 
experimental design was randomized complete block in split plot arrangement with three replications. 
Main plots consisted of five planting methods (hole, line, plough back, automatic and semi-automatic 
planting devices), and subplots consisted of four pre-shooting dates (15, 30 March, 14 April and Control). 
Planting methods and pre-shooting dates were tested, in main and sub-parcels respectively.  

In this research dry matter, starch ratio, specific gravity, protein ratio, chips productivity and oil 
absorbtion ratio of chips of tubers were investigated.  

The effects of planting methods were significant on specific gravity and oil absorbtion but not on 
dry matter, starch ratio, protein ratio and chips productivity.  

The effects of pre-shooting dates on protein ratio was important but not impotant on the dry 
matter, starch, oil absorbtion ratio and yield of the jips. 

According to biannual results considering the oil absorbtion and protein rate of tubers it can be 
concluted that potato tubers should be pre-shooted at 14 April and planted with plough back method.   
Key Words: Potato, pre-shooting, planting methods, tuber 
 
Giri ş 

Patates dünyada ve ülkemizde önemli besin kaynaklarından birisidir. Özellikle içerdiği değerli 
besin maddeleri nedeniyle geri kalmış ülkelerde, bir enerji kaynağı olarak, halkın temel gıda maddesidir. 

Birim alandan elde edilen net gelirin yüksek olması nedeniyle, patates üretimi ülkemiz tarımı 
bakımından büyük öneme haiz olup, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde az ya da çok patates üretimi 
yapılmaktadır. Yıllar itibariyle ülkemizde patates üretiminde büyük artışlar olmuş ve yıllık patates üretimi 
4.9-5.5 milyon tona ulaşmıştır.  

Patates üretimindeki artış kültürel uygulamaların iyi bir şekilde ve düzenli uygulanması ve 
kaliteli tohumluk kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Kültürel uygulamalardan biride farklı dikim 
metotları ve ön-sürgünlendirme uygulamalarıdır. 

Bu çalışmanın amacı, farklı tarihlerde ön-sürgünlendirmeye alınan tohumluk yumruların, farklı 
dikim metotları ile dikilmesi ile oluşacak yumruların kalitesinin belirlenmesidir. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, Lunden (1944), ön-sürgünlendirme ile yumruların kuru 
madde oranı,  nişasta oranı ve pişme kalitesi üzerine geç dikimin neden olduğu olumsuzlukların 
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gelişmelerin giderilebileceğini ortaya koymuştur. Smith (1968) yumrunun kuru madde miktarı, yağın 
cinsi, kızartma süresi ile sıcaklığı ve dilim kalınlığı gibi hususların etkili olabileceğini bildirmiştir. 

 
Materyal ve Metot 

 
Materyal 

Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi 
Müdürlüğüne ait 4 nolu deneme alanında 2002 ve 2003 yıllarında yürütülmüştür. Denemede adaptasyon 
kabiliyeti iyi, verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı, orta erkenci, teknolojik özellikleri iyi olan Marfona 
çeşidi,  gübre olarak  da amonyum sülfat (% 21 N), triple süper fosfat (% 45 P2O5) ve potasyum sülfat 
(%50 K2O ) kullanılmıştır. 

 
Araştırma Sahasının İklim Özellikleri 

Denemenin yürütüldüğü 2002 ve 2003 yıllarında yetişme mevsimi içerisinde, aylar itibariyle en 
fazla yağış 2002 yılında Mayıs ayında (73.1mm), 2003 yılında ise ekim ayında (90.0 mm), en az yağış ise 
2002 yılında Eylül ayında (18.1 mm), 2003 yılında ise Ağustos ayında (5.1 mm) olmuştur.  Bitkilerin 
yetişme mevsimi içerisinde; 2002 ve 2003 yıllarında en yüksek sıcaklılar Temmuz (18.3/20.0 0C) ve 
Ağustos (16.6/20 0C) aylarında, en düşük sıcaklık ise Ekim (8.9/8.8 0C) ayında tespit edilmiştir. Nispi nem 
oranı ise yetişme mevsimi içerisinde 2002 yılında %51.9 ile %61.9 arasında, 2003 yılında ise %42.7 ile 
%64.1 arasında değişmiştir. 

 
Deneme Yerinin Toprak Özellikleri  

Deneme sahasında toprakları killi-tınlı bünyededir. Toprak pH’sı 7.04, kireç oranı % 5.7 olarak 
belirlenmiştir. Organik madde oranı % 2.6, elverişli fosfor miktarı 3.46 kg/da, potasyum miktarı ise 
205.96 kg/da olarak tespit edilmiştir  

 
Metot 

 Beş dikim yöntemi ile dört ön-sürgünlendirme tarihinin yer aldığı bu faktöriyel çalışma “Şansa 
Bağlı Tam Bloklar” deneme deseninde “Bölünmüş Parseller Düzenlemesine” göre 3 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür (Yıldız 1994). Parsellerin boyu 15.0 m, eni ise 4.2 m olarak belirlenmiş ve deneme 60 
parselden oluşmuştur. Parsel alanı 15.0 m x 4.2 m = 63.0 m2’ dir. Her parsel 6 sıradan oluşturulmuş ve 
dikim mesafesi 70x35 cm olarak uygulanmıştır  (Şenol 1973). Ana parsellere farklı dikim yöntemleri 
(ocak usulü, karık usulü, pulluk arkası dikim, yarı otomatik dikim makinesiyle dikim ve tam otomatik 
dikim makinesiyle dikim), alt parsellere ise farklı tarihlerde ön-sürgünlendirme (15 Mart, 30 Mart, 14 
Nisan ve Kontrol) yerleştirilmi ştir.  

Depoda kış süresince 1-4 0C’de muhafaza edilen tohumluk patateslerden 3.5-5.0 cm çapında olan 
yumrular 15 Mart, 30 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde kasalar içerisine iki sıra halinde yerleştirilerek ön-
sürgünlendirmeye alınmışlardır. Depodan çıkarılan sürgünsüz yumrular (kontrol) ile kasalarda 
sürgünlendirilmiş yumrular birinci yıl 09.05.2002 tarihinde, ikinci yıl 07.05.2003 tarihinde dikimleri 
yapılmıştır.  

Deneme sahasına dekara 30 kg N, 10 kg P2O5 ve 5 kg K2O verilmiştir (Öztürk 2001).Yetişme 
mevsimi boyunca, çapalama, boğaz doldurma ve sulama gibi bakım işlemleri bütün deneme parsellerinde, 
üniform olarak uygulanmıştır.   

Bitkilerin yeşil aksamı alttan itibaren sarardığı ve kuruduğu dönemde bel küreği ile birinci yıl 
02.10.2002 tarihinde ikinci yıl ise 7.10.2003 tarihinde hasatları yapılmıştır. Parsel kenarlarından birer sıra 
baş kısımlarından 1 m (3 ocak) çıkarıldıktan sonra içte kalan kısım hasat alanını oluşturmuştur. Buna göre 
parsel hasat alanı 12.9 m x 2.8 m = 36.12 m2 olmuştur. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartı şma 

 
Özgül Ağırlık 

Farklı dikim metotlarının yumruların özgül ağırlığı üzerine etkisi %5 seviyesinde önemli 
olmuştur (Çizelge 1ve 2 ). Dikim metotlarına bağlı olarak yumru özgül ağırlıkları 1.069 ile 1.074 arasında 
değişmiştir. Ocak, karık usulü ve tam otomatik dikim makinesi ile dikilen yumrulardan elde edilen 
yumruların özgül ağırlığı 1.074, pulluk arkası dikimde 1.073 ve yarı otomatik patates dikim makinesi ile 
yapılan dikimde ise 1.069 olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 1. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan 

Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumruların Özgül Ağırlıklarına Ait Ortalamalar    

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 1.074 1.076 1.075 1.071 1.074 a 
Karık Usulü Dik.  1.074 1.077 1.070 1.073 1.074 a 
Pulluk Arkası Dik. 1.074 1.073 1.076 1.070 1.073 a 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 1.071 1.069 1.068 1.069 1.069 b 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 1.072 1.075 1.076 1.073 1.074 a 
Ortalama 1.073 1.074 1.073 1.071  

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 
 

Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre; yumruların özgül ağırlığı 1.071 ile 1.074 arasında 
değişmektedir. 30 Martta ön-sürgünlendirmeye alınan yumrulardan elde edilen yumruların özgül ağırlığı 
1.073 ve sürgünsüz (kontrol) yumrulardan elde edilen yumruların özgül ağırlığı 1.071 olmuştur. 
 
Çizelge 2. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                     

Patateslerden Elde Edilen Yumrulara Ait Nişasta Oranı (%), Kuru Madde Oranı (%), ve Özgül                     
Ağırlık (%) ile İlgili Varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı S.D 
F Değerleri 

Protein 
Oranı 

Nişasta Oranı 
Kuru Madde 

Oranı 
Özgül 
Ağırlık 

Dikim Metotları 3 1.142 2.899 0.929 4.541* 
Hata1 8     
Ön-Sürg. Tarihleri 4 3.104* 2.160 1.536 2.778 
Dikim Met.x Ön-Sür.Tarihleri 12 1.514 1.269 2.656* 1.528 
Hata2 30     

(*) i şaretli F değerleri %5’de önemlidir. 

 
Kuru Madde Oranı 

Ön-sürgünlendirme tarihleri ve dikim metotlarının yumruların kuru madde oranı üzerine 
istatistiki olarak etkisi olmamıştır (Çizelge 2 ). 

Ön-sürgünlendirme tarihlerinin ortalaması olarak, dikim metotlarına göre yumruların kuru madde 
oranı %19.33 ile %20.01 arasında değişmektedir. Ocak, karık usulü, pulluk arkası, yarı otomatik ve tam 
otomatik dikim metotlarına göre yumruların kuru madde oranı sırası ile %19.75, 19.73, 19,59, 19.33 ve 
20.01 olmuştur (Çizelge 3). 

Dikim metotlarının ortalaması olarak; ön-sürgünlendirme tarihlerine göre, yumruların kuru 
madde oranı %19,61 ile 19.95 arasında değişmektedir. 15 ve 30 Martta, 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye 
alınan yumrulardan elde edilen yumruların kuru madde oranı sırası ile %19.61, 19.95 ve sürgünsüz 
(kontrol) yumrularından elde edilen yumruların kuru madde oranı %19.41 olarak tespit edilmiştir.  
 
Çizelge 3. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                  

Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumrulara Ait Kuru Madde Oraları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 20.0 19.40 20.33 19.25 19.75 
Karık Usulü Dik.  20.06 20.53 18.84 19.47 19.73 
Pulluk Arkası Dik. 19.05 19.92 20.36 19.02 19.59 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 19.84 18.88 19.39 19.21 19.33 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 19.08 21.03 19.82 20.11 20.01 
Ortalama 19.61 19.95 19.75 19.41  

 
Nişasta oranı 

Dikim metotları ve ön-sürgünlendirme tarihlerine göre, yumruların nişasta oranları arasında 
rakamsal farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık bulunmamıştır (Çizelge 2 ve 4 ). 

Dikim metotlarına göre, yumruların nişasta oranı %12.58 ile %13.13 arasında değişmiştir. Ocak 
usulü, karık usulü, pulluk arkası, yarı ve tam otomatik dikim metotlarına göre yumruların nişasta oranları 
sırası ile %13.04, 13.13, 12.78 ve 12.94 olmuştur (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi             
Yapılan Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumrulara ait Nişasta Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 12.63 12.73 12.73 12.00 12.53 
Karık Usulü Dik.  12.27 13.20 11.70 12.27 12.36 
Pulluk Arkası Dik. 12.10 12.10 12.77 11.70 12.17 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 11.60 11.43 11.47 11.57 11.52 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 11.87 12.80 12.63 11.97 12.32 
Ortalama 12.09 12.45 12.26 11.90  

 
Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre; yumruların nişasta oranı %12.65 ile %13.09 arasında 

değişmektedir. 15 Mart, 30 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde ön-sürgünlendirmeye alınan yumrulardan elde 
edilen yumruların nişasta oranları sıarsı ile %12.65, 13.09 ve 12.97, sürgünsüz (kontrol) yumrulardan elde 
edilen yumruların nişasta oranı ise %12.86 olmuştur. 
 
Ham Protein Oranı 

Dikim metotlarına göre, yumruların protein oranları arasında rakamsal olarak farklılık olmasına 
rağmen, istatistiki olarak farklılık bulunmamıştır (Çizelge 2 ve 5). Dikim metotlarına göre yumruların 
protein oranı %13.31 ile % 13.95 arasında değişmektedir. Ocak ve karık usulü, pulluk arkası, yarı ve tam 
otomatik dikim metotlarına göre yumruların protein oranı sırası ile %13.37, 13.62, 13.95 ve 13.39 
olmuştur (Çizelge 5) 
Ön-sürgünlendirme tarihlerinin yumruların protein oranı üzerine etkisi istatistiki olarak %5 ihtimal 
seviyesinde önemli olmuştur. En fazla protein oranı 30 Martta ön-sürgünlendirmeye alınan yumrulardan 
elde edilen yumrulardan (%13.84), en az ise 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye alınan yumrulardan elde 
edilen yumrularda (13.06) belirlenmiştir (Çizelge 5).  
 
Çizelge  5. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                   

Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumruların Ham Protein Oranılarına Ait Ortalamalar 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 13.57 14.03 12.70 13.19 13.37 
Karık Usulü Dik.  13.33 13.11 13.37 13.43 13.31 
Pulluk Arkası Dik. 13.14 13.65 13.45 14.23 13.62 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 13.69 14.28 13.13 14.69 13.95 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 14.01 14.12 12.66 12.75 13.39 

Ortalama   13.55 ab   13.84 a    13.06 b    13.66 a  
Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 

Cips Verimlili ği 
Dikim metotları ve ön-sürgünlendirme metotlarına göre, yumrulardan elde edilen cipslerin, cips 

verimlilikleri arasında rakamsal olarak farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık olmamıştır 
(Çizelge 6 ve 7). 

 
Çizelge 6. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ie Dikimi Yapılan                    

Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumruların Cips Verimliliğine Ait Ortalamaları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 33.02 33.16 32.31 32.41 32.73 
Karık Usulü Dik.  32.93 32.24 32.41 32.31 32.47 
Pulluk Arkası Dik. 31.10 33.04 33.50 31.51 32.29 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 31.14 31.91 31.81 31.26 31.53 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 30.63 33.31 32.03 32.18 32.04 
Ortalama. 31.75 32.73 32.41 31.94  
 

Dikim metotlarına göre yumruların cips verimlilikleri %31.53 ile %32.73 arasında değişmektedir. 
Ocak ve karık usulü, puluk arkası, yarı ve tam otomatik dikim makinasıyla dikilen yumrulardan elde 
edilen yumruların cips verimliliği sırası ile %32.73, 32.47, 32.29, 31.53 ve 32.04 arasında değişmektedir 
(Çizelge 6). 
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Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre yumruların cips verimliliği %31.75 ile 32.73 arasında 
değişmiştir. 15 ve 30 Mart ile 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye alınan yumrularda ve sürgünsüz (kontrol) 
dikilen yumrularda sırası ile %31.75, 32.73, 32.41 ve 31.94 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 6). 

Patateste cips için kullanılan yağın cips verimliliği üzerine etkili olduğu ve aynı şekilde cips 
verimliliğinin yumru özgül ağırlığına bağlı olduğu bir çok araştırıcı tarafından ortaya konulmuştur (Smith 
1968; Şenol 1973). 
 
Çizelge 7. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                   

Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumrulara Ait Cips Verimliliği ve Cips Yağ Çekme Oranları                   
ile İlgili varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı S.D 
F Değerleri 

Cips Yağ Çemke 
Oranı 

Cips Verimlili ği 

Dikim Metotları 3 4.826* 3.647 
Hata1 8   
Ön-Sürg. Tarihleri 4 0.866 1.551 
Dikim Met.x Ön-Sür.Tarihleri 12 0.228 0.791 
Hata2 30   

(*) i şaretli F değerleri %5’de önemlidir. 

 
Cips Yağ Çekme Oranı 

Dikim metotlarına göre cipsin yağ çekme oranı % 33.11 ile % 35.16 arasında olmuştur. Bu 
farklılık istatistiki olarak %5 ihtimal seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 7 ve 8 ). 

Ocak usulü dikimi yapılan yumrulardan elde edilen yumruların cipslerinin yağ çekme oranı 
%35.16, karık usulünde % 33.11, pulluk arkası, yarı ve tam otomatik dikim metotlarında ise sırası ile % 
34.02, 33.29 ve 33.34 olarak belirlenmiştir (Çizelge 8). 

Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre, cipslerin yağ çekme oranları arasında rakamsal olarak 
farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık olmamıştır (Çizelge 7 ve 8 ). Ön-sürgünlendirme 
tarihlerine göre, cipslerin yağ çekme oranı %35.50 ile %35.04 arasında değişmiştir. 15 ve 30 Mart ile 14 
Nisanda ön-sürgünlendirmeye alınan ve Kontrolle (sürgünsüz) beraber dikilen yumrulardan elde edilen 
cipslerin yağ çekme oranları sırası ile %35.04, 34.26, 33.50 ve 34.28 olmuştur (Çizelge 8). 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda cipsin yağ çekme oranı ve miktarını etkileyen faktörler olarak 
Smith (1968) yumrunun kuru madde oranı, özgül ağırlığını ve yağın cinsini, kızartma süresi ve sıcaklığını, 
dilim kalınlığı gibi hususları sıralamakta, ancak kuru maddenin yapısında yer alan unsurların ve bunların 
oranlarının da bu yönden farklılık yaratacağına değinmektedir. 

  
 
 
 

Çizelge  8. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                    
Patates Bitkilerinden Elde Edilen Yumrulara ait Cipslerin Yağ Çekme Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 36.41 34.48 34.86 34.86 35.16 a 
Karık Usulü Dik.  33.91 32.76 32.25 33.50 33.11 b 
Pulluk Arkası Dik. 34.05 33.81 33.52 35.47 34.21 ab 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 35.44 34.67 33.04 33.38 34.13 ab 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 35.36 35.59 33.80 34.19 34.74 a 
Ortalama 35.04 34.26 33.50 34.28  
Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 
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Sonuç 
Dikim metotlarının ve ön-sürgünlendirme tarihlerinin patates yumrusunun kalitesi üzerine 

etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, tohumluk patatesler 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye alınarak 
imkanlar dahilinde karık usulü veya pulluk arkası dikim yapılması önerilmektedir. 
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Özet 

Bu çalışma, farklı tarihlerde ön-sürgünlendirmeye alınan tohumluk yumruların, farklı dikim 
metotları ile dikiminin yumruların topraktaki duruş pozisyonları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
2002 ve 2003 yıllarında yapılmıştır. Dört ön-sürgünlendirme tarihi (15 ve 30 Mart ile 14 Nisan ve 
Kontrol) ve beş dikim metodu (ocak ve karık usulü, pulluk arkası, yarı otomatik ve tam otomatik dikim 
makinesi ile dikim)’nun yer aldığı bu araştırma “Şansa Bağlı Tam Bloklar” deneme deseninde “Bölünmüş 
Parseller” düzenlemesine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ana parsellerde dikim yöntemleri, alt 
parsellerde ise ön-sürgünlendirme tarihleri denenmiştir.  

Dikim metotlarının yumrunun taç kısmının duruş pozisyonlarından aşağıya doğru olanları üzerine 
istatistiki olarak etkisi olmuş, diğer duruş pozisyonları üzerine etkisi olmamıştır.  Ön-sürgünlendirme 
tarihlerinin yumruların duruş pczisyonlarından sadece taç kısmının yukarı gelmesi üzerine etkisi olmuş, 
diğer duruş pozisyonları üzerine etkisi olmamiştır. 

 İki yıllık sonuçlara göre; incelenen özellikler dikkate alındığında patates yumrularına ön-
sürgünlendirme uygulanmalı, ocak ve karık usulü ve  pulluk arkası dikim metodu ile dikim yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Patates, ön-sürgünlendire, dikim metotları, taç 
 
Abstract 
 
The Effect of Different Pre-Shooting Dates and Planting Methods on The Standing Positions in Soil 

of Potato (Solanum tuberrosum  L.) Tuber 
 

This study was conducted to determine the effects of different planting methods and pre-shooting 
dates on the standing position of potato tubers in 2002 and 2003 years. The experimental design was 
randomized complete block in split plot arrangement with three replications. Main plots consisted of five 
planting methods (hole, line, plough back, automatic and semi-automatic planting devices), and subplots 
consisted of four pre-shooting dates (15, 30 March, 14 April and Control). Planting methods and pre-
shooting dates were tested, in main and sub-parcels respectively.  

The effects of planting methods on the standing positions of crown of tubers from down to up 
was found important but it was not important on the other crown standing positions. On the other hand, 
pre-shooting dates effected standing positions of crown of tubers to up side.   

According to the two years data, it was revealed that pre-shooting should be applied to potato 
tubers and planting should be done hole and line and plough back methods. 
Key Words: Potato, pre-shooting, planting methods, crown. 
 
Giri ş 
 Zengin ülkelerde ekmek, fakir ülkelerde yemek olarak tüketilen patates içerdiği karbonhidrat, 
nişasta ve vitaminler itibariyle aranan bir besin kaynağıdır. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, memleketimizin 
iklim ve ekolojik durumu ve coğrafi konumu dikkate alındığında, patates ülkemizde en fazla istikbal 
vadeden bitkilerden biridir. Dolayısı ile ülkemizde patatesle ilgili çalışmalara ağırlık verilmişitir. Bu 
çalışmalar neticesinde, hem dikim alanları artmış hemde patatesten birim alandan fazla ürün alınarak 
üretimde artış olmuştur. 

Bu çalışma; değişik tarihlerde ön-sürgünlendirmeye alınan tohumluk yumruların farklı dikim 
metotları ile dikilmesinin bu tohumlukların topraktaki duruş pozisyonları üzerine etkileri incelemek 
amacıyla düzenlenmiştir. 

 Bu konuda yapılan çalışmalarda; Incekara (1973), dikimde bilhassa taç kısmının yukarı 
gelmesine dikkat edilmesi, aksi halde verimin %10’a düştüğünü, taç kısmının yukarı gelmesi, ters dikilene 
nazaran verimi %18’e kadar artıracağını bildirmektedir. 
        Mckeown (1990 a), Ontorio (Kanada)’da yaptığı araştırmalarda kesik yumruların göbek 
kısımlarının, taç kısımlarına ve bütün yumrulara göre daha geç çıkış ve düşük çıkış yüzdesi gösterdiğini, 
bu yumruların dikiminde arazideki çıkışların üniform olmadığını bildirmişlerdir. Yine aynı araştırıcı, 
kesik yumruların farklı kısımları ile bütün yumruları ocak başına sap ve yumru sayısı ile yumru verimine 
etkilerini incelediği bir başka çalışmasında ise çeşitlerin yumru kesimlerine tepkilerinin farklı 
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olabileceğini, genel olarak ikiye kesilmiş yumrularda göbek kısmının ocak başına sap ve yumru sayısı ve 
verim açısından taç kısmına ve bütün yumrulara göre daha düşük değerler verdiğini bildirmişlerdir 
(Mckeown 1990 b). 
         Nelson (1996), İngiltere’de yaptığı denemelerde, 55-60 mm iriliğindeki tohumluk yumruları 
dörde, enine ikiye bölerek dikmiş ve bunları bütün yumrularla karşılştırmıştır. Araştırma sonucunda, 
yumru kesiminin bitki başına sap ve yumru sayısını azalttığını ve her iki özellik içinde en düşük 
değerlerin yumruların dörde kesilmesinden elde edildiğini bildirmiş, enine kesimlerde ortalama sap ve 
yumru sayısının daha yüksek olmasına rağmen, enine kesilen yumruların taç ve göbek kısımlarının ayrı 
ayrı dikilmeleri durumunda taç kısmının daha yüksek değerler verdiği bildirilmi ştir. 
 
Materyal ve Metot 

 
Materyal 

Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi 
Müdürlüğüne ait 4 nolu deneme alanında 2002 ve 2003 yıllarında yürütülmüştür. Denemede adaptasyon 
kabiliyeti iyi, verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı, orta erkenci, teknolojik özellikleri iyi olan Marfona 
çeşidi kullanılmıştır.  Araştırmada gübre olarak amonyum sülfat (% 21 N), triple süper fosfat (% 45 P2O5) 
ve potasyum sülfat (% 50 K2O ) kullanılmıştır. 

 
Araştırma Sahasının İklim Özellikleri 
  Denemenin yürütüldüğü 2002 ve 2003 yıllarında yetişme mevsimi içerisinde, aylar itibariyle en 
fazla yağış 2002 yılında Mayıs ayında (73.1mm), 2003 yılında ise ekim ayında (90.0 mm), en az yağış ise 
2002 yılında Eylül ayında (18.1 mm, 2003 yılında ise Ağustos ayında (5.1 mm) olmuştur.  Bitkilerin 
yetişme mevsimi içerisinde; 2002 ve 2003 yıllarında en yüksek sıcaklılar Temmuz (18.3/20.0 0C) ve 
Ağustos (16.6/20 0C) aylarında, en düşük sıcaklık ise Ekim (8.9/8.8 0C) ayında tespit edilmiştir. Nispi nem 
oranı ise yetişme mevsimi içerisinde 2002 yılında % 51.9 ile % 61.9 arasında, 2003 yılında ise % 42.7 ile 
% 64.1 arasında değişmiştir. 
 
Deneme Yerinin Toprak Özellikleri  

Deneme sahasında toprakları killi-tınlı bünyededir. Toprak pH’sı 7.04, kireç oranı % 5.7 olarak 
belirlenmiştir. Organik madde oranı % 2.6, elverişli fosfor miktarı 3.46 kg/da, potasyum miktarı ise 
205.96 kg/da olarak tespit edilmiştir  
 
Metot 

Beş dikim yöntemi ile dört ön-sürgünlendirme tarihinin yer aldığı bu faktöriyel çalışma “Şansa 
Bağlı Tam Bloklar” deneme deseninde “Bölünmüş Parseller Düzenlemesine” göre 3 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür (Yıldız 1994). Parsellerin boyu 15.0 m, eni ise 4.2 m olarak belirlenmiş ve deneme 60 
parselden oluşmuştur. Parsel alanı 15.0 m x 4.2 m = 63.0 m2’ dir. Her parsel 6 sıradan oluşturulmuş ve 
dikim mesafesi 70x35 cm olarak uygulanmıştır (Şenol 1973). Ana parsellere farklı dikim yöntemleri (ocak 
usulü, karık usulü, pulluk arkası dikim, yarı otomatik dikim makinesiyle dikim ve tam otomatik dikim 
makinesiyle dikim), alt parsellere ise farklı tarihlerde ön-sürgünlendirme (15 Mart, 30 Mart, 14 Nisan ve 
Kontrol) yerleştirilmi ştir.  

Depoda kış süresince 1-4 0C’de muhafaza edilen tohumluk patateslerden 3.5-5.0 cm çapında olan 
yumrular 15 Mart, 30 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde kasalar içerisine iki sıra halinde yerleştirilerek ön-
sürgünlendirmeye alınmışlardır. Depodan çıkarılan sürgünsüz yumrular (kontrol) ile kasalarda 
sürgünlendirilmiş yumrular birinci yıl 09.05.2002 tarihinde, ikinci yıl 7.05.2003 tarihinde dikimleri 
yapılmıştır.  

Deneme sahasına dekara 30 kg N, 10 kg P2O5 ve 5 kg K2O verilmiştir (Öztürk 2001).Yetişme 
mevsimi boyunca, çapalama, boğaz doldurma ve sulama gibi bakım işlemleri bütün deneme parsellerinde, 
üniform olarak uygulanmıştır.   

Bitkilerin yeşil aksamı alttan itibaren sarardığı ve kuruduğu dönemde bel küreği ile birinci yıl 
02.10.2002 tarihinde ikinci yıl ise 07.10.2003 tarihinde hasatları yapılmıştır. Parsel kenarlarından birer 
sıra baş kısımlarından 1 m (3 ocak) çıkarıldıktan sonra içte kalan kısım hasat alanını oluşturmuştur. Buna 
göre parsel hasat alanı 12.9 m x 2.8 m = 36.12 m2 olmuştur. 

Yetiştirme mevsimi içerisinde çıkış süresi ve oranı, yumruların taç kısmının yukarı, yana ve aşağı 
gelmeleri ve dekara yumru verimi incelenmiş ve iki yıllık sonuçlarının ortalaması üzerinden 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Araştırma Bulguları ve Tartı şma 
 
 Çıkış Süresi 

Dikim metotlarının ve ön sürgünlendirme tarihlerinin yumruların çıkış süresi üzerine etkisi 
istatistki olarak %1 seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 1). Dikim metotlarına göre patateslerin en erken 
çıkış süresi 29.5 gün ile ocak usulü dikim metodunda ve en geç ise 33.8 gün ile yarı otomatik dikim 
makinesi ile yapılan dikimlerde tespit edilmiştir. Bu dikim metotlarını sırası 29.8 gün ile karık usulü, 30.1 
gün ile pulluk arkası ve 31.8 gün’le tam otomatik dikim makinesi ile dikim izlemektedir (Çizelge 2). 
Sonuçlar Ülger (1971), tarafından yapılan çalışmayla uyum göstermemektedir. 

 
Çizelge 1.  Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirme Uygulanan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan 
                  Yumruların Çıkış süresi, Çıkış oranı, Sürgünü Kırılan Yumru Oranı ve Yumruların Taç 

Kısmının 
                  Yukarı Gelme Oranları (%), ile İlgili Varyans Analiz Sonuçları.  

Varyasyon Kaynakları  

F Değerleri 

Çıkış süresi Çıkış 
Oranı 

Sürgünleri 
Kırılan Yumru 

Oranı 

Taç Kısmı 
Yuk. Gel. 

Yum. Oranı 
Dikim Metotları 3 20.96**  67.19** 2.404 1.409 
Hata1 8     
Ön-Sür. Tarihleri 4 183.07** 111.28** 5.049 ** 3.835 * 
Dik. Met. x Ön-Sür.Tar. 12 4.13 ** 3.20** 1.054 0.487 
Hata2 30     

(**) İşaretli F değerleri % 1 ihtimal seviyesinde,  ( *) İşaretli F değerleri ise % 5 ihtimal seviyesinde 
önemlidir. 

 
Ön sürgünlendirme tarihi geciktikçe çıkış süresi de uzamıştır. Dikim öncesinde 15 ve 30 Mart, 14 

Nisan tarihlerinde ön-sürgünlendirmeye alınan yumruların çıkış süresi sırası ile 28.3, 28.4 ve 29.6 gün ve 
sürgünsüz yumruların (kontrol) ise 37.7 gün olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2). Erken ön-
sürgünlendirmeye alınan yumruların çıkış süresi daha az olmuş, ön sürgünlendirme geciktikçe çıkış süresi 
uzamıştır. Daha önce yapılmış çalışmalarda da, sürgünlendirilmiş yumruların sürgünsüz yumrulara göre 
çıkış süresinin Fischinch ve ark. (1962) 20 gün, Burghausen (1962), Arslan ve İlisulu (1976) 14 gün, 
Günel (1982) 8-13 gün, Van Der Zaag(1985) 15 gün, Kara ve ark. (1987) 9 gün daha erken olduğunu 
tespit etmişlerdir. Denemeden elde edilen sonuçlar, Günel (1982) ve Kara ve ark. (1987) sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir. 

  
Çizelge 2. Patateslerin çıkış sürelerine ait ortalama değerler  (gün)                 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dikim 25.8 27.5 27.3 37.3 29.5 C 
Karık Usulü Dikim 25.3 27.3 28.5 38.0  29.8 BC 
Pulluk Arkası Dikim 27.5 26.0 28.7 38.3  30.1 BC 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dikim 33.2 32.7 33.3 36.0        33.8 A 
Tam Oto. Dik. Mak. Dikim 29.8 28.3 30.3 38.7        31.8 B 
Ortalama 28.3 C 28.4 C 29.6 B 37.7 A        31.0 

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %1 İhtimal seviyesine göre önemlidir. 
  
Çıkış Oranı 

Dikim yöntemlerinin ve ön sürgünlendirme tarihlerinin çıkış oranı üzerine etkisi % 1 ihtimal 
seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 1). En yüksek çıkış oranı, % 82.8 oranı ile ocak usulü dikimden, en 
düşük çıkış oranı ise  % 46.1 oranı ile yarı otomatik patates dikim makinesiyle dikimi yapılan yumrularda 
tespit edilmiştir. Diğer dikim metotlarından, tam otomatik patates dikim makinesiyle dikimi yapılan 
patates yumrularının çıkış oranı % 75.0 karık usulü dikimde % 79.5 ve pulluk arkası dikimde % 79.3 
olarak belirlenmiştir (Çizelge 3). Ocak usulü dikimde çıkış oranın yüksek olması tohumlukların elle 
ocaklara koyulmasından kaynaklanabilir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, Ülger (1971) makine ile 
dikim metotları ile çıkış oranının daha fazla (% 98.2), ocak usulü dikim metodunda ise daha az olduğunu 
tespit etmiştir. Denemeden elde edilen sonuçlar Ülger (1971)’in sonuçları ile farklılık göstermektedir. 
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Çizelge 3. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan 
Patates Yumrularına ait Çıkış Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama  
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dikim 94.1 84.0 86.0 67.1 82.8 A 
Karık Usulü Dikim 85.3 90.7 87.9 54.2 79.5 A 
Pulluk Arkası Dikim 85.1 84.5 86.5 61.1 79.3 A 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dikim 50.7 48.3 49.4 35.8 46.1 B 
Tam Oto. Dik. Mak. Dikim 86.7 78.8 81.1 53.2 75.0 A 
Ortalama 80.4 A 77.3 A 78.2 A 54.3 B 72.5 

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %1 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 
  

Ön-sürgünlendirme geciktikçe çıkış oranında azalma görülmektedir. Dikim öncesinde 15 ve 30 
Mart ile 14 Nisan tarihlerinde ön-sürgünlendirmeye alınan patates yumrularının çıkış oranları sırasıyla % 
80.4, % 77.3 ve % 78.2, sürgünsüz (kontrol) yumrularının ise % 54.3 olmuştur (Çizelge 3). Ön 
sürgünlendirmeye alınan yumruların çıkış oranı kontrol (sürgünsüz) yumrularından yüksek olmuştur. 
Sürgünlendirilmiş yumruların çıkış oranlarının yüksek olması dikimden önce yumrulara sağlanmış olan 
sürgün avantajı kadar, bu yumrularda kör ve mycoplazmalı yumruların ayıklanarak dikim esnasında 
sağlam ve sağlıklı yumruların dikilmesi şeklinde ortaya çıkan avantajlardan ileri gelmektedir. Bu konuda 
Kara ve ark. (1987)’nın yaptığı çalışmada, sürgünlü yumruların çıkış oranının sürgünsüz yumrulara 
nazaran %30.8 daha fazla olduğunu, Burghausen (1962) ise, ön-sürgünlendirme ile çıkışta mütecanislik ve 
boş ocak kalmaması gibi önemli avantajların  olduğunu belirtmektedirler. 

Patates bitkisinin çıkış oranın dikim metotları ve ön sürgünlendirme tarihlerine göre kararlılık 
göstermemesi dikim metotları x ön-sürgünlendirme tarihleri interaksiyonun %1 ihtimal seviyesinde 
önemli çıkmasına neden olmuştur (Çizelge 3). 

 
Sürgünleri Kırılan Yumru Oranı 
 Dikim metotları sürgünleri kırılan yumru üzerine istatistiki olarak etki etmemiştir (Çizelge 1). 
Ocak, karık, pulluk, yarı otomatik ve tam otomatik dikim metotlarına göre sürgünlerin kırılma oranları 
sırası ile %2.08, 3.33, 5.42, 2.50 ve 2.08 olmuştur. Pulluk arkası dikim metodunda en fazla sürgün 
kırılmıştır. En az ise ocak usulü ve tam otomatik dikim makinesiyle dikilen patateslerde belirlenmiştir 
(Çizelge 5). 
 Ön-sürgünlendirme tarihlerinin sürgünlerin kırılma oranı üzerine istatistiki olarak %1 
seviyesinde etki etmiştir. Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre; en fazla sürgün kırılma 30 Martta ön-
sürgünlendirmeye alınan yumrularda (%5.00) belirlenmiş, bunu 14 Nisan (%4.67) ve 15 Mart tarihlerinde 
(%2.33)  ön-sürgünlendirmeye alınan yumrular izlemiştir. En az  ise kontrol olarak dikilen yumrular 
da(%0.33)  tespit edilmiştir (Çizelge 4). 
  
Çizelge 4. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi Yapılan 

Patates Yumrularının Sürgünleri Kırılan Yumru  Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 5.00 0.00 3.33 0.00 2.08 
Karık Usulü Dik.  1.67 8.33 3.33 0.00 3.33 
Pulluk Arkası Dik. 3.33 10.00 6.67 1.67 5.42 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 1.67 3.323 5.00 0.00 2.50 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 0.00 3.33 5.00 0.00 2.08 
Ortalama 2.33 AB 5.00 A 4.67 A 0.33 B  

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %1 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 

 
Yumruların Taç Kısmının Yukarı Gelme Oranı 
 Ön-sürgünlendirme tarihleri ve kontrolün ortalaması olarak, farklı dikim metotları ile dikilen 
yumruların taç kısmının yukarı gelme oranları arasında rakamsal olarak farklılık bulunmasına rağmen 
istatistiki olarak farklılık bulunamamıştır. (Çizelge 1 ve 5). 
 Dikim metotlarına göre; dikilen yumruların taç kısımlarının yukarı gelme oranları en fazla pulluk 
arkası dikimde (%45.42), en az ise tam otomatik makine ile yapılan dikimlerde (%32.08) tespit edilmişitir. 
Ocak usulü dikim metodunda % 40.42, karık usulü dikimde % 38.75 ve yarı otomatik dikim makinası ile 
dikimde %35.42 olmuştur (Çizelge 5).  
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Çizelge 5. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi Yapılan 
Patates Yumrularının Taç Kısmı Yukarı Gelen Yumru Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15   Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 48.33 41.67 48.33 23.33 40.42 
Karık Usulü Dik.  51.67 38.33 36.67 28.33 38.75 
Pulluk Arkası Dik. 45.00 50.00 51.67 35.00 45.42 

Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 38.33 31.67 40.00 31.67 35.42 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 38.33 33.33 30.00 26.67 32.08 
Ortalama 44.33 a 39.00 a 41.33 a 29.00 b  

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine gore önemlidir. 
 Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre; dikilen yumruların taç kısımlarının yukarı gelme oranları 
arasında istatistiki olarak % 5 seviyesinde farklılık bulunmaktadır (Çizelge 1). Ön-sürgünlendirme 
tarihlerinin ortalaması olarak, farklı tarihlerde ön-sürgünlendirmeye alınan ve aynı zamanda kontrolle 
birlikte dikilen yumruların taç kısımlarının yukarı gelme oranları % 29.00 ile % 44.33 arasında 
değişmektedir.15 ve 30 Mart ile 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye alınan yumruların taç kısımlarının 
yukarı gelme oranları sırası ile % 44.33, 39.00 ve 41.33 olup, sürgünsüz (kontrol)’de ise % 29.00 olmuştur 
(Çizelge 5). 
 
Yumruların Taç Kısmının Yana Gelme Oranı 
 Farklı dikim metotları ve ön-sürgünlendirme tarihlerine göre, dikilen yumruların taç kısmının 
yana gelme oranları arasında istatistiki olarak önemlilik bulunmamıştır (Çizelge 6 ve 7). 
 Dikim metotlarına göre; dikilen yumruların taç kısımlarının yana gelme oranları %39.58 ile 
%45.83 arasında değişmektedir. Dikilen yumruların taç kısımlarının en fazla yana gelme oranı ocak usulü 
dikim metodunda (%45.83) tespit edilmiş, bunu sırası ile yarı otomatik dikim makinesiyle dikim, 
(%44.58), karık usulü dikim (%44.17), tam otomatik dikim makinesiyle dikim (%40.83) ve pulluk arkası 
dikim (%39.58) izlemiştir (Çizelge 3). 
  
Çizelge 6. Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi Yapılan 

Patates Yumrularının Taç Kısmı Yana Gelen Yumru Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 45.00 43.33 41.67 53.33 45.83 
Karık Usulü Dik.  33.33 46.67 45.00 51.67 44.17 

Pulluk Arkası Dik. 33.33 41.67 31.67 51.67 39.58 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 51.67 43.00 45.00 38.33 44.58 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 36.67 38.33 33.33 55.00 40.83 
Ortalama 40.00 42.67 39.33 50.00  

 
 Ön-sürgünlendirme tarihlerine göre ise dikilen yumruların yana gelme oranları %39.33 ile 
%50.00 arasında değişmektedir. Dikim öncesi 15 Mart, 30 Mart ve 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye 
alınan yumruların taç kısımlarının yana gelme oranları sırası ile %40.00, 42.67 ve 39.33, sürügnsüz 
(kontrol)’lerde ise %50.00 olmuştur (Çizelge 6).  
Çizelge 7.  Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirme Uygulanan ve Farklı Dikim Metotları ile Dikimi Yapılan                   

Yumruların Yumruların Taç Kısmının Yana Gelme Oranı (%), Yumruların Taç Kısmının Aşağı 
Gelme Oranı ve Dekara Yumru  Verimlerine Ait Varyans Analiz Sonuçları.  

Varyasyon Kaynakları S.D. 

F Değerleri 
Taç Kıs. Yana 

Gel Yum. 
Oranı 

Taç Kısmı 
Aşağı Gelen Yumru  

Oranı 

Dekara Yumru 
Verimi 

Dikim Metotları 3 0.632 4.874 *   8.04** 
Hata1 8    
Ön-Sür. Tarihleri 4 2.051 1.034 2.87 
Dik. Met. x Ön-Sür.Tar. 12 0.755 2.143   2.66* 
Hata2 30    

(**) İşaretli F değerleri % 1 ihtimal seviyesinde,  ( *) İşaretli F değerleri ise % 5 ihtimal seviyesinde önemlidir. 
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Yumruların Taç Kısmının A şağı Gelme Oranı 
 Dikim metotlarına göre; yumruların taç kısmının aşağı gelme oranları arasında istatistiki olarak 
%5 ihtimal seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 7). Dikim metotlarına göre; yumruların taç kısmının 
aşağı gelme oranı en fazla tam otomatik dikim makinesiyle yapılan dikimde (%27.08) tespit edilmiştir. Bu 
dikim metodunu, yarı otomatik dikim makinesiyle yapılan dikim (%20.00), karık usulü dikim (%17.08), 
pulluk arkası dikim (%15.00) ve ocak usulü (%13.75) yapılan dikimler izlemiştir (Çizelge 8 ). 
 Ön-sürgünlendirme metotlarına göre; dikilen yumruların taç kısımlarının aşağı gelme oranları 
arasında istatistiki olarak farklılık bulunmaktadır (Çizelge 7). 15 Mart, 30 Mart ve 14 Nisan tarihlerinde 
ön-sürgünlendirmeye alınan yumruların taç kısımlarının aşağı gelme oranları sırası ile %15.67, 18.33 ve 
19.33, sürgünsüz yumruların ise %21 olmuştur. Dikilen yumruların taç kısımlarının aşağı gelme oranı en 
fazla sürgünsüz (kontrol) yumrularında, en az ise 15 Martta dikimi yapılan yumrularda tespit edilmiştir 
(Çizelge 8). Bunun nedeni ise 15 Marta ön-sürgünlendirmeye alınan yumruların sürgünlerinin daha uzun 
ve kuvvetli olmasından kaynaklanabilir.   
 
Çizelge 8.  Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi  
Yapılan Patates Yumrularının Taç Kısmı Aşağı Gelen Yumru Oranları (%) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15   Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 6.67 15.00 10.00 23.33 13.75 b 
Karık Usulü Dik.  15.00 15.00 18.33 20.00 17.08 b 

Pulluk Arkası Dik. 21.67 8.33 16.67 13.33 15.00 b 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 10.00 25.00 15.00 30.00 20.00 ab 

Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 25.00 28.33 36.67 18.33 27.08 a 
Ortalama 15.67 18.33 19.33 21.00  
Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 
Dekara Yumru Verimi   

Dikim yöntemlerinin dekara toplam yumru verimi üzerine etkisi istatistiki olarak %1 ihtimal 
seviyesinde önemli olmuştur (Çizelge 7). Dekara en fazla verim 2.6 ton ile pulluk arkası dikimden elde 
edilmiş, bunu 2.4 ton ile karık usulü, 2.3 ton ile ocak usulü  2.2 ton ile tam otomatik makinesi ile dikim ve 
1.9 ton ile yarı otomatik dikim makinesi ile dikim izlemiştir (Çizelge  9). 

Ön-sürgünlendirme tarihlerinin dekara toplam yumru verimi üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 
olmamasına rağmen rakamsal olarak farklılık bulunmuştur (Çizelge 7 ve 9). 15 Mart tarihinde ön-
sürgünlendirmeye alınan yumruların dekara toplam yumru verimi 2.2 ton, 30 Martta alınan yumruların 
dekara toplam yumru verimi 2.3 ton, 14 Nisan tarihinde alınanlarda 2.4 ton ve ön-sürgünlendirme 
uygulanmayanlarda ise 2.2 ton verim elde edilmiştir (Çizelge 9). Görüldüğü gibi ön-sürgünlendirmeye 
alınan yumruların dekara yumru verimleri sürgünsüz (kontrol) yumrulardan yüksek olmuştur. Ön-
sürgünlendirme uygulamaları içersinde en yüksek verim 14 Nisan tarihinde elde edilmiştir. Uygulamalar 
arasındaki bu rakamsal farklılık ön-sürgünlendirmeye alınan yumruların çıkış oranlarının ve yetişme 
sürelerinin farklı olmasından ve mycoplazmalı bitkilerin seçilmiş olmasından ileri geldiği 
düşünülmektedir. Daha önce yapılmış bir çok araştırmada da toplam yumru veriminin, ön-sürgünlendirme 
uygulaması ile arttığı tespit edilmiştir (Toosey 1964, Meijers 1975, Roztropowics ve Rykoczewska 1978, 
Kratzig 1979, Kontratowics ve Paprocki 1983, Van Der Zaag 1985, Kara ve ark. 1987). 
Çizelge 9.  Farklı Tarihlerde Ön-Sürgünlendirmeye Alınan ve Farklı Dikim Yöntemleri ile Dikimi 

Yapılan                    Patates Yumrularından Elde Edilen Bitkilerin Ortalama Dekara Yumru 
Verimleri (ton/da) 

Dikim Metotları 
Ön-Sürgünlendirme Tarihleri 

Ortalama 
15 Mart 30 Mart 14 Nisan Kontrol 

Ocak Usulü Dik. 2.4 2.2 2.3 2.3  2.3  AB 
Karık Usulü Dik.  2.2 2.5 2.5 2.5        2.4  A 
Pulluk Arkası Dik. 2.2 2.8 2.8 2.4        2.6  A 
Yarı Oto. Dik. Mak. Dik. 2.0 1.8 2.4 1.5        1.9  B 
Tam Oto. Dik. Mak. Dik. 2.3 2.1 2.0 2.3  2.2  AB 
Ortalama 2.2 2.3 2.4          2.2  

Farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar %5 ihtimal seviyesine göre önemlidir. 
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Dekara en fazla toplam yumru verimi 30 Mart ve 14 Nisan’da tarihinde ön-sürgünlendirmeye 
alınan patates yumrularının pulluk arkası dikiminden (2.6 ton/da), en düşük verim ise dikimden önce ön-
sürgünlendirmeye alınmayan (kontrol) yumruların yarı otomatik patates dikim makinesiyle dikiminden 
(1.9 ton/da) elde edilmiştir (Çizelge 7). Pulluk arkası dikimde yumru veriminin diğer dikim metotlarından 
fazla olması, toprağın devrilerek işlenmesi, işleme neticesinde toprağın gevşek bir yapı kazanması ve 
ayrıca pulluk arkası dikimde diğer dikim metotlarına göre yumruların taç kısmının daha fazla yukarı 
gelmesinden kaynaklanabilir. 

Dekara toplam yumru verimlerinin dikim metotları ve ön-sürgünlendirme tarihlerine göre 
kararsızlık göstermesi dikim metotları x ön-sürgünlendirme tarihleri interaksiyonunun % 5 ihtimal 
seviyesinde önemli çıkmasına neden olmuştur (Çizelge 7).  
 
İncelenen Karakterler Arasındaki Korelasyonlar 
 Karakterler arasındaki korelasyonlar Çizelge 10’da gösterilmiştir. Çizelge 10’da görülebileceği 
gibi, Kırılan sürgün oranı ile çıkış süresi arasında (-0.375 xx ) negatif  ve önemli, çıkış oranı ve taç 
kısmının yukarı gelme oranı arasında (0.301 x  ve 0.340 xx ) pozitif ve önemli, taç kısmının aşağı gelme 
oranı arasında (-0.161) negatif ve önemsiz, taç kısmının yukarı gelme oranı ve dekara yumru verimi 
arasında ise (0.238 ve 0.200) pozitif ve önemsiz ilişkiler belirlenmiştir. 

Çıkış süresi ile çıkış oranı, taç kısmının yukarı gelme oranı arasında (-0.772** ve 0.438**) 
negatif ve önemli, taç kısmının aşağı gelme oranı arasında (0.176) olumlu ve önemsiz, taç kısmının yana 
gelme oranı arasında ise  (-0.292) negatif ve olumlu ilişki bulunmuştur (Çizelge 10). 
 
Çizelge 10. İncelenen karakterler arasındaki korelasyon değerleri 
Karakterler 2 3 4 5 6 7 
1.Sürgünleri kırılan yumru oranı  -0.375**  0.301*   0.340**  -0.161 0.238 0.200 
2.Çıkış süresi  -0.772  -0.438   0.176  0.332** -0.292 
3.Çıkış oranı     0.328**  -0.156 -0.229 0.466** 
4.Taç kısmının yukarı gelme oranı     -0.474** 0.700** 0.191 
5.Taç kısmının yana gelme oranı     -0.298* -0.307 
6.Taç kısmının aşağı gelme oranı      0.042 
7. Dekara yumru verimi      - 

(**) İşaretli F değerleri % 1 ihtimal seviyesinde,  ( *) İşaretli F değerleri ise % 5 ihtimal seviyesinde önemlidir.  
               
              Çıkış oranı ile taç kısmının yukarı gelme oranı ve dekara yumru verimi arasında (0.328xx ve 
0.466xx) pozitif ve önemli, taç kısmının aşağı ve yana gelme oranları arasında (-0.156 ve – 0.229) negatif 
ve önemsiz ilişki tespit edilmiştir. 
              Taç kısımların yukarı gelme oranı ile taç kısmının aşağı ve yana gelme oranları arasında negatif 
önemli (-0.474xx ve -0.700xx) ve dekara yumru verimi arasında (0.191) olumlu ve önemsiz ilişki 
belirlenmiştir. 
              Taç kısmının aşağı gelme oranı ile taç kısmının yukarı gelme oranı  arasında (-0.298x)  negatif 
önemli, dekara yumru verimi arasında (-0.307) ise negatif ve önemsiz ilişki bulunmuştur. Taç kısmının 
yana gelme oranı ile dekara yumru verimi arasında (0.042) olumlu ve önemsiz ilişki tespit edilmiştir.  
 
Sonuç olarak, Dikim metotlarının ve ön-sürgünlendirme tarihlerinin patates yumrularının topraktaki 
duruş pozisyonlarının incelendiği bu çalışmada, tohumluk yumrular 14 Nisanda ön-sürgünlendirmeye 
alınarak imkanlar dahilinde karık usulü ve pulluk arkası dikim yapılması ve mümkün olduğu kadar taç 
kısmının aşağı gelmemesi önerilmektedir. 
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Özet 

Bu araştırma, Erzurum da sulu şartlarda patates için en uygun ön bitkinin tespit edilmesi 
amacıyla, 1998 ve 1999 yıllarında yürütülmüştür. Deneme birinci yıl şerit parseller halinde “Şansa Bağlı” 
olarak üç tekerrürlü kurulmuş, ikinci yıl ise şerit parseller yedi alt parsele ayrılarak bitkiler ekilmiştir. 

İncelenen özellikler bakımından rakamsal olarak farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak 
farklılık bulunamamıştır. Şeker pancarı ve ayçiçeği sonrası dikilen patateslerin verimi kontrole göre 
düşük, fiğ, buğday, fasulye ve arpadan sonra dikilen patateslerin verimi ise kontrole göre daha fazla 
olmuştur. 

 Bu çalışma sonucuna göre, patatesin yumru verimi ve kalite özelliklerinden cipsin yağ çekme 
oranı ile protein oranı dikkate alındığın da patates için en uygun ön bitkilerin buğday, arpa, fasulye ve fiğ 
olduğu belirlenmiş, şeker pancarı, ayçiçeği ve kendisinin ise ön bitki olarak ekilmesi önerilmemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Patates, ön bitki, buğday, arpa, fasulye, fiğ, şeker pancarı, ayçiçeği. 
 

Determination of The Most Suitable Pre-Plant for Potato  
 

Abstract 
This study was carried out to determine the most suitable pre plant for potato in wet condition in 

Erzurum in 1998 and 1999.  
The experiment desing was fully randomized with three replicates as bond parcels in first year 

and band parcels were divided into seven subparcels prior to planting. There were no significant 
differences between investigated properties. The yield of potatoes planted after sugar bean and sun flover 
were lower than that of the control.  

According to this study, as for as yield of tuber of potato, oil absorbtion and protein rate of jips 
considered, it was determined that the best pre plants for the potato were wheat, barley, bean and common 
vetch. It was also suggested that itself, sugar bean and sunflower should not be planted as pre-plant.      
Key Words: Potato,  pre-plant, wheat, barley, bean, vetch, sugar beet, potato,  sunflower  

 
 Giri ş 

 
 Patates, önemli bir besin maddesi olması nedeniyle dünyanın hemen hemen her ülkesinde 

yetiştiricili ği yapılmaktadır. Patatesten iyi bir verim alabilmek için agronomik uygulamaların kusursuzca 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bitkiler arasındaki karşılıklı uyum ilişkileri ve bitki istekleri dikkate 
alınarak, belirli periyotta düzenli ve dengeli bir verim için, bitkilerin birbirlerinin gelişmesini ve verimini 
azaltmayacak şekilde münavebede yer almasına özen gösterilmelidir (Kara 1990).   

Patates her türlü bitki ile münavebeye girebildiği gibi, aynı tarlaya üst üste dikilmesi de 
sakıncalıdır. Patates çok iyi bir ön bitkidir. Ön bitki olması halinde erkenci veya orta erkenci çeşitleri, 
kışlık tahıllar için idealdir. Baklagillerden sonra yetiştirildi ğinde ise veriminde önemli artış olmaktadır  
(Kamil 1986). Genel kural olarak, patatesin her türlü iklim ve toprak şartlarında mutlaka çok yıllık 
baklagillerin ardından dikilmesi gerekir. Böylece patatesin verimini %34 oranında yükseltebilmek 
mümkündür. Patates için şartlı olarak alınabilecek ön bitki bezelye ve fasulyedir. Yonca, kırmızı tırfıl ve 
tırfıl-çim patates için iyi birer ön bitkidir. Patatesin ön bitki etkisi de çok iyi olmakla birlikte; o genellikle 
çavdar, buğday ve şeker pancarı için çok iyi daha uygun bir ön bitkidir. Hububat ve mısır da ön bitki 
olarak alınabilirler. Üstelik herbisit kullanılması nedeniyle, yabancı otlanma tehlikesi de azalmaktadır 
(Könnecke 1976; Esendal 1990). Er ve Uranbey (1998)  baklagillerden sonra yetiştirilen patateslerin 
veriminde önemli artış olduğunu bildirmektedir.   

 
Materyal ve Metot 

 
Materyal 

Araştırma,  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait 4 nolu deneme sahasında 1998 ve 1999 
yıllarında yürütülmüştür. Denemede yöreye adapte olmuş buğday (Kırik) arpa (Tokak 157/37), fiğ (Kara 
Elçi), şeker pancarı (Eva), ayçiçeği (Ekotip) patates (Agria) ve fasulye (Şeker fasulye) bitkileri 
kullanılmıştır. Gübre olarak da azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübreler kullanılmıştır. 
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Metot  
Denemenin birinci yılında, şeker pancarı, patates, ayçiçeği, buğday, arpa, fiğ ve fasulye şerit 

parseller halinde şansa bağlı olarak üç tekerrürlü olarak ekilmiş, bir parselde bir bitki için 40 m x 7 m= 
280 m2’lik alan kullanılmıştır. Denemenin ikinci yılında, birinci yıl farklı bitki türleri ekilen ve kontrol 
olarak bırakılan parseller yedi alt parselle ayrılarak her parseldeki alt parsellere bitki türleri şansa bağlı 
olarak ekilmiştir. Her alt parselin alanı 7.0 m x 4.0 m = 28.0 m2 olmuştur. 

 Denemenin ilk yılında her bir bitki için önerilen gübreler; ayçiçeğine dekara 8 kg N, 20 kg P2O5 

ve 15 kg K2O, patatese 10 kg N ve P2O5, 5 kg K2O,  şeker pancarına 16 kg N, 8 kg P2O5 ve10 kg K2 O, 
fasulyeye 5kg N, P2O5 ve K2O,  buğdaya 7.5 kg N ve 5 kg P2O5, arpaya 8 kg N ve 6 kg P2O5, fiğ için ise 
4.5 kg N ve 10 kg P2O5 verilmiştir 

Denemenin ikinci yılında toprak analiz sonuçlarına göre; patatesten sonra patates dikiminde 
dekara 4.47 kg azot ve 2.84 kg fosfor, buğdaydan sonra 4.07 kg azot ve 3.97 kg fosfor, arpadan sonraki 
dikimde 4.73 kg azot ve 6.17 kg fosfor, ayçiçeğinden sonra 4.30 kg azot ve 2.79 kg fosfor, şeker 
pancarından sonra ki dikimde 3.30 kg azot ve 3.98 kg fosfor, fiğ’den sonraki dikimde 1.70 kg azot ve 2.41 
kg fosfor ve fasulyeden sonra ki dikimde 2.77 kg azotlu ve 2.41 kg fosforlu gübre verilmiştir. 

Patates 70x35 cm, ayçiçeği 70x40 cm, fasulye 40x20 cm, fiğ 40 cm, buğday ve arpa ise m2’ye 
500 adet tane hesabı ile 20 cm mesafelerde ekilmişlerdir. Ayçiçeği ve fasulyenin ekimi elle, diğer 
bitkilerin ekimi ise makine ile yapılmıştır 

Yetişme mevsim içerisinde her bitki için ön görülen bakım işleri yapılmıştır. Bitkiler tam 
olgunluk devrelerine eriştikleri zaman hasatları yapılmıştır. 

 
Deneme Yerinin İklim Özellikleri 

Denemenin yürütüldüğü Erzurum ovasında, bitki yetişme mevsimsi içerisinde en yüksek sıcaklık 
Ağustos (20.1 0C), Temmuz (18.6 0C) aylarında, en düşük sıcaklıklar ise Ekim (7.9 0 C) ve Mayıs (10.9 
0C) aylarında tespit edilmiştir Yağış en fazla Haziran (49.3 mm) ayında en az ise Eylül (6.0 mm) ayında 
düşmüştür. Nispi nem oranı Mayıs /% 60.2) ayından Temmuz ( % 43.9) ayına kadar azalmış, Ağustos 
(%51.6) ayında tekrar artmış, Eylül (%49.5) ayında azalmış ve Ekim ayında (% 62.1) tekrar artmıştır.  

 

Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 
Deneme alanı topraklarının bünyesi killi-tınlı, pH’ları 6.9 ile 7.5, organik madde bakımından 

fakir (%1.27 ve 1.24), elverişli fosfor bakımından birinci yıl deneme sahası toprakları orta (8.8 kg/da), 
ikinci yıl ise zengin (16.6 kg/da)’dir. Elverişli potasyum bakımından ise deneme toprakları zengin (195.2 
ile 114.0 kg/da) durumdadır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

 

Verim ve Verim Unsurları 

 

Bitki Boyu 
Ön bitkilere göre patatesin bitki boyları arasında rakamsal olarak farklılık olmasına rağmen 

istatistiki olarak bir farklılık bulunmamıştır (Çizelge 1 ve 2).  Ön bitki durumlarına göre, patateslerin boyu 
64.53-75.63 cm arasında olmuştur. Fasulye ve ayçiçeğinden sonra dikilen patateslerin bitki boyları, 
kontrole (patates/patates) göre kısa, buğday, fiğ, arpa ve şeker pancarından sonra dikilenlerde uzun 
olmuştur. 

 

Dekara Yumru Verimi 
Ön bitkilere göre patatesin dekara verimi 3962.58 ile 6455.99 kg arasında değişmektedir. Buğday 

(1932.32 kg), fasulye (1066.37 kg), fiğ (1773.52 kg) ve arpa (906.49 kg) dan sonra dikilen patateslerin 
veriminde, kontrole (patates/patates) göre artış, ayçiçeği (556.09 kg) ve şekerpancarın (308.22 kg) dan 
sonra dikilenlerde azalma olmuştur. Çizelge 1’de görüleceği gibi, ön bitki durumlarına göre patatesin 
verimleri arasında farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık olmamıştır (Çizelge 2). Denemeden 
elde edilen sonuçlar, Kara (1990), Kamil (1986), Esendal (1990) ve Er ve Serkan (1998)’nın bildirdiği 
sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 
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Çizelge 1. Ön Bitkilere Göre Patatesin Bitki Boyu,  Dekara Toplam Yumru Verimi,  Küçük  (çapı 3.5 
cm’den <), Orta (çapı 3.5-5.0 cm arası) ve Büyük (çapı 5.0 cm’den >) Yumru Verimlerine 
(kg/da) Ait Ortalamalar 

Ekim Nöbeti Sistemleri 
Bitki 

Boyu 

Toplam 

Yum. Ver. 
5.0cm > 

Yum. Ver. 
3.5-5.0 cm 

Yum. Ver. 

< 3.5 cm 

Yum. Ver 

Patates/Patates 70.58 4518.67 3129.25 1171.80 217.62 

Buğday/Patates 74.97 6455.99 5397.96  860.75 197.28 

Fasulye/Patates 68.97 5585.04 4445.58  945.58 193.88 

Fiğ/ Patates 75.63 6292.19 4981.29 1113.95 196.95 

Arpa/Patates 71.23 5425.16 4238.09  955.78 231.28 

Ayçiçeği/Patates 64.53 3962.58 2884.35  908.16 170.07 

Şeker pancarı/Patates 72.47 4210.45 3081.30  945.48 183.67 

 
Büyük Yumru Verimi (Çapı 5.0 cm’den Büyük Olan Yumr ular) 

Büyük yumru verimleri uygulamalara göre, 2884.35 kg ile 5397.96 kg arasında değişmektedir. 
Buğday (5397.96 kg/da), fasulye (4445.58 kg/da), fiğ (4981.29 kg/da) ve arpa (4238.09 kg/da)’dan sonra 
dikilen patateslerden elde edilen büyük yumru  verimi,  patates (3129.25 kg/da), ayçiçeği (2884.35 kg/da) 
ve şeker pancarın (3081.30 kg/da)’dan sonra dikilenlerden fazla olmuştur. Bunlar içerisinde de ayçiçeği ve 
şekerpancarından sonra dikilen patateslerin büyük yumru verimleri de kontrole (patates/patates) göre 
düşük olmuştur. Uygulamamlar arasında rakamsal farklılık olmasına rağmen istatistiksel olarak farklılık 
olmamıştır (Çizelge 1 ve 2).   

 
Çizelge 2. Ön Bitki Durumuna Göre Patatesin Bitki Boyu, Toplam Yumru Verimi,  Büyük, Orta ve Küçük 

Yumru Verimlerine Ait Varyans Analiz Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı S.D 
Bitki 
Boyu 

Toplam 
Yumru 

Büyük 
Yumru 

Orta 
Yumru 

Küçük 
Yumru 

Ekim Nöbeti Sistemleri 6 0.74 2.16 2.22 0.37 0.39 
Hata 12      
            
Orta Yumru Verimi (Çapı 3.5-5.0 cm Arasındaki Yumrular)            
               Ön bitkilere göre, dekara orta yumru verimi 860.75 kg ile 1171.80 kg arasında değişmektedir. 
Uygulamalara göre patateslerin dekara orta yumru verimleri arasında rakamsal olarak farklılık olmasına 
rağmen istatistiki olarak farklılık olmamıştır (Çizelge 1 ve 2). Dekara orta yumru verimi, kontrolde 
(patates/patates), diğer ön bitkilerden (buğday, arpa, fasulye, fiğ, şeker pancarı ve ayçiçeği) daha yüksek 
olduğu tespit edilşmiştir (Çizelge 2). 
 
Küçük Yumru Verimi (Çapı 3.5 cm’ den Küçük Yumrular )           

 Kontrole (patates/patates) göre, buğday (197.28 kg/da), fasulye (193.88 kg/da), fiğ (196.95 
kg/da), ayçiçeği (170.07 kg/da) ve şeker pancarın (183.67 kg/da)’dan sonra dikilen patateslerin küçük 
yumru verimlerinde azalma, arpadan (231.28 kg/da) sonra dikilenlerde artış olmuştur (Çizelge 1). Ekim 
nöbeti sistemlerine göre, dekara küçük yumru verimleri arasında istatistiki olarak bir farklılık 
bulunmamıştır (Çizelge 2).  

 
Yumrunun Kalite Özellikleri 
 

Genellikle patates yumrusunda kalite ölçüsü olarak, kuru madde ve protein oranı, cips verimliliği 
ve cipsin yağ çekme oranı gibi bazı karakterler kullanılmaktadır. 

   
Kuru Madde Oranı 

Ön bitki durumlarına göre; patates yumrularının kuru madde oranları %18.53 ile 20.70 arasında 
değişmektedir. Uygulamalar arasındaki rakamlar birbirlerine yakın olup, istatistiki olarak bir farklılık 
tespit edilememiştir (Çizelge 3 ve 4). Patates yumrusundaki kuru madde oranı en fazla arpadan sonra 
dikilen patateslerde, en az ise fasulyeden sonra dikilenlerden elde edilmiştir (Çizelge 3) 
Protein Oranı 

Yumruların protein oranları uygulamalara göre, %8.28 ile 10.21 arasında değişmekte olup, bu 
değişimler arasındaki farklılık istatatistiki olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 3 ve 4). Fasulye (% 
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10.21), fiğ (%9.23), ayçiçeği (% 9.39) ve şeker pancarı (%9.36) sonrası dikilen patateslerden elde edilen 
yumruların protein oranı, arpa (%8.81), buğday (%8.35) ve patates (%8.28)’ten sonra dikilenlerden fazla 
olmuştur (Çizelge 3). 
Çizelge 3. Ön Bitkilere Durumuna Göre Patatesin Kuru Madde ve Protein Oranı (%), Cips Verimliği, 

Cipsin Yağ Çekme Oranlarına (%) Ait Ortalama Değerler 

Ekim Nöbeti 
Sistemleri 

Kuru 
madde 

Protein 

Oranı 

Cips 

Verimlili ği 
Cipsin Yağ 

Çekme Oranı 

Patates/Patates 20.54 8.28 33.04 32.68 

Buğday/Patates 19.65 8.35 34.50 31.03 

Fasulye/Patates 18.53 10.21 35.09 30.17 

Fiğ/ Patates 19.86 9.23 33.41 29.37 

Arpa/Patates 20.70 8.81 34.48 31.87 

Ayçiçeği/Patates 19.27 9.39 34.41 30.87 

Şeker pancarı/Patates 19.64 9.36 37.33 30.90 

Cips Verimlili ği 
  Yumruların cips verimliliği ön bitki durumuna göre; %33.04 ile 37.33 arasında değişmektedir. 
En fazla cips verimliliği şeker pancarından sonra dikilen patateslerden elde edilen yumrularda, en az ise 
patatesten sonra patates dikilen yumrulardan tespit edilmiştir. Uygulamalar arasında rakamsal olarak 
farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık bulunmamıştır (Çizelge  3 ve 4). 
 
Çizelge 4. Ön Bitki Durumuna Göre Patatesin Kuru Madde ve Protein Oranı, Cips Verimliliği ve Cipsin 

Yağ Çekme Oranına Ait Varyans Analiz Sonuçları  

Varyasyon Kaynağı S.D 
Kuru 

Madde 
Oranı 

Protein 
Oranı 

Cips 
Verimlili ği 

Cipsin Yağ 
Çekme Oranı 

Ekim Nöbeti Sistemleri 6 0.76 0.54 1.94 0.84 
Hata 12     

Cipsin Yağ Çekme Oranı 
 Ön bitki durumuna göre, patates yumrularından elde edilen cipslerin yağ çekme oranı %29.37 ile 
32.68 arasında değişmiştir. En düşük yağ çekme oranı %29.37 ve 30.17 ile fiğ ve fasulyeden sonra dikilen 
patateslerin yumrularından, en fazla  %32.68 ile patatesten sonra patates dikilen yumrulardan elde 
edilmiştir.  Uygulamalar arasında rakamsal olarak farklılık olmasına rağmen istatistiki olarak farklılık 
bulunmamıştır (Çizelge 3 ve 4). 
Sonuç 

Bu çalışmada, patatesin yumru verimi ve kalite özelliklerinden protein ile cipsin yağ çekme oranı 
dikkate alındığın da patates için en uygun ön bitkilerin buğday, arpa, fasulye ve fiğ olduğu belirlenmiş 
olup, şeker pancarı, ayçiçeği ve kendisinin ise ön bitki olarak ekilmesi önerilmemektedir. 
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PATATESTE HASAT, DEPOLAMA VE PAZARLAMA ÜZER İNE BAZI NOTLAR 
Prof.Dr.Neşet Arslan 

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 06110-ANKARA 
 
GİRİŞ 
Patates ( Solanum tuberosum L.) Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir kültür 

bitkisidir. Patatesin yararlanılan kısımları olan yumruları hepimizin bildiği gibi toprak altında oluşur ve 
fazla miktarda su ihtiva eder. Dolayısıyla hasat öncesi yetiştirme döneminde, hasadında  ve  hasat 
sonrasında özel bir ihtimam ister.  Burada bazı önemli hususlar üzerinde kısa bir tekrarlama yapılacaktır. 

HASAT 
Normal şartlarda patatesin hasadı bitki olgunlaşınca yapılır; ancak olgunluk kavramı da farklılık 

gösterir. Patateste üç türlü olgunluktan bahsedilebilir. 
A- Ekonomik olgunluk 
B- Fizyolojik olgunluk 
C- Teknolojik olgunluk 
Ekonomik olgunluk : Yumrular pazarlanabilir büyüklüğe ulaştığında fiyat ve pazar durumu 

uygun ise olgunlaşmaları beklenmeden hasat yapılabilir. Özellikle turfanda patates tarımında söz 
konusudur. Ayrıca konservelik patateslerde ve sözleşmeli üretim yapıldığında üreticiye erken hasat için 
prim verildiğinde de uygulanabilir.  Bu bakımdan erken devrede yumru dolduran çeşitler önemlidir. 
Patatesler tam olgunlaşmadığından kabukları kolayca soyulur, depolanmaya elverişli değildirler; hemen 
pazara arz edilirler. 

Fizyolojik olgunluk : Bitkilerin toprak üstü kısımlarının sararıp kurumaya başladığı, stolonların 
bitki ve yumrulardan kolayca ayrıldığı, yumrular elle ovuşturulduğunda kabuklarının soyulmadığı dönem 
olup, patates bu dönemde hasat edilebilir. 

Teknolojik olgunluk  : Patatesin farklı kullanım yönlerine uygun olduğu, arzu edilen  büyüklükte 
yeteri verimin alındığı,kuru madde ve nişasta miktarının en yüksek,indirgen şeker oranın ise en düşük 
olduğu dönemdir.Genellikle fizyolojik olgunluk ile uyumlu olmakla birlikte Tohumluk patateslerde biraz 
farklılık gösterir.Tohumluklar, yumrular tohumluk boyuna ulaştığında ve özellikle virüs riskinin yüksek 
olduğu durumlarda pir öldürme işleminden belirli bir süre sonra hasat edilir 

Pir öldürme 
Patateste toprak üstü kısımlarının hasattan önce  mekanik veya kimyasal yolla tamamen veya 

kısmen alınması,canlılığının giderilmesi olan pir öldürme işlemi patates tarımında yaygın olarak 
uygulanılır. 

Tohumluk patateslerde bir çok ülkede -erken uyarı sistemi ile bağlantılı olarak -virüs bulaşma 
riskine karşı uygulanması mecburi bir işlemdir. 

Yemeklik, cips ve parmak patateslerde özellikle makineli hasatta hasadı kolaylaştırmak ve 
kaliteyi muhafaza etmek amacıyla pir öldürme yapılır. 

Genellikle nişastalık patateslerde pir öldürme  yapılmaz veya daha az uygulanır. 
Kimyasal olarak Dequat ( en yaygın uygulama ) ve/veya Glufosinat etkili maddelerini ihtiva 

eden herbisitler veya Cyanamid kullanılır. Bitkilerin olgunlaşma yaklaşma  durumuna göre uygulama iki 
veya bir defa yapılır. 

Kimyasal kullanılmadığı durumlarda mekanik olarak veya  özel yakma  suretiyle pir öldürme 
yapılır. 

Nemli ve yağışlı yerlerde mildiyö riskini azaltmak için mekanik, kurak yerlerde ise toprağın 
kurumasını ve yarılmasını önlemek için herbisitle pir öldürme tercih edilebilir. Bazen ikisi kombine de 
edilmektedir. 

Pir öldürme işleminden sonra -yumruların kabuklarının sağlamlaşması için- hasat en az iki üç 
hafta sonra yapılmalıdır. Her hangi bir yerde erken dondan zarar gören patatesler de aynı şekilde 
yumruların kabuklarının sağlamlaşması için iki üç hafta sonra hasat edilmelidir.Bu tohumluk patatesler ile 
depolanacak patateslerde önemlidir. 

Patateste hasat zamanı dikim zamanına ve çeşitlere göre değişiklik gösterir. Ülkemizde yörelere 
göre nerede ise yılın her ayında hasat yapılabilmektedir. Ana ürün hasat zamanı Eylül-Ekim aylarıdır. 
Hasat mutlaka toprak tavlı iken yağışsız havalarda yapılmalıdır. 

Patatesin hasadında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta hasat sırasındaki toprak ve yumru 
sıcaklığıdır. Sıcaklık 15 derece civarında olmalıdır; kesinlikle 10 derecenin altına düşmemelidir. Sıcaklık 
düştükçe yumrularda yaralanma oranı artar. Soğuk günlerde hasat öğleye doğru başlatılmalıdır. 

Patatesin hasadı, dikim alanın büyüklüğüne ve imkanlara göre farklılık gösterir Yaygın olarak 
pullukla hasat ve makineli hasat yapılmaktadır. Ev bahçelerinde   belle hasat yapılabilir. 

Hasat makinelerinin çok farklı tipleri olup, bir kısmı kendi yürür ,bir kısmı traktörle 
çekilmektedir.Makinelerin bazıları yumruları toprak  üstüne çıkartırken,bazıları kendi depolarına veya 
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römork , kamyon  vb. kasalarına  boşaltma yapmaktadır.Makinelerin tek veya birkaç sırayı birden hasat 
edebilen tipleri vardır. 

Hasat makineleri kullanılmadan önce mutlaka kullanma kılavuzları okunmalı, ikazlara dikkat 
edilmeli, arıza durumunda müdahale mutlaka durdurulduktan sonra yapılmalıdır. Almanya’da hasat 
makineleri kullanımı ile ilgili yılda 150-350 arasında iş kazasının olduğu bildirilmiştir ( Keller 2006 ). 

Makineli hasatta üzerinde durulması gereken diğer bir nokta da hasat makinesinin hızıdır. 
Makinenin hızı 5 km/h civarında olmalıdır; daha düşük veya yüksek hızlarda yumrularda yaralanma oranı 
artmaktadır 

DEPOLAMA, MUHAFAZA 
Patateste depolama en az yetiştiricilik kadar önemlidir. Depolamaya gereken önem verilmezse 

bin bir zahmetle alınan ürün kolayca elden çıkabilir veya kalitesini önemli ölçüde yitirebilir. Patatesin 
depolanması ürünün özelliğine, hasat zamanına ve kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. 
Depolamada başarılı olabilmek için gerek yetiştiricilikte, gerek hasatta ( önemli olanlarına yukarıda işaret 
edildi) ,gerekse depolama esnasında ve sonrasında bazı hususlara dikkat edilmelidir. 

Patatesi uzun süreli muhafaza etmek için düşük sıcaklıkta depolama, ilaçlama ve filizlenmeyi 
engelleyici maddelerin uygulanması veya uzun süreli muhafaza edilebilir ürünlere işlenmesi gerekir. 

Yetiştirme döneminde 
Yetiştirilen patateslerde kullanılan tohumluklar mutlaka  sağlıklı olmalıdır. Yetiştirme 

döneminde de gereken bitki koruma önlemleri alınmalıdır. 
Bilhassa makineli hasatta dikim taşsız toprağa yapılmalıdır. 
Kesinlikle tek yönlü ve aşırı azot kullanılmamalı, dengeli bir gübreleme yapılmalıdır. Azot 

yumrunun depolanmaya dayanıklılığını azalttığı gibi, özellikle yumuşak çürüklük riskini de arttırır. 
Pir öldürme zamanı iyi ayarlanmalı ve  asla bu işlemden hemen sonra hasat yapılmamalıdır. Aksi 

takdirde önemli kayıplar ortaya çıkar. 
 
Depolama öncesi ve esnasında 
Hasat edilen yumrular mümkün olan en kısa sürede depo mahalline getirilmeli, güneş ışınları 

altında uzun süre tutulmamalıdır. 
Depolanacak patatesler içinde taş ,toprak,sap ve diğer bitki artıkları ile hastalıklı,kesik yaralı ezik 

yumrular bulunmamalı,böylece bir enfeksiyon tehlikesi asgariye indirilmelidir.Tarlada hastalıklı olan 
patatesler asla depolanmamalı ve en kısa sürede elden çıkarılmalıdır. 

Depo içleri, havalandırma kanalları,boylandırma makineleri mutlaka temizlenip dezenfekte 
edilmelidir. 

Depo ve havalandırma kanalları kontrol edilerek açık yer bırakılmamalı, hava sadece 
havalandırma kanallarından verilmelidir. 

Depo altları ve bölmeler  yumuşak malzemeden yapılmalı veya  altlara ve aralara yumuşak 
malzeme koymalıdır. 

Yumrular depoya  asla yüksekten boşaltılmamalı, yumruların sert zemine hızla çarpıp 
yaralanması, ezilmesi veya zedelenmesi önlenmelidir. 

Tohumluk yumrular diğer amaçlı patateslerden mutlaka ayrı depolanmalıdır. 
Depoda patates dışında asla diğer ürünler, özelikle meyveler bulundurulmamalıdır. 
Yumrular depoya konik değil  düz yerleştirilmelidir; konik yığınlarda havalandırma iyi olmaz 

.Ayrıca kesinlikle uzun süreli çuvallı depolama da yapılmamalıdır. 
Patatesler depoya yerleştirildikten sonra tercihen ilk 24 saat içinde muhtemel depo hastalıklarına 

karşı ilaçlanmalıdır 
Depolama şekli 
Patates açık veya kapalı ortamlarda değişik şekillerde depolanabilir. Açık depo mahallerinde  

taban suyunun yüksek olmaması ve depo yerinin yağış sonrası su birikecek yerler olmamasına dikkat 
edilmelidir.Özellikle nişastalık patatesler ve kısa sürede pazara az edilecek patatesler açıkta depolanabilir. 

Kapalı depolarda ise araç giriş çıkışının kolay olması makine ve teçhizatların kullanılmasına 
elverişli konumda bulunmasına dikkat edilmelidir. 

Patateste depolama süresince bir takım kayıplar meydana gelir ;bu kayıplar çeşide, yetiştirme 
tekniklerine ,iklim ve toprak şartlarına,hasada ve hasat zamanına, hastalık ve zararlılara ,depolama şekline 
ve depo özelliklerine bağlı olarak önemli değişikler gösterir. 

En iyi şartlarda ilk bir ayda büyük çoğunluğu su kaybından ileri gelen kayıp oranı % 4.5-5.0 e 
kadar çıkar, sonraki aylarda kayıplar minimum düzeye iner; altı ay sonunda kayıp % 7 ye çıkar. Uygun 
olmayan şartlarda kayıp % 15- 20 ye kadar çıkabilir. 

Depolamada kontrol edilmesi gereken faktörler ışık, sıcaklık, nem ve havalandırmadır. 
Ön filizlendirmeye alınan tohumluk patatesler hariç, tüm patatesler mutlaka karanlık ortamda 

muhafaza edilir. Taze patatesler daha fazla olmak üzere ışık gören patateslerde klorofil oluşumu nedeni ile 
yeşerme olur ve zararlı madde olan solanin miktarı artarak acılaşır.Karanlık depolarda filizlenmeye 
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başlayan tohumluk patatesler mutlaka  ışıklı ortama alınmalı veya bu yerler yeterli suni ışıkla 
ışıklandırılmalıdır. Aksi takdirde filizler ince zayıf cılız olarak uzar yumruların tohumluk değeri düşer. 

Depolama masrafları ve kayıplar dikkate alındığında çiftçilerimiz ürününü hemen mi 
satmalı yoksa depoladıktan sonra mı satmalı  sorusuna cevap vermek  oldukça güçtür. Pazar fiyatları 
yükselme eğilimi gösteriyorsa depolama tercih edilebilir. Aksi takdirde ne kadar erken satarsa o kadar 
iyidir. Zira iyi şartlarda bile depolansa patates bir ayda % 5 civarında kayıp vermektedir.Bu 100 ton 
patateste beş ton demektir. 

Patates, boylandırılıp mı yoksa boylandırmadan mı depolanmalıdır sorusu da akla 
gelebilir.Önceden boylandırma kolaylık sağlamakla birlikte , bu durumda   bilhassa gıda sanayinde 
kullanılacak patateslerde kararma ve kalite düşüklüğü görülmektedir.Bunun için patatesin 
boylandırılmadan depolanması ve piyasaya arz edileceği veya işleneceği zaman sınıflandırılması daha 
uygundur. 

Tohumluk patatesler ise boylandırılarak depolanmalıdır . Tohumluk dışı ürün ise hemen 
piyasaya sürülmeli veya işlenmelidir. Tohumlukların da depodan çıkarma öncesi çuvallanması daha 
uygundur. 

Büyük market ve tüccarların sıcak ortamlarda  patatesin raf ömrünün iki azami üç hafta olduğunu 
dikkate almaları, buna göre depodan çıkarılacak parti büyüklüğünü belirlemeleri kendi menfaatlerinedir. 

      Patatesin depolanma  süreci başlıca beş dönemi kapsar 
1- Kurutma dönemi 
2- Kabuk bağlama ve iyileştirme dönemi 
3- Soğutma dönemi 
4- Esas depolama dönemi 
5- Depodan çıkarma dönemi 
Kurutma dönemi ilk 24 saatte yapılan işlem olup, bilhassa nemli havalarda hasat edilen 

patateslerde mutlaka yapılmalıdır. Bunun için yığın sıcaklılığının 2-3 derece altında hava verilmeli veya 
gece serinliğinde havalandırma yapılmalıdır. Bu enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır. 

Kabuk bağlama veya suberizasyon dönemi  12-15 derece sıcaklıkta, % 90-95 nispi nemde 
uygulanır.15-20 gün devam eder;bu dönemde günde iki saat kadar havalandırma yapmak ve yığın 
sıcaklığını kontrol etmek faydalıdır.Sıcaklıkta ani yükselme olursa mutlaka  iyileştirme dönemine son 
verilip soğutmaya geçilmelidir. 

Soğutma dönemi iyileştirmeden hemen sonra sıcaklığın patatesin en iyi muhafaza edildiği 3-4 
dereceye düşürülmesidir. Bu işlem ani olarak değil, sıcaklık 3 hafta içerisinde bu sıcaklığa düşürülecek 
şekilde tedrici olarak yapılır. 

Esas depolama döneminde sıcaklık 3-4 derecede tutulmaya çalışılır. Bu dönem genellikle 
kasım-mart  aylarını arasına denk geldiğinden havalar soğumuştur, depo sıcaklığını bu sıcaklıkta tutmak 
nispeten kolaylaşır.Deponun tüm kapı ve pencereleri kapatılır,gerekirse havalandırma yapılır.Çok soğuk 
havalarda depo içi hava sirkülasyonu yapılarak yığın veya bölmelerin aynı sıcaklıkta kalması sağlanarak 
patatesler muhtemel bir don tehlikesinden korunmuş olur. 

Depodan çıkarma dönemi de önemli olup,gerek tohumluk gerekse gıda sanayinde kullanılan 
patatesler asla hemen depodan çıkarılmazlar. 

Kullanım amacına göre depolama tercihleri 
Patateste depolama patatesin kullanım amacına göre bazı farklılıklar gösterir. 
Turfanda patatesler, yaz döneminde hasat edilen patatesler depolanmadan doğrudan pazara arz 

edilir. Depolama, ana ürün olarak hasat edilen (eylül-kasım) patatesler ile tohumluk patateslerde 
gereklidir. 

Nişastalık, kurutmalık ve alkole işlenen patatesler hasattan hemen sonra  bir boylandırma  
yapılmadan işlenmeye alınır ve depolanmaları için uzun süre gerekmediğinden çoğunlukla açıkta veya 
daha az özenli depolanır. 

Gıda sanayinde kullanılacak ( cips ve parmak ) patatesler ya 4 derece  sıcaklıkta depolandıktan 
sonra bir müddet 10 – 15 derecede tutulup işlenir veya 7 – 10 derecede depolanırlar. Böylece bu 
patateslerde son derece önemli olan indirgen şeker oranı düşük düzeyde tutulur. Bu şekilde uzun süre 
depolanacak patateslerde filizlenmeyi ve kayıpları azaltmak için kimyasallar kullanılır. Son yıllarda 
Carum carvi bitkisinin uçucu yağının ana bileşeni olan carvon da bu amaçla kullanılmaktadır. 

Tohumluk patateslerde depolama süresince  dikkat edilecek en önemli nokta tohumluğun 
dikim zamanına kadar uygun fizyolojik yaşta tutulmasıdır. Patateste  fizyolojik yaş  esas itibariyle 
yumru oluşumundan  tekrar dikilinceye kadar geçen süreyi ifade etmekle birlikte, pratikte  bu hasattan 
dikime kadar geçen süre  olarak tanımlanır. Bu süre dörde ayrılır ve her birinin süresi çeşitli faktörlere 
bağlı olarak değişir. Ancak özellikle sıcaklık olmak üzere bir kısmını  kontrol altında tutmak suretiyle 
tohumluğun fizyolojik yaşına belli ölçüde müdahale edilebilir. 
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Gıda sanayinde . kullanılan patatesler için de fizyolojik yaşın büyük bir önemi vardır.Zira 
fizyolojik olarak yaşlı yumrularda  indirgen şeker oranında geri dönüşüm olmadığı gibi, diğer faktörlere 
bağlı kararmalarda da artış görülür 

Turfanda olarak dikilecek tohumluk patatesler yüksek sıcaklıkta tutularak dormansi ve uç filiz 
dönemlerini atlatması sağlanır. Ön filizlendirme de yapılır.Gerekirse kimyasallarla dormansi kırılır. 

Tohumluk üretiminde kullanılan patateslerde büyük bir çoğunlukla ön filizlendirme yapılır. 
Normal dönemde dikilecek patatesler çıkış hazırlıklarına kadar 4 derecede muhafaza edilir. 

İstenirse ön filizlendirme de yapılabilir. 
PAZARLAMA   
Patatesin pazarlanmasında göz önünde bulundurulması gereken  noktalardan birisi ürünün 

dünyadaki üretim seyrinin bilinmesidir. Tablo 1 de patatesin temel gıda maddeleri buğday,mısır ve 
çeltikle birlikte üretim durumu verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi 1971 den bu yana patates 
üretiminde önemli bir artış olmazken,diğerlerinin üretimi en az iki kat artmıştır. Bunun bir çok sebebi 
olmakla birlikte  yukarıda da değinildiği gibi  yumruların % 75 den fazla su ihtiva etmesi ve buna bağlı 
bazı güçlüklerden kaynaklanmaktadır. 

 
Tablo 1 .Dünyada yumrulu bitkiler ve tahıl üretimi (1000 ton) 

                                      1971                       1994                     2003                  2005 
Tüm yumrulu bit.            -                         603.927                692.576             713.330 
Patates                        306.400                  269.646                315.478             323.103 
Buğday                       343.100                  527.459                559.973            629.566 
Çeltik                          307.400                  538.697                583.112            618.441 
Mısır                           307.800                  569.126                641.269            701.666 
 

Patatesin pazarlanması açısından  üretimi  kullanım alanlarının iyi değerlendirilmesi 
gerekir.Patates ile ilgili bazı veriler tablo 2 de kişi başına tüketim ( gıda ) de tablo 3 de ve ihracat değerleri 
de tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 2. Dünyada Patates ile  ilgili bazı veriler (2004) 
Toplam dikim alanı   :                 18.953   bin ha 
Üretim                    :                   330.301  bin t 
Tohumluk kullanımı  :                 36.120  bin t 
Yemlik                    :                    39.421  bin t  (2003) 
Gıda                       :                    206.520  bin t (2003) 
Diğer                      :                        6.334  bin t (2003) 

 
Patatesin kullanım alanları da  şu şekilde özetlenebilir; 1- Gıda, 2- Yem ,3- Sanayi ( nişasta, alkol 

), 4- Tohumluk ,5-İhracat. 
Tablo 2 de  görüldüğü gibi üretimin önemli bir bölümü gıda olarak tüketilmektedir. Dünyada  

32.6 kg /yıl olan kişi başına tüketim ülkemizde 60.7 kg dır ve dünya tüketiminin iki katı kadardır.Önemli 
üreticilerden Çin’de 35.3, Almanya’da 72.4, ABD de 61.6 kg dır. Bu değerler ülkemizde üretim ve 
tüketimin oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ve temel gıdaları patates olan ülkelerde kişi 
başına tüketimin düştüğü de göz önüne alınırsa üretimde aşırı artış beklentileri bizi yanıltır ve riske 
sokabilir. 

 
                    Tablo 3. Dünyada ve bazı ülkelerde kişi başına tüketim (Yıl/kg) 

TÜRK İYE   60.7 Tunus        30.3 
Hollanda     88.8 Sudan          0.4 
Almanya     72.4 Şili             54.3 
İngiltere    112.4 Kolombiya  47.2 
Fransa        66.2 Peru          69.3 
Japonya      23.8 ABD           61.6 
Çin             35.3 Hindistan    17.0 
DÜNYA    32.6 kg 

       Tablo 4. Patatesin ihracat değerleri (2003) 
                                                  Miktar(1000 t)                  Değer(1000 dolar) 
Dünya (yumru)                             9096                         1857507 
Dünya (dondurulmuş ürünler)      3670                         2249616 
Türkiye(yumru)                              170.3                            5221 
Türkiye(dondurulmuş ürünler)           3.118                        1541 
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Görüldüğü gibi patatesin doğrudan ticareti fazla önemli değildir ve üretimin ancak % 3 ü 
kadardır. Bu üretimimizi kendi ihtiyacımıza göre planlamamız gerektiğini göstermektedir. Bununla 
beraber patates ticaretinde bazı konular önemli olup ,iyi bir strateji geliştirilirse bu konuda şansımız 
olabilir.Akdeniz ülkelerinden Avrupa’ya Turfanda patates ihracatı önemlidir. 
Tunus,Mısır,Kıbrıs,İspanya,İtalya vb. ülkelerle rekabet şansımız olur ve alıcı ülkelerin damak zevkine 
uygun çeşitleri yetiştirebilirsek ve en önemlisi turfanda patates üretimimizi geliştirebilirsek iyi bir dış 
ticaret ürünü kazanmış olabiliriz. 

Patatesin yakın komşular arası ticareti de önemlidir. İyi bir pazar analizi yapılarak                    
özellikle Ortadoğu ülkelerine düzenli ihracat yapılabilir            . 

Her ne kadar kendi tohumluğumuzu üretemiyorsak ta patates tohumculuk teknolojisi gelişmiş 
Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapılarak yine Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere bazı ülkelere tohumluk 
ihracatı yapabiliriz. Avrupa ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere satış önemli bir yekun tutmaktadır. 

Tüm dünya ülkelerinde patatesin doğrudan satışı ve kullanımı yerine işlenmiş ürünlerinin satışı 
ve tüketimi giderek artmaktadır. Patatese dayalı gıda sanayi ülkemizde de bu eğilime paralel bir gelişme 
kaydederse işlenmiş ürün satışımız da artabilir. 

Şimdiye kadar patatesin yumru olarak bir birine benzemesi bizi aldatmış, ne zaman ki gıda 
sanayinde cips ve parmak patates imali ülkemizde başlamış; bunun sanıldığı gibi olmadığı anlaşılmaya 
başlamıştır. Yetiştirilen patatesler pazara çeşit adlarıyla arz edilmeye başladığında patates konusunda 
ilerlemeye başlayabiliriz. 

 
Patates tarımı ve sanayinde ileri olan ülkelerde olduğu gibi yetiştirici ,tüccar ve sanayici 

temsilcilerinden oluşan bir teşekkülle pazarlama,çeşit geliştirme ,tohumluk üretimi ve diğer konularda 
ülke üretimine ve ticaretine yön verilebilirse bir çok problem çözülmüş, patatesin önü de açılmış  
olacaktır.Bu konuda tek başına üretici birlikleri bir çare değildir. 
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TRAKYA BÖLGES İNDEK İ PATATES ÜRETİM İNDE MAL İYET VE GEL İR 
GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİM VE EĞİL İMLER* 

Dr. Erol ÖZKAN 2 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

 

Başak AYDIN 3 
Endüstri Mühendisi 

 
 
Özet 
 

Bu bildiride irdelenen, suludaki patates yetiştiricili ğindeki üretim girdi ve maliyetlerinin 
hesaplanmasında; 1992-1994 yılları arasında Trakya bölgesinin farklı yörelerinde yer alan köylerden, 32 
işletme parselinden, 217,5 dekar alandan kayıt ve anket yöntemi ile toplanarak saptanan işgücü ve diğer 
girdiler esas alınmıştır. Belirtilen üründe; Trakya Bölgesi için belirlenmiş olan bu temel verilerden 
yararlanılarak ele alınan dönemler için hesaplanan üretim maliyetleri ve gelirlerindeki yıllık değişimler 
incelenmiştir. Üretim maliyetleri, ürün satış fiyatları, net gelir indeksleri vb. göstergeler, aynı dönemler 
için enflasyon indeksleri ile kıyaslanmıştır. Bu göstergelerdeki ilişkiler ile yıllık değişim eğilimleri de 
incelenmiş ve etkili faktörler üzerinde durulmuştur.  
 Anahtar kelimeler: Üretim maliyeti, gelir, enflasyon, indeks  
 
The Changes and Tendencies In Cost and Income on Potato Production in Thrace Region 
 
Abstract  
 
 On calculating the production costs and outputs for potato considered in this study; productive 
power and other inputs, that were determined by collecting with registration and interview method from 32 
farm parcels in different regions of Thrace region between     1992-1994, were taken as a base. In stated crop, 
annual changes of production costs and inputs, calculated fort he research period by utilizing the basic data 
stated for Thrace Region, were examined. Production costs, crop selling prices, net income indexes etc. were 
compared with inflation indexes fort he same period. Annual changes and tendencies and relations in these 
indicators were given and effective factors were stated.  
 Key words: Production cost, income, inflation, index.  
 
Giri ş 
  
 Ülkemizde planlı döneme geçilmesinden sonra, sanayileşme çabaları daha da hızlanmış, buna 
bağlı olarak da tarımın ekonomi içindeki yeri ve etkinliği güdülen amaç doğrultusunda gittikçe azalmıştır. 
Bu durum, tarımın ülke ekonomisindeki önemini yitirdiği anlamına gelmemelidir. Çünkü bilineceği gibi, 
tarım kesimindeki iktisaden faal nüfusun toplam iktisaden faal nüfus içindeki oranı azalmakla birlikte hala 
önemli düzeydedir. Her ne kadar sanayileşme hedefine yönelik yapısal değişim süreci içinde tarımın 
ulusal gelir içindeki payı azalmakta ise de, yine ekonominin vazgeçilmez unsurudur. Çünkü ülke 
sanayisinin de daha yaygın olarak tarıma dayalı sanayi olduğu bilinmektedir. Ancak durum böyle olmakla 
birlikte, tarımda kişi başına düşen milli gelir diğer sektörlere göre çok düşük olduğundan, bu çarpıklığın 
giderilmesi ana amaç olmalıdır. Ülke kalkınması için tarımdaki nüfusun daha aşağılara çekilmesi gerektiği 
doğru olmakla birlikte, bu kesimin milli gelirden aldığı payın nüfus oranıyla uyumlu bir düzeye 
çıkarılması zorunludur. Bunun da birinci koşulu tarımda verimliliğin arttırılmasıdır. Tek başına bitkisel 
üretimdeki verimliliğin arttırılması fazla bir anlam taşımamaktadır. Önemli olan bununla birlikte işgücü 
ve girdi kullanımındaki verimliliğin de arttırılarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretici 
gelirlerinin reel olarak yükseltilmesidir.  
 Bu bildiriye kaynak olan asıl araştırmada; öncelikle tarımsal yatırım hizmetlerinde bulunan mülga 
Köy Hizmetleri ve DSİ gibi kuruluşların proje hazırlama aşamasındaki yatırım rantabilitesi ile ilgili 
hesaplamalarda kullanabilecekleri verileri belirlemek amaçlanmıştır. Böylece tarımsal yatırımlarla yükümlü 
çeşitli kuruluşlar arasında bu konuda koordinasyon sağlanacağı, yanlış uygulamalardan doğan bazı hataların 
önlenebileceği düşünülmektedir. Sonuçta; Trakya çiftçisinin uyguladığı tarım tekniğinde ya da ekolojik 
koşullarda büyük çapta değişiklikler olmadığı sürece, tarımsal yatırımları uygulayan birimlerin ve diğer 
ilgililerin yararlanabilecekleri; sulu koşullarda üretilen patates tarımındaki üretim girdi ve maliyetlerine 
ili şkin işgücü ve tarımsal girdi miktarına dayalı veriler belirlenmiş olmaktadır. Bu bildiride ise; sonraki 

                                                 
(*) Bu bildiri Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsünde yürütülen üretim maliyetleri araştırma projesi ile her yıl yapılan 
maliyet güncelleme çalışmalarına dayalı olarak hazırlanmıştır. 
 
2Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi, Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Yatırım Yönetimi Bölüm Başkanı - Kırklareli  
2 Endüstri Mühendisi, Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Yatırım Yönetimi Bölümü - Kırklareli 
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yıllarda yapılan güncellemeler doğrultusunda elde edilen maliyet ve gelirlere yönelik veriler, enflasyon 
oranları ile kıyaslamalı olarak verildiğinden geçerliliğinin daha fazla olacağı düşünülmektedir.  
 
Materyal ve Yöntem  
 
 Araştırma Trakya’da tüm bölge düzeyinde olmak üzere ağırlıklı olarak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 
illeri ve bazı ilçelerine bağlı köy ve kasabalarda yürütülmüştür. Araştırmanın ana materyalini bölgeden 
amaçlı örnekleme ile seçilen köylerden belirlenen gönüllü, önder çiftçilere tutturulan kayıt ve anketler 
oluşturmaktadır. Asıl araştırma yılları olan 1992-1994 arasındaki  üç yıl boyunca, çeşitli köylerdeki 32 
işletme parselinde, 217.5 dekar alanda tarımsal işlemler işgücü ve girdi kullanımı ile işlem zamanı ve sayısı 
gibi kriterler yönünden kayıt altına alınmış, rayiçler ve birim fiyatlar ise anket yöntemi ile alınmıştır.  
Trakya Bölgesi, Türkiye’nin kuzey-batısında yer almaktadır ve Avrupa kıtasının yarımada şeklinde bir 
uzantısı konumundadır. Yüzölçümü 2 372 100 ha olup, Türkiye genel yüzölçümünün % 3.1’ini 
oluşturmaktadır (TOPRAKSU 1971). Bölgede Istranca, Ganos ve Koru dağları yükseltilerinin arasında kalan 
ve Trakya peneplenini oluşturan geniş düzlük araziler büyük ölçüde tarıma elverişlidir. Araştırma bölgesinde 
her ne kadar çeşitli tip iklimlerin etkisi görülüyorsa da, araştırma yerlerinin büyük çoğunluğu Trakya’ya özgü 
karasal iklimin etkisi altındadır. Bu iklimin özelliğinden dolayı da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise serin ve 
yağışlı geçer. Uzun yıllar ortalaması olarak, her üç il merkezinde de en düşük ortalama sıcaklıklar Ocak 
ayında, en yüksek ortalama sıcaklıklar ise Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Arazilerin şimdiki kullanma 
şekilleri incelendiğinde; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri toplamı itibariyle 1 239 092 ha arazide tarım 
yapıldığı görülecektir. Bunun dışında Trakya’da 109 467 ha çayır-mera arazisi, 512 385 ha orman-fundalık 
arazi ve 43375 ha diğer arazi tipleri bulunmaktadır (KHGM 1991; KHGM 1993 a; KHGM 1993 b).  
 Amaçlı örnekleme yöntemi ile amaca uygun olarak önceden seçilen işletmelerden veri sağlamak için 
kayıt ve anket yöntemlerinden yararlanılmıştır (Köy Hizmetleri 1991). Analiz ve değerlendirme aşamasında 
işletme giderleri tek ürün bütçe analiz yöntemi ile, üretim giderleri alternatif maliyet unsuru yöntemi ile 
saptanmış; verilerin değerlendirilmesinde ağırlıklı aritmetik ortalama ve yüzdeler gibi bazı istatistiklerden 
yararlanılmıştır. Asıl araştırma yıllarında bulunan ve temel değerler olarak kabul edilen fiziki değerler esas 
alınarak; patates üretiminde 1996-2005 yıllarına ait birim fiyatlar ile değerlendirme yapılarak, araştırma 
konusu ürün için maliyet ve gelir değişimleri ile bunlara ilişkin göstergeler elde edilmiştir. Bununla birlikte, 
incelenen süreç için ÜFE endeksine dayalı olarak enflasyon oranları da hesaplanarak, gider-gelir-enflasyom 
yönünden aradaki ilişkiler irdelenmiştir.  
 
Bulgular ve Tartışma  
 
Dekara kullanılan fiziki ve diğer tarımsal üretim girdileri: 
 Bildiri konusu yıllık maliyetlerin hesaplanmasına dayanak oluşturan, harcanan işgüçleri diğer 
tarımsal üretim girdileri ile ortalama verim çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi patates 
üretiminde insan işgücüne, makine işgücüne oranla daha fazla gereksinme duyulmaktadır. Kabul göreceği 
üzere bu durum doğrudan ele alınan ürünün çapalanması ve hasadı sırasında harcanan insan işgücü 
miktarı ve yoğunluğu ile ilişkilidir.  
 
Çizelge 1. Patates üretiminde harcanan insan ve makine işgüçleri ile tohum ve gübre miktarları  

ÜRÜN 
İnsan 
işgücü 
(sa/da) 

Makine 
işgücü 
(sa/da) 

Tohum 
(kg/da) 

 
N (kg/da) 

P2O5 
(kg/da) 

K 2O 
(kg/da) 

Ortalama 
verim 

(kg/da) 
Patates 60.84 3.88 246 20.95 10.71 6.63 2600 

 
Ürünün üretim maliyetleri ve yıllık ortalama satış fiyatları:  
On yıllık dönem sonunda üretim maliyetinde  % 2532 oranında artış, satış fiyatında   % 2433 oranında artış 
gözlenmiştir. Enflasyon artışı ise yaklaşık olarak % 2552 oranında olmuştur. Bu durumda incelenen dönemin 
sonu itibari ile, gerek maliyet gerekse satış fiyatı artışı enflasyonun altında gerçekleşmiştir. Ancak satış 
fiyatlarının enflasyon artışı karşısında biraz daha aşağıda kaldığı dikkate alınırsa, dönem sonu itibariyle 
üreticilerin reel anlamda karlı olamadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu genel değerlendirmenin üretici 
gelirlerinin enflasyonla kıyaslanmasında yeterli olmayacağı açıktır. Bu nedenle yıllık ve dönem sonu itibari 
ile maliyet, satış fiyatı ve enflasyona bağlı olarak üretici gelirlerinin seyri, yani üretici gelirlerinin enflasyonla 
bağlantılı olarak incelenmesi konusunda, reel değerlere dayalı olarak verilen grafikler daha yol gösterici 
olabilir.  
 
Ürünün GSÜD/Üretim maliyeti oranları:  
 Ürünün gelir/gider oranları (GSÜD/Maliyet) yıllar itibariyle hesaplanmıştır. On yıllık dönem 
ortalaması olarak hesaplanan gelir/gider oranı 1.50 olarak bulunmuştur. Ancak bu değere dayanarak genel 
ortalamada cari anlamda karlılık görülse de, çizelge 2’de verilmiş olan karlılık oranları irdelendiğinde, 
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yıllar itibari ile dalgalanma ve farklılıklar olduğu görülecektir. Bu nedenle gerçek anlamda kar veya zarar 
durumu hakkında karar verebilmek için, reel değerlerin daha yol gösterici ve daha açıklayıcı olması 
beklenir. Çizelgede dikkati çekeceği üzere, patates üretiminde cari anlamda en yüksek kazanç 1998 
yılında (2.18), en düşük kazanç ise 2004 yılında (0.78) gerçekleşmiştir. Buradan 2004 yılında üreticinin 
zarar ettiği anlamı çıkmaktadır. Bu verilerin açıklaması bir dereceye kadar ürün alımında destekleme 
politikası uygulanmayıp serbest piyasa ve pazar koşullarının etkili olmasının yanında yıllara göre değişen 
üretim miktarına bağlı olarak oluşan arz talep dengesi ile yapılabilirse de, kesin bir yoruma gidebilmek 
için bu araştırma kapsamında yapılabilen inceleme ve irdelemelerin yeterli olmayacağı açıktır.  
 
Çizelge 2. İncelenen yıllara göre karlılık oranları (GSÜD/Dekara Maliyet)  

ÜRÜN 
Yıllara Göre Karlılık Oranları 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Patates 1.57 1.95 2.18 1.14 1.52 1.90 1.23 1.33 0.78 1.49 

 
 Üretim unsurlarının üretim maliyeti içerisindeki payları yıllar ortalaması olarak çizelge 3’de ve 
şekil 1’de verilmiştir. İnsan işgücü, makine işgücü ve çeşitli tarımsal girdiler kullanımından kaynaklanan 
maliyet ile ortak giderlerden kaynaklanan maliyetlerin toplam maliyet içerisindeki payları yıllar itibari ile 
çok önemli değişimler göstermemekte, çizelgedeki değerlere yakın olarak sınırlı bir değişim içerisinde 
kalmaktadır. Üretim maliyetinde en büyük gider dilimini tarımsal girdiler oluşturmakta, arazi kirası, 
faizler vb’den oluşan ortak giderler grubu da ilk sıradaki gider grubunun hemen arkasından ona yakın bir 
pay ile yer almaktadır. Diğer gider dilimleri ise göreceli olarak daha küçüktür insan işgücü üçüncü sırayı, 
makine işgücü kullanımından oluşan maliyet payı ise %12.63’luk oran ile en son sırada yer almaktadır.  
 
Çizelge 3. Üretim unsurlarının üretim maliyeti içerisindeki payları (%) 

ÜRÜN 
Üretim Unsurları 

TOPLAM 
İnsan işgücü Makine işgücü Tarımsal girdiler Ortak giderler 

Patates 21.14 12.63 33.55 32.68 100 
 

Patateste (suluda) üretim faktörlerinin maliyetteki  payı 

Tarımsal girdiler 
% 33,55

Makine işgücü 
% 12,63

İnsan işgücü
% 21,14

Ortak giderler
% 32,68

 
  Şekil 1 Patates üretim maliyetinde maliyet unsurlarının payı 
 
 
Yıllara göre ürünlerin üretim maliyeti, satı ş fiyatındaki  % değişimler ve enflasyon oranları ile 
ili şkilendirilmesi:  

 Ele alınan ürün olan patateste, satış fiyatı ve kilogram maliyetlerdeki ve enflasyon oranlarındaki 
yıllık değişimler çizelge 4’de temel ve zincirleme indeksler ile reel indeksler halinde verilmiştir.  
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Çizelge 4. Ürünlerin satış fiyatları, maliyetleri ve enflasyon oranlarına ilişkin indeksler   
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Patates 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

0.015 
0.032 
0.080 
0.070 
0.105 
0.220 
0.220 
0.300 
0.200 
0.380 

100 
213 
533 
467 
700 
1467 
1467 
2000 
1333 
2533 

- 
213 
250 
88 
150 
210 
100 
136 
67 
190 

100 
117 
171 
98 
97 
125 
83 
91 
54 
96 

0.0095 
0.0164 
0.0367 
0.0610 
0.0690 
0.1160 
0.1790 
0.2260 
0.2550 
0.2500 

100 
173 
386 
642 
726 
1221 
1884 
2379 
2684 
2632 

- 
173 
223 
166 
188 
168 
154 
126 
113 
98 

100 
95 
124 
134 
100 
104 
107 
108 
110 
99 

100 
182 
312 
478 
724 
1170 
1757 
2206 
2450 
2652 

  
Enflasyon değerlerini belirlemek amacıyla, 1996 yılı 100 kabul edilerek, diğer yıllar için 

enflasyon değerleri sırasıyla 181.8, 312.4, 478.1, 724.1, 1170.3, 1756.7, 2205.7, 2450.4, 2652.2 olarak 
hesaplanmıştır. Benzer şekilde satış fiyatları ve maliyetler için de başlangıç yılları 100 kabul edilmiş ve 
diğer yıllar bu temel değere dayanarak indekslerle hesaplanmıştır.  

İncelenen dönemler sonunda; ürün satış fiyatı % 2433, üretim maliyeti ise % 2532 artmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan Üretici Fiyatları İndeksine göre aynı dönemdeki enflasyon artışı 
ise % 2552’dir. Diğer deyişle, on yıllık dönemde ürün satış fiyatı 25.33 kat, üretim maliyeti 26.31 kat 
artmış, üretici fiyatları endeksi ise 26.52 kat artmıştır. Bu veriler göreceli de olsa enflasyon artışının daha 
fazla olduğunu göstermektedir. Hatta uzun dönemde ürün satış fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında 
kalmakla birlikte, maliyetlerin de altında kaldığını göstermektedir. Aynı zamanda, her yıl için ürünün satış 
fiyatları ve maliyetleri enflasyona göre reel olarak hesaplanmış ve enflasyon ile kıyaslanarak aradaki 
ili şkiler incelenmiştir. Elde edilen değerlere göre ürünün satış fiyatları ve maliyetlerindeki artışların bazı 
yıllarda enflasyon değerlerinin altında kaldığı, bazı yıllarda ise üzerine çıktığı şekil 1’deki grafikte de 
görülmektedir. Satış fiyatlarındaki artış 1997, 1998, 2001 yılları haricinde enflasyonun altında, 
maliyetlerdeki artış ise 1997 ve 2005 yılları haricinde enflasyonun üzerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
satış fiyatları ve üretim maliyetlerinin artma veya azalmasına bağlı olarak, GSÜD yani brüt gelir cari 
olduğu kadar reel anlamda da artma veya azalma eğiliminde olmaktadır. Bu doğrultuda enflasyon ilişkileri 
ile belirlenen, yıllara göre reel değişimlerin yönü önemli bir gösterge olmaktadır.  
 Yukarıdaki çizelge 4’deki verilerin ve aşağıdaki şekil 2’deki grafiğin birlikte incelenmesi ve 
değerlendirilmesi en doğru ve anlamlı sonucu verecektir. Bu incelemeler sonucunda, ele alınan üründe 
üretim maliyetleri ve satış fiyatlarının bazı inceleme süreçlerinde birbirine paralel seyrettiği söylenebilir. 
1997, 1998 ve 2001 yılları dışında, geri kalan dönemlerde satış fiyatlarındaki artışlar maliyet artışlarından 
daha düşük kalmıştır. Bu noktayı genel ifadelerle biraz açmak gerekirse; ele alınan üründe 1999, 2000, 
2002, 2003 ve 2005 yıllarında cari anlamda zarardan söz edilmese de karlılığın azaldığını söylemek 
mümkündür. 2004 yılında ise hem cari anlamda zararla karşılaşıldığı hem de reel anlamda zararın oldukça 
bariz olduğundan söz edilmesi yanlış olmayacaktır.  
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Şekil 2. Patates üretiminde 1996-2005 yılları için reel olarak satış fiyatı, maliyet, enflasyon indeksleri 
ili şkisi  
 

 Araştırmaya alınan üründe insan işgücüne fazla gereksinme duyulduğu gözlenmiştir. Kabul 
göreceği üzere bu durum doğrudan ele alınan ürünün çapalanması, sulanması ve hasadı sırasında harcanan 
insan işgücü miktarı ve yoğunluğu ile ilişkilidir. İnsan işgücü ihtiyacının fazla olması net gelirde 
farklılıklar yaratmaktadır. Bu durum karşısında izlenebilecek en akılcı yol insan işgücü ihtiyacının 
olanaklar elverdiği ölçüde aile işgücünden karşılanması gerektiğidir. Bunun yanında verim potansiyeli 
yüksek çeşitlerin seçilmesine özen gösterilmesi ve tarımsal teknolojilerin en üst düzeyde uygulanması 
suretiyle, ürün verimlerinin potansiyel verimler düzeyine çıkarılabilmesi halinde zarar riskinin elemine 
edilmesi ya da en aza indirilmesinin olanaklı olabileceği belirtilebilir.  
 Ürün satış fiyatı, üretim maliyeti ve enflasyon oranları arasındaki ilişkilerdeki değişimlerin, 
ürünün üretim yöntemine ve yıllara bağlı olarak farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu doğrultuda, yıllara 
göre arz talep dengesine ve buna dayalı olarak da satış fiyatlarına bağlı olarak, araştırma konusu ürünün 
üretiminden sağlanan net gelirde önemli farklılıklar görülmektedir. Buradan üretim maliyetleri ve satış 
fiyatlarındaki artışların her zaman aynı oranda gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Ele alınan ürün için 
serbest piyasa koşullarına ve ayrıca ihracat durumuna bağlı olarak oluşan satış fiyatlarının yıllara göre 
değişiklik göstermesinin net gelirde meydana gelen dalgalanmaların başlıca nedeni olduğu 
gözlenmektedir. Diğer yandan asıl önemli olanın da üretim maliyeti ve ürün satış fiyatındaki reel 
değişimlerin olduğu bilinmektedir. Yani maliyet ve satış fiyatları ve buna bağlı olarak da hesaplanan net 
gelirin enflasyon karşısındaki konumu önem taşımaktadır. Bu bağlamda iç pazar koşullarının 
dengelenmesinin yanında, çeşitli birimler veya çiftçi örgütlenmelerince ihracat olanaklarının yaratılması 
ve geliştirilmesi önem taşımaktadır.  
 Sonuç olarak, verim potansiyeli yüksek çeşitlerin seçilmesine özen gösterilmesi ve tarımsal 
teknolojilerin en üst düzeyde uygulanması, yani dikim ve hasat gibi tarımsal işlemlerde tarımsal 
mekanizasyondan daha yoğun şekilde yararlanılması suretiyle, ürün verimlerinin potansiyel verimler 
düzeyine çıkarılarak, birim maliyetin düşürülmesi ve o oranda zarar riskinin elemine edilmesi ya da en aza 
indirilmesi olanağı yaratılması, bu durum karşısında izlenebilecek en akılcı yol olarak önerilebilir. 
Doğrudan doğruya verilen grafiklerdeki değerlere bakılarak, üreticilerin belirtilen yıl için ekonomik 
anlamda kazançlı veya zararlı olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Çünkü 
grafiklere yansıyan indeksler enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanmış olan reel değerlere dayalıdır. 
Bu gerekçe ile yıllar itibariyle üretici gelirlerinin azalıp arttığı yönünde sonuçların çıkartılması olanaklıdır. 
Bunun yanında, satış fiyatı ve maliyetlerin enflasyon ile kıyaslanması, diğer deyişle reel değerler 
hakkında yorum yapılması olanaklı olabilir. Hazırlanmış olan grafiksel göstergeler, bu yöndeki amacın 
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gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda, çeşitli birimlerce destekleme politikalarının 
oluşturulmasında ve tarımsal proje planlamalarında da sunulmaya çalışılan bulgulardan yararlanılabilir.  
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KARADEN İZ BÖLGESİNDE PATATESİN ÜRETİM TEKN İĞİ VE PAZARLAMASI 
 
 

Ahmet YULAFCI 4  Hüseyin DURAN1 

 
ÖZET 

Bu çalışma Karadeniz Bölgesinde patates üretim tekniği ve pazarlama yapısını ortaya koymak ve 
bunlarla ilgili problemleri tespit etmek amacıyla 2003-2004 yıllarında yürütülmüştür. Gerekli veriler bölgede 
yer alan 6 ildeki 125 adet üreticiden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Karadeniz 
Bölgesinde işletme başına patates dikim alanı ortalama 8,2 dekardır. Dikimler mart ve nisan, hasatlar ise eylül 
ve ekim aylarında yoğunlaşmaktadır. En çok kullanılan çeşit Marfona’dır.  Dekara ortalama verim 1.616 
kg’dır.  En çok görülen hastalık mildiyö, zararlı patates böceği, yabancı ot ise yabani yulaftır. Patatesler hasat 
sonrası iriliklerine göre 3 boya ayrılmakta ve üretilen patatesin %85’i satışa arz edilmektedir. Ürünler 2,3-4,5 
ay depolanmakta olup bölgede en yaygın depo tipi toprak silolardır. Pazarlamada en önemli problem ürün 
fiyatlarının düşük olmasıdır. Girdi fiyatlarının yüksekliği, zararlılar, kaliteli tohumluk temininde yaşanan 
sorunlar genel şikayet konularıdır. 
 
Anahtar Kelimeler : Karadeniz Bölgesi, patates, üretim tekniği, tohumluk, pazarlama  
 
Production Technique And Marketing of Potatoes in The Black Sea Region of Turkey 
 
ABSTRACT 

This survey was conducted to determine production technique and marketing structure of potatoes 
and to determine problems related to production technique and marketing in the Black Sea Region of Turkey 
in 2003-2004. Data was collected from 125 farmers in 6 provinces of the Black Sea Region. According to 
research results, average potato area size for a farm was 0,82 ha in the Black Sea Region. Planting becomes 
intense on march and april, harvests become intense on september and october. The most using potato variety 
was Marfona. Average yield per ha was 16.160 kg. Potato Late Blight was the most widespread disease, 
Colorado Potato Beetle was the most important pest causing yield losses, Wild Oat was the weed that was 
found densely in potato field. Potatoes separate into three class on their based bigness after harvest and 85 % 
of them was sold. Potatoes are stored with the period of 2,3-4,5 month. The most widespread depot type is 
soil silos in the Black Sea Region. The most important problem on marketing is low crop prices. Very high 
input prices, insects, difficulties in obtaining of good quality seed were general problems. 
 
Key Words : Black Sea Region, potato, production technique, seed, marketing 
 
 1. GİRİŞ 

Patates, d ünyada en fazla tüketilen temel besin maddelerinden birisidir. Bitkisel kaynaklı 
beslenmede tahıllardan sonra en büyük rolü oynar. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin 
değerinin yüksek oluşu, sindiriminin kolaylığı,  kullanım alanının geniş olması ve her çeşit iklimde 
yetişmesi açısından, hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir.  

Karadeniz Bölgesi, 34.949 hektar dikim alanı ile Türkiye’deki patates dikim alanlarının %17’sini, 
556.564 ton üretim ile de Türkiye’deki patates üretiminin %11’ini karşılamaktadır (Anonim 2001). 
Türkiye’deki patates üretiminde Karadeniz Bölgesinin payı 1963-1998 arası dönemde %7,02 azalırken, dikim 
alanlarındaki payı da yine aynı dönemde %5,24 oranında azalmıştır. Ayrıca Karadeniz Bölgesi verimlilik 
yönünden (13.248 kg/ha) diğer bölgelere göre en son sırada yer almaktadır (Dağdemir ve ark. 1999). Gerek 
dikim alanlarındaki azalışın gerekse verim düşüklüğünün sebeplerinin belirlenmesi yönünden patatesin üretim 
ve pazarlaması ile ilgili problemlerin araştırılması önem arz etmektedir.  

Sürdürülebilir bir patates tarımı için çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği çalışmalarının 
yapılabilmesi açısından üretici şartlarında patates üretimiyle ilgili teknik ve ekonomik verilerin ortaya 
konulması gerekmektedir. Araştırmada, patates yetiştiricili ğinde kullanılan üretim teknikleri ile fiziki girdi 
miktarlarının belirlenmesi, üretim ve pazarlama aşamalarında karşılaşılan problemlerin tespiti amaçlanmıştır.   

 
 
 
 
 

                                                 
4  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü ğü, Samsun 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Projenin esas materyalini, patates üreticilerinden anket yoluyla toplanmış olan veriler 

oluşturmaktadır. Ayrıca Bölgede yer alan Tarım İl Müdürlüklerinden elde edilen bilgilerle konuyla ilgili 
olarak yayınlanmış istatistik ve araştırma sonuçlarından da yararlanılmıştır. 

Proje kapsamında Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya, Kastamonu, Ordu, Samsun, Trabzon ve 
Tokat illerinde toplam 125 üretici ile anket yapılmıştır (Çizelge 1). Bu iller 2002 yılı itibarıyla Karadeniz 
Bölgesi patates ekiliş alanlarının %86’sına sahip bulunmaktadırlar. Örnekleme çalışmalarında gayeli 
örnekleme metodu kullanılmıştır. Bu amaçla elde mevcut araç, eleman ve zaman gibi faktörler dikkate 
alınarak bu illerde her 250 hektarlık ekiliş alanında  ortalama bir anket yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 
bir il’de yapılan anket sayısının 10 adetten az olmamasına dikkat edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; 
yüzdeler, basit ve tartılı aritmetik ortalamalar kullanılmıştır. Bunun yanında belirli değişkenler arasında ilişki 
olup olmadığını tespit etmek amacıyla khi-kare testleri yapılmıştır. 

  
Çizelge 1. Anket Yapılan İller Patates Ekiliş Alanları ve Anket Sayıları 
İller  2002 yılı ekiliş alanı (ha) Anket sayısı 
Ordu 10.379 42 
Trabzon 8.519 34 
Tokat 4.211 17 
Kastamonu 3.024 12 
Samsun 2.390 10 
Amasya 1.130 10 
Toplam 29.653 125 

 
Anketlerde üreticilere; üretim faaliyeti için karar aşamasından ürünün satışına kadar olan safhada 

yapılan kültürel işlemler, uygulama teknikleri, girdi kullanım şekli, zamanı ve miktarı, girdi temin yeri, ürün 
satış yerleri ve bu işlemler esnasında karşılaşılan problemlerle ilgili sorular yöneltilmiştir. 

 
3. BULGULAR VE TARTI ŞMA 

 
a) İşletmelerin Genel Özellikleri 
Araştırma alanındaki illerde patates üreticilerinin %68’i ilkokul, %10’u ortaokul, %10’u lise, %4’ü 

ise yüksekokul mezunudur. Üreticilerin yaş ortalaması 49 civarında olup, üretici aileleri ortalama 6,18 
bireyden oluşmaktadır.  

Ortalama işletme arazisi genişliği 61,82 dekardır (Çizelge 2). Arazi varlığı bölgenin doğusundan 
batısına doğru gittikçe artmaktadır. İşletme arazilerinin %89’u mülk arazilerden oluşmaktadır. Mülk işletme 
arazilerinin yaklaşık 2/3’ü sulanmayan arazilerden oluşmaktadır. Bölge illerinde yetiştirilen patatesin 
ortalama ekiliş alanı 8,28 dekardır (Çizelge 2). Ortalama patates dikim alanı Trabzon ve Samsun illerinde 3 
dekardan bulmazken Tokat ilinde 20 dekarı geçmektedir. Ekim alanı fazla olan, pazara dönük üretim yapan 
işletmelerde verimlilik daha fazladır. Patates arazileri ortalama 1,7 parselden oluşmaktadır.  

 
Çizelge 2. İşletmelerin Toplam Arazi Varlığı ve Patates Dikim Alanları 
 Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 

Toplam arazi varlığı (da) 23,87 53,63 58,84 105,5 83,17 108,58 61,82 

Patates dikim alanı (da) 2,27 6,60 2,91 7,80 20,61 12,77 8,28 

 

 İşletmelerin %26’sında aynı araziye üst üste her yıl patates dikilmektedir. Üst üste dikim 
uygulamasının en yaygın olduğu iller Trabzon ve Ordu’dur. Bölgede patatesin en fazla münavebeye girdiği 
bitki buğday olup, bunu mısır ve şeker pancarı takip etmektedir. Başta Trabzon ve Ordu İlleri olmak üzere 
işletmelerin %12’sinde patates diğer ürünlerle karışık olarak dikilmektedir. 
 

 b)Yetiştirme Tekniği 

 1- Toprak Hazırlığı ve Dikim 
 Toprak hazırlığının birinci aşaması olan sürüm ve belleme sonbaharda eylül ve ekim, ilkbaharda ise 
şubat, mart ve nisan aylarında yoğunlaşmaktadır. Toprak hazırlığı Amasya ve Tokat illerinde tamamıyla 
traktörle yapılırken, Trabzon ve Ordu illerinde ağırlıklı olarak kazma ve bel gibi el aletleriyle yapılmaktadır.  
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Sürüm ve bellemeden sonra genellikle kazayağı, tırmık ve çapa gibi aletlerle daha yüzeysel bir toprak işleme 
(ikileme) yapılmaktadır. 
 Karadeniz Bölgesinde şubat ayında başlayan patates dikimleri nisan ayında en yüksek seviyesine 
ulaşmaktadır. Patates dikimlerinin %77’si mart ve nisan aylarında yapılmaktadır (Çizelge 3).  
       
Çizelge 3. Patateste Dikim Tarihleri (%)        

Aylar Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 
Şubat 12 - - 20 65 - 15 
Mart 44 17 36 50 4 6 25 
Nisan 44 76 64 30 26 44 52 
Mayıs - 7 - - 4 44 8 
Haziran - - - - - 6 1 
 

Dikimde %61 oranında çapa vb. el aletleri kullanılmaktadır. Dikim makinesi kullanım oranı %25’tir. 

Dikim makinesinin en fazla kullanıldığı il Tokat ilidir. Dikimde sıra üzeri mesafe ortalama 25 cm, sıra arası 

mesafe ise 51 cm’dir. Dikim derinliği ise ortalama 12 cm’dir. Bölgede dekara kullanılan tohumluk miktarı 

ortalama 217 kg olup tohumluğun en az kullanıldığı il 172 kg ile Ordu, en fazla kullanıldığı il ise 288 kg ile 

Kastamonu’dur. 

 
 2- Çapalama 
 Bölgede patates genel olarak 2 defa çapalanmaktadır. Birinci çapa büyük ölçüde dikimlerden sonra 
çıkışların gerçekleştiği mayıs ayında yapılmaktadır. Birinci çapa büyük ölçüde (%94) elle yapılmaktadır. 
Amasya  ve Tokat illerinde sırasıyla %10 ve %25 oranında çapa makinesi kullanılmaktadır. Birinci çapayı 
müteakip 2. çapa ve bununla birlikte boğaz doldurma yapılmaktadır. İkinci çapada da yine en fazla kullanılan 
alet el çapası olup Amasya ve Tokat illerinde çapa makinesi de kullanılmaktadır (%29 ve  %64). 
 
 3-Sulama 
 Karadeniz Bölgesinde patates tarımında sulama yapan işletme oranı %39’dur. Bu oran Amasya ve 
Tokat illerinde %100, Kastamonu’da %81, Samsun’da %43, Ordu ve Trabzon’da ise sırasıyla %2 ve %3’tür. 
Yıllık ortalama yağışın yüksek olduğu illerde ve rakımın yüksek olduğu yayla yörelerinde neredeyse hiç 
sulama yapılmadan patates tarımı yapılmaktadır. Yapılan sulamalar mayıs, haziran ve temmuz aylarında 
yoğunlaşmaktadır. Sulama metodu olarak Tokat’ta yağmurlama sulama metodu ön planda iken diğer illerde 
salma sulama ön plandadır. Bölgede patates tarımında ortalama 3,2 defa sulama yapılmaktadır. 
 
 4-Gübreleme 

Çiftlik gübresi bölge genelinde işletmelerin %49’unda uygulanmaktadır. Bu oran Ordu’da %83, 

Trabzon’da %70, Kastamonu’da %37, Amasya’da %20, Samsun’da ise %7’dir. Dekara ortalama 616 kg 

çiftlik gübresi verilmektedir. Bu miktar Samsun’da 142 kg iken, Amasya’da 2 tona kadar çıkmaktadır. Bu 

gübrenin uygulanışı en çok mart ve nisan aylarında olmaktadır. 

 Taban gübresi adı verilen DAP, 20.20.0, TSP, amonyum sülfat gibi gübreler işletmelerin tamamına 
yakın bir kısmında dikimle birlikte uygulanmaktadır. Üst gübre adı verilen genelde azot içerikli amonyum 
nitrat gibi gübreler ise dikim sonrası birinci veya ikinci çapa uygulamaları esnasında verilmektedir. Karadeniz 
Bölgesi patates tarımında saf madde olarak dekara ortalama 18,29 kg azot, 9,38 kg fosfor ve 1,16 kg 
potasyum verilmektedir (Çizelge 4). Azotun en fazla kullanıldığı il 36,36 kg ile Tokat ilidir. En az 
kullanıldığı il ise 11,46 kg ile Trabzon ilidir. Fosforun en fazla kullanıldığı il ise 19,76 kg ile Amasya, en az 
kullanıldığı il ise 1,19 kg ile Trabzon ilidir. Potasyum ise en fazla Tokat’ta kullanılmakta Kastamonu ilinde 
ise hiç kullanılmamaktadır. Dekara kullanılan saf azot miktarı ile verim arasındaki ilişki önemli bulunmuştur 
(p<0.000). Anonim (2005a) toprak tahlili yapılmamışsa saf madde olarak dekara sulu şartlarda 14-16 kg azot, 
8-10 kg fosfor, 8-10 kg potasyum verilebileceğini belirtmektedir. Anonim (2005b; Beukema ve Vander Zaag 
1990’dan) ise patateste temel besin elementleri olan azot, fosfor ve potasyum kullanım oranının 1:0,5:2 
şeklinde olduğunu kaydetmektedir. Bu durumda bölgede kullanılan gübre miktarlarının potasyum dışında 
tavsiye sınırları içinde olduğu, potasyumda ise tavsiye edilenin oldukça altında kaldığı görülmektedir. 
Bölgede gübreleme için toprak analizi yaptıran işletme oranı %7’dir. Bölgede patates tarımı yapan 
işletmelerin sadece %3,6’sında yaprak gübresi kullanılmaktadır.  
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 Çizelge 4. Patateste Dekara Kullanılan Saf Besin Maddesi Miktarları (kg/da) 
Besin maddeleri Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 
Azot  11,46 13,6 21,49 21,18 36,36 14,50 18,29 
Fosfor  1,19 6,37 13,47 19,76 16,75 14,00 9,38 
Potasyum  0,85 0,38 0,81 0,61 4,28 - 1,16 
  
 5-Zirai Mücadele 
 Bölgede zirai mücadele uygulamaları yabancı ot, mantari hastalıklar ve patates böceği mücadelesi 
mücadelesi olmak üzere 3 grup altında toplanabilir. 
 Yabancı ot mücadelesinde ilaçlama uygulamasına Trabzon ve Ordu illerinde hiçbir işletmede 
rastlanmazken; Samsun’da %7, Amasya’da %40, Tokat’ta %78 ve Kastamonu’da %63 oranındaki işletmede 
yabancı ot ilaçlaması yapılmaktadır. İlaçlamaların en yoğun olduğu dönem mart, nisan ve mayıs aylarıdır. 
Yabancı ot ilaçlaması ortalama 1 defa yapılmaktadır.  
 Mantari hastalık ilaçlaması Trabzon’da %71, Ordu’da %55, Amasya’da %70, Tokat’ta %74, 
Kastamonu’da ise %31 oranındaki işletmede yapılmaktadır. Bu ilaçlamanın en yoğun aylar nisan, mayıs ve 
haziran aylarıdır. Mantari hastalıklara karşı ilaçlama uygulaması ortalama 2,1 defa yapılmaktadır. 
 Patates böceğine karşı ilaç uygulaması mayıs ve haziran aylarında yoğunluk kazanmakta temmuzda 
ise sona ermektedir. Trabzon, Amasya ve Tokat’ta ilaçlamalar ağırlıklı olarak mayıs ayında yapılırken, Ordu 
ve Samsun’da patates böceği ilaçlaması haziran, Kastamonu’da ise temmuz ayında yoğunlaşmaktadır. Patates 
böceğine karşı ortalama 2 defa ilaçlama yapılmaktadır. 
 Yabancı ot ilaçlamasında traktörle çekilen tarla pülverizatörleri, mantari hastalık ve patates böceği 
ilaçlamalarında ise daha çok sırt pülverizatörleri kullanılmaktadır. 
 6-Hasat 
  Karadeniz Bölgesinde mayıs ve haziran aylarında küçük çaplı olarak başlayan patates hasatları 
temmuz ayından itibaren yoğunluk kazanmaktadır (Çizelge 5). Hasatların en yoğun olduğu aylar eylül ve 
ekim aylarıdır. Bölgede hasada en erken başlayan il Trabzon’dur. Temmuz ayı Tokat, ağustos ayı Trabzon ve 
Amasya, eylül ayı Ordu ve Kastamonu, ekim ayı ise Samsun için hasatların en yoğun olduğu aylardır.  
        
Çizelge 5. Patateste Hasat Tarihleri (%)         
Aylar Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 
Mayıs 9 - - - - - 2 
Haziran 9 - 7 - 5 - 3 
Temmuz 5 - 29 30 62 - 17 
Ağustos 50 2 7 40 - - 14 
Eylül 27 56 14 10 33 67 40 
Ekim - 42 43 20 - 33 24 
 

 Hasatlarda Trabzon, Ordu ve Samsun’da kazma ve bel; Kastamonu’da pulluk; Amasya ve Tokat’ta 
ise söküm makinesinin kullanımı daha yaygındır. 
 Bölgede dekara ortalama verim 1.616 kg’dır (Çizelge 6). Dekara verim Türkiye ortalaması olan 
2.683 kg’ın oldukça altındadır (Anonim 2006). Dekara verimi en yüksek olan il Tokat’tır. Tokat’ı Amasya 
takip etmektedir. Trabzon, Ordu, Samsun ve Kastamonu illerinde ise dekara verim bölge ortalamasının 
altındadır. Anket yapılan işletmelerde işletme başına üretim ortalama 14 ton’dur. İşletme başına üretimin 
daha fazla olduğu Tokat, Amasya ve Kastamonu illeri pazara dönük üretimin daha fazla olduğu illerdir. 
 
Çizelge 6. İllere Göre Dekara Verim ve İşletme Başına Üretim Miktarı 

 Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 
Dekara verim (kg) 1.197 1.399 1.250 2.374 2.591 1.368 1.616 
İşletme başına üretim (kg) 3.151 7.489 3.311 17.565 46.436 17.425 14.372 
 
 c) Tohumluk  
 Bölgede en fazla kullanılan tohumluk çeşidi “Marfona” olup (%47) onu yörede beyaz patates, sarı 
patates gibi isimlerle anılan, menşei belli olmayan yerel tohumluklar takip etmektedir. Marfona çeşidi Tokat, 
Kastamonu ve Amasya’da, Ordu’da, yerel  tohumluklar ise Ordu ve Trabzon illerinde yaygındır. Tohumluk 
seçiminde birinci tercih nedeni tohumun verimli olmasıdır (%46). Bunu pazara uygun çeşit olması, 
tohumluğun fiyatı, çeşidin iri ve erkenci olması takip etmektedir.  
 Üreticilerin %48’i kendi ürettikleri tohumlukları kullanmaktadırlar. %21’i tohumluk ihtiyacını 
tüccarlardan, %18’i ise Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden birkaç yılda bir temin ettikleri tohumluklardan 
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karşılamaktadırlar. Bölgedeki Tarım İl Müdürlükleri çiftçilerin talepleri doğrultusunda yıllık ortalama 220 ton 
civarında patates tohumluğu getirmektedirler. Getirilen tohumluklar sertifikalı ve kontrollü kademede olup en 
çok Nevşehir ve Bolu illerinden getirilmekte, bu illeri sırasıyla Niğde ve İzmir takip etmektedir. Aytaç ve ark. 
(2002), bölgede Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla dağıtılan tohumlukların miktar bakımından yetersiz 
kaldığını ayrıca bazı yörelerdeki üreticilerin ısrarla eski (yerel) tohumlukları kullandıklarını, hatta Tarım İl 
Müdürlüklerinden tohumluk temin edip de bunu 18-20 yıldan beri kullanan üreticilere rastlandığını 
belirtmektedirler. Tohumluk konusunda en çok  karşılaşılan şikayet konusu tohumluk fiyatlarının yüksek 
olmasıdır (%30). Bunu istenilen tohumluk çeşidinin istenilen miktarda ve zamanda temin edilememesi, 
tohumluk kalitesinin yetersizliği ve tohumlukların belirtilen özellikleri taşımaması gibi problemler takip 
etmektedir. 
 
 d) Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlar 
 Bölgede en çok görülen hastalık “Patates Mildiyösü  (Phytopthora infestans”) olup (%69), onu 
“Çürüklük” adı verilen hastalık  takip etmektedir (%25). Son yıllarda özellikle Ordu ilinin Aybastı ilçesinde 
tespit edilen ve ilçenin karantina altına alınmasına yol açan “Patates Siğili ( Synchytrium endobioticum)” 
henüz ilaçlı mücadelesi olmayan, sporları uzun yıllar tarlalarda canlı kalabilen, mücadelesi zor bir hastalıktır. 
Ordu ilinde tohumluk patates üretilmesi ve bunun da çevre illere gönderilmesi sebebiyle hastalığın çevreye 
yayılma riski vardır. Hastalıkla mücadelede karantina tedbirleri ve dayanıklı çeşitlerin tespiti önemlidir. 
Bölgedeki üreticiler virüs hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmayıp bu konuda herhangi bir tedbir 
almamaktadırlar (Aytaç ve ark., 2002). 
 Bölgede en çok (%55) görülen zararlı “Patates Böceğidir (Leptinotarsa decemlineata). Bunu yaban 
domuzu, fare ve tel kurdu gibi zararlılar takip etmektedir.  
 Yabani yulaf bölgede en fazla görülen yabancı ot türü olarak yer almaktadır (%31). Yabani yulaf’ı 
geniş yapraklı otlar, hardal, ayrık ve diğerleri takip etmektedir. 
 
 e) Pazarlama 
 1-Sınıflandırma 
 Bölgede işletmelerin çoğunda (%92) hasat sonrası sınıflandırma yapılmaktadır. Ürünler genellikle 
iriliklerine göre 3 boya ayrılmaktadır. Hasat edilen ürünlerin genel olarak %67’si birinci boy, %29’u ikinci 
boy, %4’ü ise üçüncü boy olarak tasnifteki yerini almaktadır.  Birinci ve ikinci boy patatesler satış, aile 
tüketimi ve tohumluk olarak kullanılmakta, üçüncü boy patatesler ise hayvan yemi olarak 
değerlendirilmektedir. Tohumluklar çoğunlukla ikinci boy patatesler içinden seçilmektedir. 
 
 2-Depolama 
 İriliklerine göre 3 boya ayrılan ürünler 2,3-4,5 ay süre ile depolanmaktadır. İkinci boy ürünler 
genellikle tohumluk olarak değerlendirildiği için bunlarda depolama süresi daha uzun olmaktadır. Bölgede en 
yaygın olarak kullanılan depo tipi toprağın belirli bir derinlikte kazılmasıyla oluşturulan toprak silolardır 
(%59). Bundan sonra en yaygın depolama yeri evlerin alt katlarında yer alan bölümlerdir. Patatesi erken 
dönemde piyasaya arz eden Niksar gibi yörelerde patatesler uzun süre depolamaya uygun olmadığından 
bunlar depolanmadan doğrudan piyasaya verilmekte yine bu yörede tohumluk patatesler soğuk hava 
depolarında muhafaza edilmektedir. 
 
 3-Satış  
 Genel olarak elde edilen ürünün %85’i satışa arz edilmekte, %15’i ise aile tüketimi, hayvan yemi ve 
tohumluk olarak değerlendirilmektedir. Satılan ürünlerin %55’i pazarda, %39’u ise tüccara  satılmaktadır. 
İşletme başına üretimin fazla olduğu illerde tüccara toptan satış oranı da daha yüksektir (Tokat %80). 
Pazarlama konusunda en başta gelen sorun fiyat düşüklüğüdür (%70). Üreticinin eline geçen fiyat, onun arzu 
ettiği fiyatın %59’una tekabül etmektedir.  
 
 f) Genel Problemler 
 Patateste tarımında görülen genel problemler arasında tohum fiyatlarının yüksek oluşu birinci sırada 
yer almakta, onu zararlılar ve tohum kalitesinden kaynaklanan sorunların takip etmektedir (Çizelge 7). İller 
bazında incelendiğinde Tokat ve Trabzon’da tohumluk fiyatları; Ordu’da hastalıklar; Samsun’da sulama suyu 
yetersizliği; Amasya’da gübre, ilaç ve mazot pahalılığı; Kastamonu’da ise tohumluk kalitesi ile gübre, ilaç ve 
mazot pahalılığı sorunlarının birinci sırada yer aldığı görülmektedir. 
 Onaran ve Ünlenen (2002), Niğde ve Nevşehir illerinde patates üretiminde verim ve geliri sınırlayan 
başlıca sorunları inceledikleri çalışmada birinci öncelikli sorunun pazarlama, ikinci öncelikli sorunun 
tohumluk kullanımı, üçüncü öncelikli sorunun ise hastalık ve zararlılar konusunda olduğunu 
belirtmektedirler.   
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g) Sonuç ve Öneriler 
Üreticilerin %10’a yakın kısmının okur-yazarlığı olmayıp eğitimli olanların da büyük bir kısmı 

ilkokul mezunudur. Bu durum modern tarım tekniklerinin öğrenilmesi ve takibi açısından olumsuz bir durum 
ortaya çıkarmaktadır. Üreticilerle ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 
 Mekanizasyonun gelişmediği yerlerde patates büyük ölçüde insan işgücüne dayalı olarak 
yetiştirilmekte bu da birim alana düşen maliyeti yükseltmektedir.  
 
 
Çizelge 7. Patateste Tarımında Görülen Genel Problemler (%)      
Problemler Trabzon Ordu Samsun Amasya Tokat Kastamonu Ortalama 
Tohum fiyatının yüksekliği 15 12 4 20 19 9 14 
Zararlılar 8 14 27 7 15 18 13 
Tohum kalitesinin düşüklüğü 12 11 - 22 13 21 13 
Gübre, ilaç ve mazotun 
pahalılığı 

6 10 12 24 18 21 12 

Hastalıklar 12 15 - 7 12 6 12 
İklim şartları 13 12 - 5 10 6 11 
Sulama suyu yetersizliği 3 5 31 12 2 9 6 
Alet-makine yetersizliği 9 8 - - 1 3 6 
İşçi yetersizliği 6 3 19 - 7 3 5 
Arazi yetersizliği 11 3 - - 1 3 4 
Aşırı otlanma 3 4 - - 1 3 2 
Kredi sağlanamaması 1 5 8 2 1 - 2 
 
Mekanizasyonun yeterince gelişmediği Trabzon, Ordu ve Samsun gibi illerde işletme başına düşen ekim 
alanları az olduğundan, patates dikim ve hasat makinası gibi ekipmanların alınması zaten ekonomik 
olmayacağı için bu gibi aletlerin kullanımında ortak kullanım ve kiralama gibi yöntemler kullanılmalıdır. 
Üreticilerin alet-ekipman temini, tohumluk temini, pazarlama gibi tek tek üstesinden gelemeyecekleri 
problemlerin çözümü noktasında örgütlenmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle rakımı yüksek alanlarda patates neredeyse tamamen doğal yağış şartlarına bağlı olarak 
yetiştirilmektedir. Sulama yatırımlarının geliştirilmesi patateste verimliliği olumlu yönde etkileyecektir. 
Bölgede analize dayalı gübre kullanımı oldukça azdır. Uygun gübrenin yeterli miktarda ve uygun zamanda 
kullanılması açısından üreticiler bilinçlendirilmelidir. Araştırma kuruluşlarınca bölgeye uygun yetiştirme 
teknikleri araştırılmalı, yetiştirme tekniği konusunda üreticilere eğitim ve yayım hizmeti verilmelidir.  

Bölgenin rakımı düşük olan yerlerinde Niğde ve Nevşehir yöresine göre piyasaya daha erken patates 
arz etme imkanı ve dolayısıyla daha iyi fiyat elde etme imkanı olduğu dikkate alınarak turfanda patates 
yetiştiricili ği konusu üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır.  

Patateste verimi etkileyen en önemli girdilerden biri olan tohumluklar büyük ölçüde kalitesizdir. 
Üreticilerin tohumluk konusundaki bilgisi yetersizdir. Yapılacak araştırmalarla bölge ekolojisi ve halkın 
tercihlerine en uygun tohumluk çeşitleri tespit edilmeli, Tarım İl Müdürlüklerinin kaliteli tohumluk temini 
konusundaki faaliyetleri artarak devam etmelidir. Aytaç ve ark. (2002)’na göre Karadeniz Bölgesinde 
kullanılan tohumluk kalitesinin yükseltilmesi için özellikle bölgede yoğun olarak kullanılan ve kendi 
mahallinde ün yapmış ancak kontrolsüz ve yozlaşmış şekilde üretimi yapılan patateslerin tohumluk olarak 
satılma uygulamasının önüne geçilmelidir. Bölgeye sürekli yeni çeşitlerin sokulması yerine eski 
klon/çeşitlerin ıslah edilmesi veya bunların özelliklerinin iyileştirilmesi çalışmalarına bir an evvel 
başlanmalıdır.  

Bölgenin özellikle rakımı yüksek kesimlerinde ilaç ve gübre gibi girdilerin oldukça az kullanıldığı 
dikkate alınarak organik patates yetiştiricili ği konusunda gerekli araştırma, eğitim ve yayım çalışmaları 
yapılmalıdır. 

Patatesin daha uygun koşullarda depolanması ve uygun pazar koşullarında piyasaya sürülebilmesi 
için tekniğine uygun maliyeti fazla olmayan depo modelleri geliştirilmeli ve üreticilere tavsiye edilmelidir. 

Bölgede henüz ortaya çıkmış olan patates kanseri konusunda üreticiler bilgilendirilmeli, bu konuda 
dayanıklı çeşitlerin tespiti için çalışmalar yapılmalı, bölgedeki tohumluk hareketleri kontrol altında 
tutulmalıdır.  
 
 
 
 
 



 173

KAYNAKLAR 
 
Anonim, 2001. Tarımsal Yapı 2001. D.İ.E. Yayın No : 2758, Ankara 
Anonim, 2005a. http://www.tarim.gov.tr 
Anonim, 2005b. http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/021erolgunel.pdf. 
Anonim, 2006. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=136 
Aytaç, S., Ayan, A.K., Karaca, E., 2002. Karadeniz Bölgesinde Patates Tarımında Karşılaşılan Sorunlar. III. 

Ulusal Patates Kongresi. 23-27 Eylül 2002. İzmir, 151-156. 
Dağdemir, V., Birinci, A., Keskin, A., 1999. Türkiye Patates Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal 

Değişmelerin Ekonometrik  Analizleri II.Ulusal Patates Kongresi, 28 - 30 Haziran 1999.  Erzurum, 
18-24. 

Onaran, H., Ünlenen, L.A., 2002. Niğde ve Nevşehir İllerinde Patates Üretiminde Verim ve Geliri Sınırlayan 
Başlıca Sorunların Belirlenmesi. III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül 2002. İzmir, 137-149. 



 174

PATATES TARIMI MEKAN İZASYONUNDA  GEL İŞMELER 
 

Prof. Dr.Hasan Bal* 
Özet 
 
Patates tarımında  mekanizasyon seviyesi  yüksektir..Son yıllardaki gelişme eğilimleri daha çok ürün kalitesi 
ve üretim rantabilitesini artıracak yönde olmaktadır. 
 
Bu çalışmada patates tarımında uygulanan yeni toprak hazırlığı,dikim ,bakım ve hasat teknikleri ve bunlara 
ili şkin alet ve makinalar tanıtılarak mekanizasyondaki gelişim eğilimleri açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
Zusammenfassung 
 
İm Kartoffelbau ist  die Mechaniesirungsstufe hoch.İm nachsten Jahren sind die Entwicklungstendenzen nach 
Kartoffelqualitaet und Rantabilitaet zum Production. 
İn dieser Arbeit wurden neue Techniken Bodenbearbeitung,,Legen, mechanische Pflege und ernten und 
zugehörigen Geraete und Maschinen erlautet. 
 
1. Giriş 
 
İnsan ve hayvan beslenmesinde önemli yeri olan ve  sanayi hammaddesi olarak  kullanılan patatesin dünyada 
18630 bin hektar alanda 327624 bin ton üretimi yapılmaktadır (Güntner,2005 ).Henüz dünya gıda açığının ve 
açlık sorunun çözülmesinde akla gelen ilk tarımsal ürün olmaktadır. 
 
Günümüz patates tarımının amacı,çevre dostu üretim metotları kullanarak ucuz ve kaliteli patates 
üretmektir.Bu amaca erişmek için tarım tekniği alanında yoğun araştırma çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
 Patates tarımında işçi bulmada çekilen sıkıntı,işçi ücretlerinin sürekli artış göstermesi ve kaliteli patatese olan 
aşırı talep patates tarımının mekanizasyonunu hızlandırmıştır. Günümüzde tam makinalı patates  üretimine 
geçilmiştir.Patates üretiminde 1950 ler de 285 İÇh /ha olan işçilik 90 lı yıllarda 55 İÇh /ha ve 2000 li yılların 
başında 44İÇh/ha altına düşmüştür (Anonymous,2001 . Nitsch,2003).  
 
Batı Avrupanın çoğu ülkelerinde bol üretimden dolayı son yıllarda ürün fiyatlar,ı masrafları 
karşılayamayacak seviyelere düşmüştür.Bu hem çiftci yatırım ekonomisini etkilemiş hem de imalatçılar 
yönünden geniş değişmeler ortaya çıkarmıştır.Yeni teknik çözümler bu yüzden rantabilite ve patates kalitesi 
yönünde olmuştur(Peter,2005 ).  
 
 Son yıllarda tarımdaki yapı değişiklikleriyle, çoğu tarımsal işletmelerde  patates dikim alanları artmıştır. Bu 
arada oluşturulan üretici birlikleri ve makine kooperatifleri  kullanılan alet ve makinaların tam yüklenmesini 
ve böylece  üretim masraflarının azaltılmasını sağlamıştır.,.Bu bağlamda kaliteli ucuz üretim için  işlemlerin 
kombinasyonu artmış,100 kW ve daha güçlü traktörler ve yeni makina gelişimleriyle işlemler yürütülmeye 
başlanmıştır(Wulf ,2005). 
 
2. Toprak İşleme  ve Dikim Yatağı Hazırlamada Mekanizasyon Gelişmeleri 
 
Patates üretim mekanizasyonu patates bitkisi istekleri yanında yetiştirme ve hasat tekniği isteklerine de aynı 
derecede yeterli olması gereken özel bir toprak işleme gerektirir.Patates kabarmış,havayı iyi geçiren ve kolay 
ısınabilen bir toprak ister.Mekanize yetiştirme ve hasat tekniği ise kararlı yapıda düzgün,iyi ufalanmış 
tekerlek izleri ve bitki artıklarına fazla rastlanmıyan,keseksiz ve taşsız bir bitki yatağı gerektirir.Ancak bu 
şartlar altında patatesin makine ile düzgün dikimi ,bakımı ve hasadı yapılarak kaliteli yüksek verim alınabilir. 
Patatese özgü toprak işleme,öncelikle 1950 yıllarında tam otomatik hasat makinelerinin gelişimi ile önem 
kazanmıştır.Makineli hasat için yeterli genişlik ve yükseklikte,yabancı otsuz kolay elenebilir hasat sırtları 
gereklidir.Yumru kayıp ve zedelenmesi az ,iş başarısı yüksek kolay hasat için söz konusu sırtlar şarttır. 

*Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO,Kayseri 
 
 



 175

Patates için toprak işlemede esaslar belirlenmiştir.Bugünkü yetiştirme ve hasat tekniği normal şartlarda 
yüzeyi temiz pullukla devrilerek işlenmiş iyi bir sürüm istemektedir.Pullukla sürümde ,toprağın stabil 
oturması sağlanmalı,tarlanın çiğnenmesi minimize edilmeli kesek oluşumu ve toprak erozyonu önlenmelidir. 
 Patates tarımında toprak işlemede 2 yol izlenmektedir.Birisi pullukla toprak işleme,diğeri pulluksuz 
koruyucu toprak işleme olmaktadır. Direkt dikim metodu pek kullanılmamaktadır. Pullukla işleme ve sırt 
olarak dikim yatağı hazırlama  kesek yapmaya yatkın ağır topraklarda sonbaharın ve hafif topraklarda ise 
ilkbaharda yapılmalıdır.. 
 
Genelde toprak işleme teknikleri için gelişim az masraf ve işçilik,basit teknoloji yönünde olmakta ve toprağı 
koruma (su ve rüzgar erozyondan kaçınma ) esas alınmaktadır. Bunun için toprağı devirmeden işleyen 
koruyucu toprak işleme metodu önem kazanmıştır.Bu işleme metodunda bitki artıklarının tarla yüzeyinde 
bırakılması,ve toprağım devrilmeden ihtiyaç halinde uygun aletler kullanılarak kabartılması gerekmektedir. 
Patates tarımında kesek,taş ve bitki kökleri gibi topraktaki katıklar,bütün üretim sürecindeki işlemleri 
engellemekte ,patates hasat makinesi verimini düşürmekte ve hasatta yumru zedelenmelerini artırmaktadır. 
Bu sorunun çözümü için şimdiye kadar hükmeden taş toplama tekniklerinde söküm şartlarının düzeltilmesi , 
taş toplama makinaları kullanarak taşların tarladan uzaklaştırılması şeklinde olmuştur.Son zamanlarda 
bunlara ilaveten taş ve tezeklerin derin toprak tabakalarından çıkarılması  ve ayrılmasında kullanılan ters 
frezeler ile toprak seperasyonunda kullanılan  makinalar önem kazanmışlardır. 
 
Toprak seperasyonunda 30 cm ye kadar ki  üst toprak tabakasında bulunan irili ufaklı bütün  katıklar ayrılarak 
tarlaya bir şerit kalinde bırakılmaktadır.Toprak seperasyonu yetiştirme alanlarından taşların toplanmasında en 
etkili metot olarak gösterilebilir.İş derinliği çalışma şartlarına bağlı olarak değiştirilir. Ters frezeler ile %70 
iken bu metot ile taşlar %98 azaltılabilir(   Başarılı bir toprak seperasyonu için ilk adım,iyi formlandırılmış 
yastık hazırlanmasıdır.Bunun için  farklı toprak tipi ve ağır şartlarda başarılı olabilen yastık formerleri BF 600 
ve hafif ve orta ağır toprak şartları için BFS 6000 kullanılır.BFS  aletlerde hareket eden baskı tekerlekleri 
toprağı yastıkta tutar,toprağın çiziye dökülmesini önler.Günümüzde toprak seperasyonu için 
Grime,Kongskilde ve Schulte gibi firmalar tarafından makinalar geliştirilmi ştir.Grimme  nin yaptığı Combi-
Star 1500 ağır topraklar için  7 yıldız merdaneli ayırıcı organlara sahiptir.Arkasındada uzunca bir zincir elek 
bulunmaktadır.Hafif topraklar için  bu makina tipi yerine 3 yıldız merdaneli ve kısa zincir elekli makina 
tipleri tercih edilir. 
 
Toprak seperasyonu üzerine Almanya da yapılan bir araştırma çalışmasında;toprak seperasyonunun 
kullanılma imkanları hafif ve orta bünyeli topraklarda araştırılmıştır.Toprak seperasyonu ile toprağın daha iyi 
kabartıldığı,patates kalitesine pozitif etkiler yapıldığı,zedelenmelerin ve yeşil deforme patateslerin azaltıldığı 
belirlenmiştir.Toprak seperasyonu ile hektara masrafların 75-100 Euro arttığı ,bu artışın ürün kalite 
yükselmesindeki fiyat artışı ile karşılanabileceği belirlenmiştir( Wulf,2003 ) 
 
3. Patates Dikiminde Mekanizasyon Gelişmeleri 
 
Patates dikiminde esas görevler,toprakta çizilerin açılması.açılan çizilere yumruların bırakılması ve toprakla 
kapatılmasıdır. .Dikim kapsamında tohumun ve  toprağın durumu.dikim tekniği ve iş organizasyonuna dikkat 
etmek gerektir. Patates yetiştirme ve hasat tekniği yönünden düzgün bir dikim ister.Dikim düzgünlüğünde 
yapılan hatalar daha sonraki proseslerde düzeltilemez. Günümüzde patates yumruları yarı ve tam otomatik 
makinalarla yapılabilmektedir. Filizlendirilmiş yumruları da dikebilen özel yapıda makinalar mevcuttur. 
 
Bügün tarım tekniği ileri ülkelerde patatesin büyük bir kısmı otomatik makinalarla dikilmektedir.Pratikte 
çeşitli firmalara ait 4 sıralı askılı  1,5t devrilir bunkerli , 4 sıralı çekili 2,5 t devrilir bunkerli ,  6 sıralı çekili  4t 
devrilir bunkerli ,8 sıralı çekili 5t devrilir bunkerli  ve 4 sıralı ön çimlendirilmiş yumruları dikeebilir tipte 
makinalara rastlanmaktadır.Bu makinalarla çalışmada işçilik diğer belirtilen makinalara kıyasla 8 sıralı 
makinelarda  en düşük ( 0,9 İÇh/ha ) olurken.hektara toplam dikim masrafları da yine en az (140 DM/ha 
olmaktadır.Ön çimlendirilmiş yumruları diken özel makinalar da ise,işçilik ve toplam maliyet masrafları1,7 
İçh /ha ve 204 DM/ha ile en yüksek  olmaktadır. Çekili,4 sıralı,2,5 t devrilir bunkerli makinelarda  makine 
masrafı sözü edilen diğer makinelara kıyasla en az (101,57 DM/ha olmaktadır(Meister,2001). 
Yeni dikim makinelarının çoğunda  çift sıra kepçeli kuşak veya zincir tipi dikici düzenler mevcuttur.Bunlarla 
daha düzgün dikim yapılabilmeklte ve hatta çimlendirilmiş yumrular da dikilebilmektedir.Ayrıca dikici 
düzenlerde kepçelerin değiştirilebilir olması farklı büyüklükteki  ve şekildeki yumruların dikimini  de 
mümkün kılmaktadır. 
 
Patates yetiştiren işletme sayılarının artması ve.özellikle yemeklik patates tarımında azalan kar 
marjları,makine ve işçilik masraflarının azalmasını gerektirmektedir.Yeni dikim makinelarındaki 
gelişim,toprak işleme,gübreleme,ilaçlama ve sırt yapmada işlemlerin birlikte yapılmasını mümkün 
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kılmaktadır.Dikim ve sırt yapmada makine kombinasyonu ,işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına kıyasla işçilik 
masraflarını 1,7 İÇh/ha dan 1 İÇh/ha  ya ve makine masraflarını ise 105,6 Euro dan 86,6 Euro ya  
çekmektedir. Patates dikim alanlarında henüz işlemlerin (toprak işleme,gübreleme ,ilaçlama,sırt yapma ) 
birleştirilmesine eğilim artmaktadır. Öncelikle toprak işleme aletleri önde kurulu olarak dikimle kombine 
olurken,dikim makineları arkasına çeşitli  sırt yapıcı aletlerde bağlanmaktadır.İşlemlerin ayrı ayrı yapıldığı 
separatif metotta hektara masraflar 136,6 Euro iken makine kombinasyonunda 121,3 Euro olmuştur. İşçilik 
ise 2,2 İÇh/ha dan 1 İÇh /ha  düşmüştür(Wulf,2005 ). 
  
4. Patates Bakımında Mekanizasyon Gelişmeleri 
 
Patates bakım çalışmaları patates bitkisine iyi bir gelişme ortamı ve hasat makinesine de kolay söküm şartları 
sağlamalıdır.Patates bakımında üç önemli görev,yabancı ot mücadelesi,toprak bakımı ve düzgün toprak 
sırtlarının yapımı olmaktadır. 
Patates yabancı ot mücadelesinde mekanik bakım aletleri ve çeşitli herbisitlerden yararlanılmaktadır. 
Patatesin mekanik yabancı ot  mücadelesi ve toprak bakımında kullanılan ekipmanlar  basit aletler olarak 
çapa, boğaz doldurma  (yığıcı),ağ tırmık, sırt fırçası gibi aletler olmaktadır. Kombinasyon düzenler ise yığma 
tırmıklama,çapalama tırmıklama ve yığma çapalama ve tırmıklama işlemlerini birlikte yapabilen  üniversal 
aletlerdir. 
Yığıcı- ağ tırmık kombinasyonu yıllardan beri kullanılmış ve az da olsa bugün de kullanılmaktadır. Daha yeni 
ekipmanlar ,yıldız çapa aleti, sırt yapıcı sıra freze ve diğer bakım aletleri olmaktadır.Bu aletler daha yüksek 
etkinlik sağlamaktadırlar. Yıldız çapanın 2-3 kez kullanımı ile mekanik yabancı ot mücadelesinde başarılı 
olunmaktadır.toprak ve iklim şartları göz önünde bulundurularak fazla otlanma bulunan yerlerde sırtlara 
mekanik bakımla birlikte bant şeklinde herbisit uygulaması da yapılabilmektedir. Bu şekildeki bir uygulama 
yüzeysel alan ilaçlamalarına göre %63   ilaç tasarrufu sağlamaktadır (Irla,1995 ). Sırt yapıcı sıra freze ağır 
topraklarda diğer sırt yapıcı yığıcı alet ise hafif ve orta bünyeli topraklarda kullanılmaktadır.4 sıralı  sıra freze 
ile 4 sıralı bir formlayıcılı yığıcı alet iş yapma masrafları yönünden karşılaştırıldığında hektara masraf sıra 
frezelerde 128 DM iken diğerinde 54 DM olmaktadır(Wesenberg,2001). 
Son zamanlarda çoğunlukla 4 ve 6 sıralı,yüksek hızlarda çalışabilen bakım aletleri yapılmaktadır.Yeni bakım 
aletlerinin hepsinde paralelogram düzeni,derinlik ayar tekerleklerine yer verilmesi dikkat çekicidir.  
 
 
5. Patates Hasatında Mekanizasyon Gelişmeleri 
 
Patates hasatı titizlik isteyen zor bir iştir.Komple hasat ve taşıma için  uygun şartlarda hasat,İyi söküm ve 
taşıma kriterleri göz önünde tutulmalıdır. 
Bu kriterler için kısa olarak şunlar belirtilebilir:Patatesler olgunlaşınca,toprak şartları,iklim şartları,hasat 
tekniği uygun olunca  ve zedesiz söküm sağlanınca hasat yapılmalıdır. Yumrularda kabuklar dayanıklı olmalı 
ve stolonlardan kolayca ayrılabilmelidir.Aktuel toprak durumu elenebilir olmalı ve mümkün oldukça 
taş,kesek ve bitki artıklarından uzak olmalıdır.Patatesler hasat sırasında yağış yememeli,Namlu biçiminde 
duran patatesler harici rutubetten uzak bulunmalıdır. 
 
Uygulanan söküm tekniği kusursuz teknik durumunda olmalıdır. Toprak ve verim ili şkisinde,patatesler 
makinedan iyi bir şekilde akacak şekilde hareket etmelidir.Geçit yerlerde  düşme yüksekliği 50 cm yi 
aşmamalı,50 cm üzerindeki düşme yükseklikleri için teknolojik minumum sağlanmalı,düşürme ağları ve 
perdeleri kullanılmalıdır. 
Patates hasatında yüksek iş başarısı ve yumruları koruyucu çalışma şekli ön planda olmaktadır.Ayrıca 
sökümde yumru kayıplarının az ,patateslerin zedesiz,katık maddeleri nisbeti düşük bulunmalıdır. 
 
Günümüzde patates hasatında bir ve çok sıralı sökücü, yükleyici sökücü  ve  toplayıcı sökücü makinalar 
kullanılmaktadır.Bunların herhangi bir temel versiyonda yapı şekli,büyüklük,teknik donatımı farklı 
olabilmektedir. 
Sökücüler genellikle çarpıcı çarklı,ızgaralı ve zincir elekli olmak üzere değişik tipte bir veya iki sıralı olarak 
yapılmaktadır.Küçük patates alanlarının hasatında az  miktarda kullanılmaktadır Yükleyici sökücü  ve 
toplayıcılı sökücü ı makinalar traktörle çekili yahut kendi yürür tipte makinalar olmaktadır Toplayıcı.sökücü 
makinelere genel olarak otomatik hasat makineleri de denilmektedir.Otomatik hasat makinaları,çuvallı 
,depolu ve yürür taban bunkerli olabilmektedir.Bir sıralı otomatik hasat makineleri,elek yüzeyi ve bunker 
kapasitelerine göre üç  grubuna ayrılırlar.Küçük işletmelerde 2t kapasiteye kadar olan makinalar, daha büyük 
işletmelerde 2-3 t kapasiteli ve büyük işletmelerde 3-4,5 t kapasiteli otomatik makinalar  kullanılır. 
Daha büyük iş kapasiteleri için hem 2 ve 4 sıralı çekili ve hem de kendi yürür makinalar kullanıma 
sunulmuştur. Almanya’da 2 sıralı bunkerli tam otomatik makineler önem kazanırken  Almanya ya komşu 
diğer  ülkelerde 2 sıralı yükleyicili sökücüler hakim olmaktadır.Çeşitli firmalara ait 2 sıralı  modern 
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makineların işletme özellikleri aşağıda çizelgede verilmiştir.Çizelge değerlerinden anlaşılacağı gibi bu 
makinelarla çalışmada yumru kayıp ve zedelenmeler oldukça düşük olmaktadır. 
 
Patates hasat makinalarına ilişkin  karakteristikler (Canneyt ve Bart,2003) 

İmalatçı Firma 
 

Netagco Grimme Dewulf Riecam 

Model Quadra SF170/60 RDT Superia ZRB1700 

Tip 
2 sıralı yükleyici 
sökücü kendi yürür 

2 sıralı bunkerli 
sökücü kendi yürür 

2 sıralı bunkerli 
sökücü ,çekili 

2 sıralı bunkerli 
sökücü kendi yürür 

İşverimi(ha/h) 0,55 0,31 0,28 0,34 
Çalışma 
hızı(km/h) 

4,37 2,47 2,26 2,66 

Sökülen 
patatesdeki  kesek 
nisbeti(%) 

27,1 14,8 18,1 21,2 

Kayıp yumru 
nisbeti(%) 

0,98 1,4 1,3 1,3 

Zedelenme 
indeksi 

1,63 3,8 7 14,6 

 
 
Patates hasat makinelarındaki gelişimler,bir sıralı sökücülerde öncelikle detay düzeltmeler(öncelikle iş 
başarısının artırılması ve söküm kalitesi ) şeklinde olmakta,2 sıralı bunkerli sökücülerde 6 t kapasiteli,500m 
boyundaki parseller için yeterli döner tabanlı depolar ön planda olmaktadır(Peter,2003 ). Hasat makineları 
tiplerinde iş verim kapasitesi 0,18 ha/h (E671 ) den 0,76 ha /h  (E684 )  e yükselmiştir.İşçilik ihtiyacı ise 45 
İÇh /ha  (E671) dan 3 İÇh /ha düşmüştür.Bu makinalar için söküm kayıpları 3600kg/ha dan 800 kg /ha 
düşmüştür.Yumru zedelenmeleri ise %25 ler den %4  seviyelere inmiştir(Anonymous,2001 ).                                                                                    
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ÇUKUROVA BÖLGES İNDE DENEMEYE ALINAN BAZI PATATES ÇE ŞİTLER İNİN CİPS 
ÜRETİM İNE UYGUNLUĞU 

 

Hatice ÇELİK, Hasan FENERCİOĞLU, Halis ARIOĞLU 
 

Çukurova bölgesinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından 
yetiştirilmeye alınan patates çeşitlerinin cipse işlenmeye uygunluklarının araştırıldığı bu çalışmada materyal 
olarak Agria, Felsinia, Hermes, Remerka, Shepody ve Vangoh çeşitleri kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan patatesler, 1.6 mm kalınlığında dilimlenen patatesler 180°C’de kızartılmıştır. 
Kızartma süresi çeşide bağlı olarak 3.0-4.5 dakika arasında değişmiş ve kızartma işlemi hava kabarcıklarının 
son bulmasına kadar sürmüştür. Kızartma işleminden sonra cipsler 55°C’de 5 dakika etüvde bekletilerek yağ 
fazının süzülmesi sağlanmış ve polietilen ambalajlar içerisinde oda koşullarında muhafazaya edilmiştir. 

Elde edilen bulgular dikkate alındığında cipse işlenmeye en uygun çeşitlerin çalışılan çeşitler 
arasında Vangoh ve Hermes çeşitleri olduğu; Agria çeşidinin düşük kuru madde oranına rağmen cipse 
işlenmeye uygun olduğu; Remerka, Felsinia ve Shepody çeşitlerinin ise zorunlu hallerde seçilebileceği 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Patates, Cips, Renk, Kızartma, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 
THE SUITABILITY OF VARIOUS POTATO CULTIVARS GROWN I N THE 

ÇUKUROVA REGION FOR CHIP PRODUCTION 
 

In this study, potato cultivars of Agria, Felsinia, Hermes, Remerka, Shepody and Vangoh grown in 
the Çukurova region by Çukurova Univercity Department of Field Plants were used as the material. 
 After washing and peeling the tubers, slices of 1.6 mm thickness were obtained. Slices were fried in 
sunflower oil at 180oC. Frying time changed between 3.0-4.5 min depending on potatoes cultivars. 
 After frying, chip samples were kept for 5 min at 55oC in stove then were packaged in polyethylen 
pouches. Then physical and chemical analyses were applied on chip samples. 
 According to the results, cultivars of Vangoh and Hermes were found to be suitable for chip 
production. In spite of low solid content, cultivar of Agria also was found to be suitable. Remerka, Shepody 
and Felsinia were determined to be selected at obligatory conditions.  

 
Key Words: Potato, Chips, Frying, Colour, Physical and Chemical Properties 
 
GİRİŞ 

Patates, yüksek nişasta içeriğinden dolayı insan beslenmesinde rolü olan karbonhidratların önemli bir 
kaynağıdır. Ayrıca mineral maddelerce ve bazı vitaminlerce de  zengin bileşime sahiptir (İlisulu, 1968; 
Augustin ve ark., 1981; Munshi ve Mondy, 1989). 

Gelişmiş ülkelerde patatesten cips, dondurulmuş parmak patates, nişasta, püre, patates unu vb. ürünlerin 
üretilmesinde yararlanılmaktadır. Patates, ülkemizde günümüze kadar yemek hazırlamada kullanılan bir 
sebze olma özelliğini korumuş olmakla birlikte, son yıllarda endüstriyel amaçlı kullanımı önem kazanmaya 
başlamıştır. Mamul üründe istenilen kalitenin elde edilebilmesi için hammaddenin ve çeşit özelliklerinin yanı 
sıra uygun saklama koşullarının belirlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır (Samatus ve ark.,1974; 
Gould ve ark.,1979a;  Gould ve ark.,1979b; Talburt ve Smith,1986). 

Gıda sanayimizde son yıllarda kaydedilen gelişmelere paralel olarak, patatesin endüstriyel amaçlı 
kullanımında da gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler daha çok patates cipsi ve dondurulmuş 
parmak patates üretimine yöneliktir. Özellikle yabancı sermaye katkılı patates işleme tesislerinin sayısı 
zamanla artmaktadır. Cips üretimi ile ilgili araştırmaların ve yayınların çok sınırlı olması konuya ilgi duyan 
ülkemiz işletmecilerinin zorluklarla karşılaşmasına ve yanlış kararlar almasına, dolayısı ile de kayıplara 
neden olabilmektedir. Bu durum,  piyasada satılan yerli üreticilerin ürünleri ile yabancı sermaye katkılı 
kuruluşların ürünleri arasındaki kalite farkı ile de doğrulanmaktadır. 

Patates yumruları uzun süre saklanabilir özelliktedirler. Ancak yumru özellikleri zaman içinde değişime 
uğradığından her zaman cipse işlemeye elverişli olmamaktadır. Bu durum özellikle saklamanın son 
dönemlerinde daha büyük önem taşımakta ve bu nedenle ilgili endüstri taze patatese gereksinim duymaktadır. 
Yukarıda belirtilen nedene dayalı olarak Çukurova koşullarında erken dönemde patates yetiştirilmesi patates 
cipsi üreticileri tarafından teşvik edilmektedir. 

Patateslerde kaliteye etki eden faktörler arasında üzerinde en çok durulan ve gıda sanayisini en çok 
ilgilendiren yumru özellikleri özgül ağırlık ve kuru maddedir. Kuru maddesi yüksek olan patateslerde; 
depolama kayıplarının az, indirgen şeker birikiminin düşük, işlenmiş ürün randımanlarının yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  
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Patates cipsi, kuru maddeye göre indirgen şeker miktarı %2’den daha az olan sağlam patateslerden 
tekniğine göre soyulduktan sonra dilimlenip, yemeklik özellikteki bir bitkisel yağ ile kızartılmış, sade veya 
katkı maddesi ilave edilmiş bir gıda maddesidir (TSE, 1991).  

Yapılan araştırmalarda cips verimi üzerine çeşit özelliklerinin etkili olduğu ve bu etkinin yıldan yıla ve 
hatta yetiştirildi ği bölgeye göre farklılıklar gösterdiği(Smith, 1951a), ayrıca özgül ağırlığın ve kuru maddenin 
de önemli etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Wilson ve Lindsay, 1969; Cacace ve ark., 1994). 

Bu araştırmada, yetiştiricili ği denemeye alınan patates çeşitlerinin cipse işlenmeye uygunluklarının yanı 
sıra yaklaşık 10’ar gün arayla 3 defada hasat edilen yumruların bileşim özellikleri ile bunların cipse yansıyan 
etkileri araştırılmıştır. 

 
 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Materyal olarak kullanılan patates yumruları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü tarafından Fakültenin Araştırma-Uygulama Çiftliğinde denemeye alınan Agria, Felsinia, Hermes, 
Remerka, Shepody ve  Vangogh çeşitlerine aittir. Araştırmada kullanılan patates yumruları Mayıs ayı içinde 
10’ar gün ara ile 3 defada hasat edilmiştir. 

 Patateslerin dilimlenmesi el tipi olarak geliştirilen ve dilim kalınlığı ayarlanabilir özellikte olan 
dilimleme aleti ile gerçekleştirilmi ştir. 

 Çalışmada, kızartma işlemi ayçiçek yağı ile gerçekleştirilmi ştir. Kızartma işlemi istenilen sabit 
sıcaklığa ayarlanabilen termostatlı, 3 litre yağ kapasiteli fritözde yapılmıştır.  

 Araştırmada kullanılan patatesler, yıkama işlemine tabi tutulduktan sonra el tipi kabuk soyma 
aletiyle kabukları soyulmuştur. Yumrular kabuk soyma işleminden sonra el tipi dilimleme aleti ile 1.6 mm 
kalınlığında dilimlenmiştir. Kızartma işlemi 180°C’de gerçekleştirilmi ştir. Kızartma süresi çeşide bağlı 
olarak 3.0-4.5 dakika arasında değişmiş ve kızartma işlemi hava kabarcıklarının son bulmasına kadar 
sürmüştür. Bir parti yağ bir çeşide ait tüm tekerrürlerin kızartılması için kullanılmış ve daha sonra 
değiştirilmi ştir (Şekil 1). 

 Kızartma işlemi, bir çeşide ait patateslere 4 tekerrürlü ve 3 paralelli olarak gerçekleştirilmi ştir.
 Kızartma işleminden sonra cipsler 55°C’de 5 dakika etüvde bekletilerek yağ fazının süzülmesi 
sağlanmış ve polietilen ambalajlar içerisine doldurulup kapama makinesi ile ağızları kapatılmıştır.  

 
Patates →→→→ Yıkama →→→→ Kabuk soyma →→→→ Dilimleme  →→→→ Su içinde bekletme →→→→ Dilim yüzeyinin  
      Ambalajlama ←←←← 55°C’de 5 dakika etüvde bekletme ←←←←Kızartma (180°C’de)    ←←←←Kurutulması 
 
Şekil 1. Patates cipsi üretim aşamaları 
 

1. Patates Üzerinde Uygulanan Analizler 
 
Yumruların özgül ağırlığını belirlemek için Arşimet terazisi kullanılarak bulunmuştur (Türker, 

1992).Patateslerin toplam kurumadde içeriği, vakumlu etüvde 75°C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar 
tutularak toplam kuru madde ağırlık yüzdesi olarak belirlenmiştir (Anon., 1983). Spektrofotometrik yöntem 
kullanılarak nişasta değerleri bulunmuştur (Dennis ve ark., 1978). İndirgen şeker içerikleri Luff-Schrool 
yöntemine göre yapılmıştır (Cemeroğlu, 1992). Soyulan patateslerdeki ağırlık farklarından yararlanılarak 
kabuk oranı hesaplanmıştır. Dilimlerin kızartılmadan önceki ağırlığı ile kızartıldıktan sonraki ağırlığı 
arasındaki farktan yararlanılarak cips verimi hesaplanmıştır (Talburt ve Smith, 1986). 

 
2. Patates Cipsi Üzerinde Uygulanan Analizler 

 
Cips renklerinin belirlenmesinde, objektif ölçümler Minolta CR100 marka renk ölçerle uluslar arası 

L*a*b*-sistemine göre ve duyusal değerlendirmeler de Avrupa Patates Araştırma Derneği (European 
Association of Potato Research) için geliştirilmi ş olan standart renk kartları ile yapılmıştır. Renk kartlarıyla 
yapılan ölçümlerde; renk skalası 1-9 arasında puanlanmış olup, renklerden 1 en koyu, 9 ise en açık cips 
rengini göstermektedir. Cips örneklerinin ne kadar yağ içerdiğini TSE 1990’a göre belirlenmiştir.Bulguların 
istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 10.0 bilgisayar paket programı kullanılmıştır.  
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTI ŞMA 
 

Taze Patateslerin Özgül Ağırlık Değerleri 
Taze patateslerin özgül ağırlık değerleri  Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi 

çeşitlerin özgül ağırlık değerleri 1.054-1.076 g/cm3 arasında değişim göstermiştir. En düşük özgül ağırlık 
değeri 1. Hasat döneminde Remerka çeşidinde; en büyük değer ise 2. Hasat döneminde Hermes çeşidinde 
ölçülmüştür. Çeşitlerin özgül ağırlık değerleri arasındaki farklılıklar üç hasat döneminde de istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur.  

 
  Çizelge 1. Taze Patateslerin Özgül Ağırlık Değerleri (g/cm3) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 1.059 c 1.062 d 1.061 c 

Felsinia 1.068 b 1.070 c 1.067 b 
Hermes 1.074 a 1.076 a 1.071 ab 
Remerka 1.054 d 1.066 cd 1.068 ab 
Shepody 1.066 b 1.070 bc 1.072 a 
Vangoh 1.074 a 1.075 ab 1.068 ab 

*Çizelgede aynı sütunda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Üç hasat zamanının onar gün arayla yapıldığı ve patates yumrularında olgunluk artışı ile özgül ağırlık 

değerlerinin arttığı ele alınınca; hasat dönemlerinde aynı çeşidin özgül ağırlık değerlerindeki artma veya 
azalmanın, yumru büyüklüklerinin üç hasatta da farklı olmasından ileri geldiği düşünülmüştür. 

Farklı hasat dönemlerinde sadece Remerka çeşidinin özgül ağırlık değerleri arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Agria, Felsinia, Hermes, Shepody ve Vangoh çeşitlerinin farklı hasat 
dönemlerinde özgül ağırlık değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

  
Taze Patateslerin Kuru Madde İçerikleri 

Taze patateslerin kuru madde içerikleri Çizelge 2’de de görüldüğü gibi % 18.80-27.45 arasında değişim 
göstermiştir. En yüksek kuru madde içeriği 2. Hasat döneminde Vangoh çeşidine ait yumrularda; en düşük 
değer ise 3. Hasat döneminde Agria çeşidine ait yumrularda ölçülmüştür. Çeşitlerin aynı hasat döneminde 
kuru madde içerikleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  

Farklı hasat zamanlarında aynı çeşide ait yumruların kuru madde içerikleri arasındaki farklılıklarda her 
bir çeşit için istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.   

 
Çizelge 2. Taze Patateslerin Kuru Madde İçerikleri (g/100 g)   

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 22.11 a 22.11 a 18.80 b 

Felsinia 23.42 b 25.72 a 21.59 c 
Hermes 24.17 b 23.18 b 26.37 a 
Remerka 21.93 c 23.01 b 26.54 a 
Shepody 25.24 c 27.37 a 26.26 b 
Vangoh 25.62 b 27.45 a 24.66 c 

*Çizelgede aynı satırda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Altı çeşidin yumrularına ait özgül ağırlık ve kuru madde değerleri arasında pozitif bir korelasyonun 

olduğu(r =0.590) ve bu etkinin istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01) 
  

Taze Patateslerin İnvert Şeker İçerikleri 
Taze patateslerin invert şeker değerleri Çizelge 3’den de görüldüğü gibi 0.403- 1.339 g/100ml arasında 

değişim göstermiştir. En küçük değer 2. Hasat döneminde Hermes çeşidinde; en büyük değer ise 3. Hasat 
döneminde Felsinia çeşidinde ölçülmüştür. Çeşitlerin aynı hasat dönemi içindeki indirgen şeker değerleri 
arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  

 Farklı hasat dönemlerinde aynı çeşide ait yumruların invert şeker içerikleri arasındaki farklılıklar 
sadece Remerka çeşidine ait yumrularda istatistiksel olarak önemsiz bulunmuş; diğer bütün çeşitlerde önemli 
bulunmuştur.  
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Çizelge 3. Taze Patateslerin İnvert Şeker İçerikleri (g/100ml) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 0.515 b 0.461 b 0.655 a 

Felsinia 1.170 b 0.480 c 1.339 a 
Hermes 0.408 b 0.403 b 0.557 a 
Remerka 0.720  0.922  0.751  
Shepody 1.099 a 0.857 b 0.557 c 
Vangoh 0.538 b 0.466 c 0.638 a 

*Çizelgede aynı satırda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

  
 Uygun özellikte patates cipsi eldesi için Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan patates 

cipsi standardında; kuru maddeye göre indirgen şeker miktarının %2’den daha az olması gerektiği 
belirtilmiştir (TSE, 1991).  

  
Taze Patateslerin Nişasta İçeriği 
Çizelge 4.’den de görüldüğü gibi yumrulara ait nişasta değerleri %12.2-23.1 arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek nişasta değeri 2. Hasat döneminde Shepody çeşidine ait yumrularda; en düşük değer 
ise 3. Hasat döneminde Felsinia çeşidine ait yumrularda ölçülmüştür. Her bir hasat döneminde nişasta 
içerikleri bakımından çeşitler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  

Farklı hasat zamanlarında aynı çeşide ait yumruların nişasta içerikleri arasındaki farklılıklar sadece 
Vangoh çeşidinde istatistiksel olarak önemli bulunmamış; diğer bütün çeşitlerde önemli bulunmuştur.  

 
Çizelge 4. Taze Patateslerin Nişasta İçerikleri (%) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 14.13 c 16.56 b 19.23 a 

Felsinia 19.05 b 21.72 a 12.24 c 
Hermes 15.84 c 16.14 b 16.23 a 
Remerka 15.75 b 21.72 a 15.33 c 
Shepody 15.12 b 23.10 a 13.11 c 
Vangoh 21.12  22.32  19.29  

*Çizelgede aynı satırda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Cipse İşlenen Patateslerin Kabuk Oranları 
Çizelge 5’den de görüldüğü gibi cipse işlenen patateslerin kabuk oranları %9.12-14.24 arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek kabuk oranı 3. Hasat döneminde Vangoh çeşidine ait yumrularda; en düşük değer ise 
1. Hasat döneminde Shepody çeşidine ait yumrularda ölçülmüştür. Çeşitlerin kabuk oranları arasındaki 
farklılıklar istatistiksel olarak sadece 1. Hasat döneminde önemli bulunmuş; diğer hasat dönemlerinde önemli 
bulunmamıştır.  

 
Çizelge 5. Cipse İşlenen Patateslerin Kabuk Oranları (%) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 13.14  12.71 12.16 

Felsinia 11.50  12.16 11.98 
Hermes 12.36  13.53 12.26 
Remerka 9.65  10.76 10.40 
Shepody 9.12  11.60 10.74 
Vangoh 13.84  11.53 14.24 

*Çizelgede aynı satırda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Farklı hasat dönemlerinde her bir çeşide ait kabuk oranları değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıştır.  
Patatesler hasat edildiklerinde ince kabuk yapısına sahipken depolama süresine bağlı olarak kabuk 

kalınlığı artar. Kabuk oranlarının yüksek olması kayıplar ve verim açısından istenmez (Cemeroğlu ve Acar, 
1986). 



 182

Cips Verimleri 
Patates yumrularına ait cips verimleri Çizelge 6’da gösterilmiştir.  
 
Çizelge 6. Cips Verimleri (%) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 32.00 b 32.22 a 31.66 e 

Felsinia 31.33 c 31.66 b 31.90 d 
Hermes 31.22 c 32.22 a 32.77 a 
Remerka 30.15 e 31.10 c 32.22 c 
Shepody 32.15 a 30.55 e 32.50 b 
Vangoh 30.50 d 30.83 d 32.22 c 

*Çizelgede aynı sütunda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Çizelgeden de görüldüğü  gibi cips verimleri değerleri %30.15-32.77 arasında değişim göstermiştir. En 

yüksek cips verimi değeri 3. Hasat döneminde Hermes çeşidinde; en düşük değer ise 1. Hasat döneminde 
Remerka çeşidinde bulunmuştur. Çeşitlerin aynı hasat döneminde cips verimleri arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.  

Her bir çeşidin üç farklı hasat döneminde cips verimleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur. 

Tüm çeşitlerde olmasa bile genelde özgül ağırlık ve kuru madde değerleri yüksek olan çeşitlerin cips 
verimleri de yüksek bulunmuştur. 

     
Cipslerin Yağ İçeriği 

Patates çeşitlerine ait cips örneklerinin ortalama yağ içeriği değerleri Çizelge 7’de verilmiştir.    
 
Çizelge 7. Cipslerin Yağ İçerikleri (%) 

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 26.07 c 31.07 a 28.07 a 

Felsinia 29.80 ab 27.20 b 28.07 a 
Hermes 28.00 bc 23.00 c 29.66 a 
Remerka 24.33 d 23.40 c 25.20 b 
Shepody 30.73 a 25.06 bc 19.93 c 
Vangoh 23.73 d 26.46 b 21.73 c 

*Çizelgede aynı sütunda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Çizelgeden de görüldüğü gibi patates çeşitlerinin cips örneklerinin yağ içerikleri %19.93-31.07 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek yağ içeriği 2. Hasat döneminde Agria çeşidine ait cips örneklerinde; en 
düşük değer ise 3. Hasat döneminde Shepody çeşidine ait cips örneklerinde bulunmuştur. Çeşitlerin aynı 
hasat dönemi içerisindeki yağ içerikleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Her bir çeşide ait cips örneklerinin farklı hasat dönemlerindeki yağ içerikleri arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak Agria ve Remerka çeşitlerinde önemli bulunmamış; diğer bütün çeşitlerde önemli 
bulunmuştur. 

Cips örneklerinin yağ içerikleriyle yumruların kuru madde ve özgül ağırlıkları. arasında negatif yönde 
bir korelasyon (sırayla r =-0.146, r =-0.207) olduğu belirlenmiştir. 
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Cipslerin Renk Değerleri 
Patates çeşitlerine ait cips örneklerinin Minolta CR100 marka renk ölçerle ölçülen L*a*b* değerleri 

Çizelge 8’de gösterilmiştir.   
 
Çizelge 8. Cips Örneklerinin Renk (L*a*b*) Değerleri 

Hasat Çeşitler 
Özellikler 

L a b 

1. Hasat 

Agria 69.63 c -0.10 d 43.20 a 
Felsinia 61.63 e 4.96 a 37.76 c 
Hermes 72.46 b -1.20 e 40.53 b 
Remerka 64.46 d 3.40 b 37.80 c 
Shepody 69.30 c 2.46 c 31.96 d 
Vangoh 75.13 a -0.16 d 37.10 c 

2. Hasat 

Agria 69.13 c -0.86 bc 45.06 a 
Felsinia 73.73 b 0.10 b 38.03 b 
Hermes 73.60 b -1.33 c 38.60 b 
Remerka 66.26 d 3.66 a 37.73 bc 
Shepody 71.60 b 2.70 a 31.30 d 
Vangoh 76.96 a -1.03 bc 36.70 c 

3. Hasat 

Agria 72.60 b -2.23 c 42.93 a 
Felsinia 71.43 b 0.86 a 37.03 c 
Hermes 75.46 a -1.70 c 40.23 b 
Remerka 73.36 ab 0.76 a 32.23 d 
Shepody 74.13 ab 0.50 ab 33.70 d 
Vangoh 75.76 a -0.50 b 37.06 c 

*Çizelgede aynı sütunda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Çeşitlerin aynı hasat dönemi içindeki L, a ve b değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur. (p<0.05) 
Patates cipslerinin renklerinin belirlenmesinde kullanılan renk kartlarıyla bulunan skala değerleri Çizelge 

9’da verilmiştir.  
 
Çizelge 9. Cipslerin Renk Değerleri  

Çeşitler 
Hasat Dönemleri 

1 2 3 
Agria 6.80 b 8.40 a 8.50 a 

Felsinia 5.80 c 7.40 b 8.00 ab 
Hermes 8.60 a 8.40 a 8.80 a 
Remerka 5.40 c 5.90 c 8.20 a 
Shepody 7.10 b 7.70 ab 7.20 b 
Vangoh 7.30 b 8.50 a 8.60 a 

*Çizelgede aynı sütunda aynı harfle belirtilen değerler arasındaki farklar 0.05 güven sınırına göre 
önemsizdir. 

 
Çizelgeden de görüldüğü gibi renk kartlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda renk değerleri 5.40-

8.80 arasında değişim göstermiştir. En yüksek renk değeri 3. Hasat döneminde Hermes çeşidine ait cips 
örneklerinde; en düşük renk değeri ise 1. Hasat döneminde Remerka çeşidine ait cips örneklerinde 
belirlenmiştir. Çeşitlerin aynı hasat dönemi içinde renk kartlarıyla belirlenen renk değerleri arasındaki 
farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Farklı hasat dönemlerinde her bir çeşidin renk kartlarıyla belirlenen renk değerleri arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak Hermes ve Shepody çeşitlerine ait cips örneklerinde önemli bulunmamış; diğer tüm 
çeşitlerde önemli bulunmuştur. 

Cipslerin renk özellikleri üzerine çeşit özelliklerinin etkili olduğu görülmüştür. Özgül ağırlık ve kuru 
madde değerleri yüksek olan çeşitlerin cips renkleri diğer çeşitlerinkilere göre daha yüksek değerler almıştır. 

Araştırmada kullanılan patates çeşitlerine ait cips örneklerinin tümünün kabul edilir sarı renkte olduğu  belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular dikkate alındığında cipse işlenmeye en uygun çeşitlerin  Vangoh ve Hermes 
çeşitleri olduğu; Agria çeşidinin düşük kuru madde oranına rağmen cipse işlenmeye uygun olduğu; Remerka, 
Felsinia ve Shepody çeşitlerinin ise zorunlu hallerde tercih edilebileceği belirlenmiştir. 
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PATATESTE SU-VERİM İLİŞK İLERİ 
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Özet 

 
 Bitki yetişme süresi 120-150 gün olan bir patates bitkisi için bitki su gereksinimi 
(Evapotranspirasyonu, ET) iklime bağlı olarak 500-700 mm arasındadır. Sulama suyu ile yumru ağırlığı 
arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 
 Patates toprak su eksikliğine oldukça duyarlıdır. Optimum verim topraktaki kullanılabilir suyun 
%30-50’ den daha fazla olmadığı koşullarda elde edilmektedir. Eğer EK’ nin %50’ sinden daha aşağılara 
inilirse verimde azalma meydana gelmektedir. Çimlenme, yumru oluşumu ve ürün oluşumu dönemlerindeki 
su eksikliği verimde en büyük etkiye sahiptir. Buna karşın olgunlaşma ve erken vejetatif dönemlerinde suya 
daha az duyarlıdır.  

Son yıllarda açık su yüzeyi buharlaşma kabına bağlı sulama programları yaygın olarak 
uygulanmaktadır.Yöntem, uygulanması kolay, ekonomik ve doğru olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, 
söz konusu yöntemin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 
 Patates sulamasında karık, damla ve yağmurlama sulama yöntemleri en yaygın olanlardır. Bazı 
koşullarda toprak altı damla sulama yapılabilir. Buna karşın yaygın olarak kullanılan yöntemler karık ve 
yağmurlama sulamadır. Son yıllarda, damla sulama yöntemi de, patates sulamasında kullanılabilen bir 
yöntemdir. Her sulama yönteminin avantajları yanında olumsuzluklarıda göz önüne alınması gereklidir. Bu 
çalışmada, yukarda değinilen konular yanında farklı sulama yöntemlerinin patates verimine ilişkin araştırma 
sonuçları ele alınacaktır. 
 
Abstract 
 

For high potato yields, the crop water requirements (ET) for a 120 to 150 day crop are 500 to 700 
mm, depending on climate. There is linear relationship between irrigation amount and tuber weight  

The potato crop (Solanum tuberosum L.) is very sensitive to water stress and the total available soil 
water should not be depleted by more than 30 to 50 percent for optimize yields. Yield has been decreased if 
available capacity level down less than 50%. Water defficiency during germination, tuber ripering and 
maturety periods has the biggest effects on yield. However, potato is less water sensitvity on early vegatatif 
and yield formation periods. 

In recent years, the using of Class Apan methods in the irrigation programming has been widely 
applied. This method is accepted easy, economic and reliable. In this paper, it will be clerified for the view of 
apllication of class A pan.  

Furrow,sprinkler and drip irrigation methods are widely used in potato production. Subsurface drip 
irrrigation method should be use in some conditions. However, furrow and sprinkler irrigation methods is 
commonly used. Drip irrigation method is used for potato irrigation in recent years. It is necessery to bethink 
of every irrigation method has some advantage and disadvantage.Also, in this paper, some research results 
will discuss about the effect of irrigation methods on potato yield. 
Giri ş 

Patates (Solanum tuberosum L.) yüksek verimi, düşük fiyatı, besleyici ve lezzetli besin maddesi 
sağlaması ile bir üründe bulunması arzu edilen bütün karakterleri taşıyan, dünyanın en önemli bitkisel besin 
kaynaklarından bir tanesidir (Kıpps, 1970). 

19.yy’ da Anadolu’ ya girdiği bildirilen patates (Ilısulu, 1986), ülkemizin başta Nevşehir, Niğde, 
Bolu ve Ordu bölgeleri olmak üzere pekçok bölgesine yayılmış bulunmakta ve dünyanın pekçok yerinden 
daha verimli bir şekilde tarımı yapılmaktadır.Patates üretimi yaygın olarak, Niğde ile Nevşehir yöresinde 
yapılmaktadır. Ülkemizdeki patates üretim alanlarının %25’i, toplam üretimin ise %44’ü sözü edilen bu 
yöreden elde edilmektedir. Dünyada, patates üretimi yaklaşık olarak 280 milyon tonu aşmakta, Türkiye’de 
203000 ha alanda 5250000 ton üretilmektedir(Anonim, 1997). Bu üretim düzeyi ile Türkiye, dünyada patates 
üreticisi ülkeler içerisinde, altıncı durumdadır (FAO, 2002). Ülkemizde, patates üretiminin %13’ü tohumluk, 
%16’sı aile içi tüketimde, %3’ü hayvan beslenmesinde kullanılmakta, kalan %68’si ise pazara sunulmaktadır 
(DİE, 1998). 

Niğde-Nevşehir yöresinde önemli bir patates üretim potansiyeli olmasına karşın, Kanber ve 
ark.(2005) tarafından bildirildiğine göre patates üreticileri tarafından yoğun azot gübrelemesi (90 kg/da’a dek 
çıkmaktadır) yapılmakta ve bu durum, aşırı sulama uygulamasını da beraberinde getirmektedir. Açıklanan 
durum, enerji ve gübre giderlerinin toplam üretim giderleri içerisindeki payının önemli ölçüde artmasına; 
yeraltı su kaynaklarının ve toprakların tehlikeli boyutlarda kirlenmesine neden olmaktadır (İlbeyi ve ark., 
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1997). Aşırı sulama ve denetimsiz olarak yeni kuyuların açılması yüzünden yeraltı su düzeyinin sürekli 
olarak düşmesi, bölgede karşılaşılan bir diğer önemli sorundur.  

Su kaynakları sadece Niğde-Nevşehir yöresinde değil hem ülkemizde hemde dünyada giderek 
azalmakta ve elde edilmesi de o ölçüde zorlaşmaktadır. Sulama sularının kalitesi de önemli ölçüde 
düşmektedir. Gelecekte bu durumun daha da kötü olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda yapılacak en 
önemli iş, çok zor ve pahalıya elde ettiğimiz suyu en iyi şekilde kullanmaktır. Sunulan bu çalışmada, su 
kaynakları yönünden ciddi sorunların yaşandığı orta anadolu bölgemizde de, önemli tarımsal ürünlerden biri 
olan patates için su-verim ilişkisi irdelenecek ve bu bağlamda yapılmış çeşitli araştırma sonuçları verilecektir.  

 
1. Patates su verim ilişkisi 

Sulama, bitkinin normal gelişmesi için gerekli olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun 
bitki kök bölgesinin olduğu toprağa verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Hemen her bitkide verimi etkileyen 
en önemli faktörlerden birisi sulamadır. Dolayısıyla, verimi doğrudan ilgilendiren bu faktörün çok iyi 
irdelenmesi gerekmektedir. Bu da sulama programının uygulanması ile çok yakın ilişkilidir. Sulama programı 
kavramı, sulama suyunun bitkiye ne zaman, nasıl, ne miktarda, hangi sıklıkta sulama yapılması gerektiği 
biligilerini kapsar. Çalışma içerisinde, bu kavramların açıklamaları yapılacak ve konuya ilişkin yöntemler 
verilecek ve tartışılacaktır. 

 
a:Ne zaman sulama yapılmalı:  
 Bu konuda üç temel yöntem vardı. Bunlar isim olarak aşağıda sıralanmıştır.  

1)Bitkiye dayalı:Bitkinin genel görünümü,Bitkinin yaprak sıcaklığı,Bitkinin stoma drenci, 2) Toprak 
Nemine:El’le Muayene, Gravimetrik örnekleme Yöntemi, Tansiyonmetre Yöntemi, Direnç Ölçme 
Yöntemi(Alçı veya Naylon Blok), Radyasyon Yöntemi(Nötronmetre), TDR(Time Domain Refloctrometre), 
3) Su Bütçesi Tekniği. 

Bitkinin genel görünümüne bakarak, sabah ve akşam saatlerinde yaprak veya sürgünlerin solması 
veya pörsümesi, yaprak renginin koyulaşması durumunda sulama yapılmalıdır. Bunun yanında dışında toprak 
nemini el ile kontrol ederek veya tansiyonmetre kullanılarak sulama zamanına karar verilebilir. Bunlar 
dışındakilerin hemen hemen hiçbiri çiftçinin(yetiştiricinin) doğrudan kullanımına uygun değildir. 

Patateste topraktaki kullanılabilir suyun en fazla %30 ile %50 sinin tüketilmesine izin verilmelidir. 
Sulamalara vejetatif gelişme döneminden başlanarak hasat sonuna kadar devam edilmelidir. Sulamanın 
sıklığı sulama zamanı ile birebir ilgilidir. Konuyla ilgili bazı araştırma sonuçları aşağıdadır: 

İlisulu(1986)’ya göre; hafif bünyeli topraklarda 10 günde, ağır bünyeli topraklarda ise 15-20 günde 
bir sulama yapılmalıdır. Orta Anadolu gibi kurak bölgelerde kısa dönemli çeşitlerin 3 kez, uzun dönemlilerin 
ise 5-6 kez sulanabileceği belirtilmiştir. Ayla(1977)’ ya göre:Eskişehir’de 8 gün aralıklarla toplam 7 kez, 
Şener(1983)’e göre:İzmir Menemende 7-8 güne bir, Ayla(1985)’ ya göre:Ankarada  toplam 6 kez, 
Sevim(1986) ya göre: Erzurum-Pasinler koşullarında 10-12 gün aralıklarla, Sefa(1987)’ ye göre:Eskişehir’de 
karık sulama yöntemiyle 3 kez, Ayla(1989)’ya göre:Bolu yöresinde 10 gün aralıklarla toplam 5 kez, Önder 
ve ark(2005)’na göre Antakyada yağışa bağlı olarak 3 ile 5 kez, Ünlü ve ark(2006) Niğdede 3-7 gün 
aralıklarla toplam 10-16 kez, Erdem ve ark(2006) Tekirdağda 10-16 kez sulama uygulamıştır. Burada verilen 
sonuçlardan da görüldüğü gibi yöre, yetişme dönemi, çeşit ve sulama yöntemine bağlı olarak 7-10 güne bir 
sulama yapılması önerilebilir. 

 
b) Nasıl Sulama Yapılmalı: Patates’ te Sulama Yöntemleri 
 Bu ifade, sulama yöntemini açıklamaktadır. Patates’ te üç temel sulama yöntemi kullanılır. Bunlar; 
yüzey, toprak altı ve yağmurlama (üstten) sulamalardır. Her yöntemin avantajı ve dezavantajları vardır. 
Hangi sulama yönteminin kullanılması gerektiği oldukça karmaşıktır. Bazı koşullarda yeraltı (toprak altı) 
sulama yapılabilir. Buna karşın yaygın olarak kullanılan yöntemler karık ve yağmurlama sulamadır. Bunlara 
son zamanlarda damla sulama yöntemide ilave edilmektedir. 
 Karık sulama yöntemi ile fazla su kullanılmasına karşın iyi verim elde edilebilir. Washington’ da 
karık sulama yöntemi yağmurlamaya kıyasla 4 kat daha fazla su gereksinmiştir. Buna karşın yağmurlamada 
verim daha da düşük olmuştur. Aynı çalışmada sulama suyu günlük ET değerlerine göre verilmiştir. Bu 
koşullarda, sulamanın 2-3 güne bir yapıldığı konu ile hergün sulama yapılan konu karşılaştırılmıştır. Sonuç 
olarak hergün sulanan konudan daha iyi değerler elde edilmiştir. 
 Patates için sulama yöntemleri değerlendirilecek olursa, karık sulama yönteminin randımanı diğer 
yöntemlere göre daha düşük, su dağıtım sistemi işçilik ve zaman gerektirir. Su kayıpları da daha fazladır ve 
arazi tesviyesi gerektirir. Yağmurlama sulama da su daha kontrollü verilebilir, tarlada tesviyeye gereksinim 
yoktur, su dağıtım sistemi verimli, sulama randımanı yüksektir. Bunların yanında yağmurlama sulamada 
bitkinin ıslatılması hastalıklar açısından ortam yaratmakta, yüksek basınç dolayısıyla enerjiye gereksinim 
vardır. Sistemin taşınabilir olması durumunda işgücü, emek ve zamana ihtiyaç olacak, rüzgarlı yerlerde 
suyun sürüklenmesi, sıcaklarda buharlaşması gibi olumsuzluklara da sahiptir. Damla sulama sistemleri, 
sulama randımanın yüksek olması, sistemin kontrol edilebilirli ği, işgücü gereksiniminin çok az, sulama ile 



 196

gübrenin  kolayca uygulanabilmesi, sistem maliyetinin düşük olması gibi avantajlara sahiptir. Bunun 
yanında, damlatıcıların tıkanma, düşükde olsa sürekli enerji gereksinimi gibi olumsuzlukları da 
bulunmaktadır. Her sulama yönteminin kendine özgü değinilen olumlu ve olumsuz özellikleri yanında, su 
kaynaklarının giderek azalması, kalitesinin bozulması, gelecekte tarım dışındaki sektörlerin de suya olan 
ihtiyacının artacağı dolayısıyla  tarımda kullanılacak su miktarının azalacağı da göz önüne alındığında, Önder 
ve ark(2005)’de de vurgulandığı gibi, toprak üstü veya toprak altı damla sulama sisteminin daha ön plana 
çıkacağı ortadadır. 

Ülkemizde patates sulamasında sulama yöntemlerini kıyaslayan çalışma yok denecek kadar azdır. 
Bunlardan birkaçı verilmiştir. Önder ve ark(2005) Amik ovasında, toprak üstü ve altı damla sulama 
yöntemlerini kıyaslamışlar ve toplam verim yönünden yöntemler arasında önemli bir fark bulamamışlardır. 
Ünlü ve ark(2006), Niğdede yürütükleri bir çalışmada yağmurlama ve damla sulama yöntemlerini 
kullanmışlar. Sonuçta yağmurlama sulamadan, damlaya göre, %7 dolaylarında daha yüksek ürün alınmıştır. 
Erdem ve ark(2006), Tekirdağda patates sulamasında  karık ve damla sulama yöntemlerini kıyaslamış ve 
verim yönünden farkın önemsiz olduğunu belirtmişlerdir.  

Yöntemler arasında istatistiksel farklar çıkmamasına karşın, damla sulama yönteminde diğerlerine 
kıyasla çok daha az miktarda su kullanıldığı göz ardı edilmemelidir.  
 
Sulama yöntemlerinin maliyetleri  
 Sulama yöntemleriyle ilgili en çok sorulan sorulardan biri sistemin maliyetidir. Keller(1992) 
tarafından farklı sulama yöntem ve bunların işletim sistemlerine ilişkin ilk yatırım maliyetleri ve yıllık 
işletme masraflarına yönelik hazırlanmış bilgiler Çizelge 1 de verilmiştir. 
 Çizelgede verilen değerler yaklaşık olup, sulama sisteminin kurulacağı arazinin büyüklüğüne veya 
mevcut bazı sistemlerin olması durumuna göre farklılıklar gösterebilir. Günümüzdeki rekabet koşulları, 
sulama sisteminin kalitesine ve gelişen teknolojilere bağlı olarak, maliyetlerde değişikliklerin olması 
olağandır. Ancak, ülkemizde sulama sitemlerinin maliyeti ile ilgili çalışma yok denecek azdır. Bunlardan en 
önemlilerinden biri Ege Bölgesinde(Menemen) koşullarında farklı sulama sistemlerinin farklı büyüklükteki 
alanlar için hesaplanmış maliyetleridir(Önal ve ark,1994). Bu çalışma sonuçlarına göre, su kaynağının kanal 
suyu veya derin kuyu; pompa tipinin dalgıç veya santrifüj pompa; sulama alanın ise 1 ha dan 25 ha a kadar 
değişmesi durumunda; tava sulama yönteminde maliyet 200 ile 2000 DM/ha arasında değiştiği 
belirtilmektedir. Benzer şekilde, karık sulamada ise aynı değerler 275 ile 2000 DM/ha aralığındadır. Sabit 
yağmurlama sulamada ise  500 ile 2000 DM/ha, hareketli yağmurlamada ise 1000 ile 9000 DM/ha 
dolaylarındadır. Damla sulama yönteminde ise benzer aralık 3000-4500 DM/ha aralığında değişmektedir. 
Ancak, bu çalışmanın yapıldığı yıldan günümüze, özellikle damla ve yağmurlama sulama sistemlerinde, ciddi 
maliyet düşüşleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla, yukarda verilen Çizelge 1’de sistem maliyetini merak eden 
kişilerin fikir oluşturmaları amacıyla yararlı olacak niteliktedir. 
 
c)Hangi Sıklıkta Sulama Yapılmalı: 

Kaç güne bir sulama yapılmalı anlamı taşır. Bu, sulamanın ne zaman yapılacağı ile bire bir ilgilidir. 
Bitkilerin gelişme dönemlerinin başında seyrek, ilerleyen gelişme dönemlerinde sık ve daha sonra tekrar 
seyrektir. Ayrıca, sulama yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. 
 
d) Ne Miktarda Su Uygulanmalı (Sulama Suyu Gereksinimi): 

Ne kadar su uygulanmalı veya diğer bir ifadeyle bitki su gereksinimi nedir sorusunun cevabı bitkinin 
ihtiyacı olan miktardır. Toprak nemine dayalı belirlenmek istenirse Tarla Kapasitesi nem değeri ile Mevcut 
Nem değeri arasındaki fark olarak tanımlanır(TK-Mevcut nem). Diğer bir yönteme dayalı olarak sulama suyu 
gereksinimi, bitkinin tükettiği su miktarından varsa düşen yağışın etkili olan kısmının çıkartılması sonucunda 
geriye kalan miktardır. Ülkemizde sulamanın yoğun olduğu yaz aylarında birçok bölgede yağış düşmemekte 
veya sulama suyu miktarına kıyasla önemsenmeyecek miktardadır. Dolayısıyla, yağışsız dönemlerdeki 
sulama suyu gereksinimi, doğrudan doğruya bitkinin su tüketimine eşittir. Buna bağlı olarak, bitkilerin su 
tüketimlerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bitki su tüketimi, arazide ve lizimetrelerde doğrudan ölçülerek 
belirlenebileceği gibi iklim verilerine dayalı ampirik eşitliklerle de belirlenebilir. Doğrudan ölçüm 
yönteminin zaman alıcı, pahalı ve yorucu olması nedeniyle eşitliklere dayalı yöntemlerle hesaplama yöntemi 
daha çok tercih edilmektedir. Bu amaçla kullanılan çok sayıda ampirik eşitlik bulunmaktadır. Söz konusu 
eşitliklerden hangisinin kullanılacağına karar verirken, eşitliklerin gereksindiği verilerin o yerdeki 
meteoroloji istasyonundan elde edilebilme olasılıkları, yapılan çalışmanın hassasiyeti(duyarlılığı) göz önüne 
alınmaktadır.  
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Çizelge 1. Farklı Sulama Yöntemlerinin Maliyetleri ve Sulama Randımanları (Keller, 1992)  

 
Sulama Yöntem 

ve  
Tipi 

İlk Yatırım 
Maliyeti 

 
($/ha) 

Ekonomik 
Ömür 

 
(Yıl) 

Yıllık 
İşletme 

Masrafı* 
($/ha) 

Su Uygulama 
Randımanı 

 
(%) 

YÜZEY SULAMA     
 Tava Sulama 370-1,085 10/15 10 70-90 
 UzunTava Sulama 370-1,085 10/15 10 70-85 
 Karık 150-750 10/15 3/5 65/85 
 Su İletim Durumu     
     Kaplamalı Kanal 400-1,250 15 3 -- 
     Borulu 800-2,500 20 1 -- 
     Otomasyon 300 10 5 -- 
YAĞMURLAMA     
   Lateral     
     Elle Taşınabilir 450-675 15 2 65-80 
   Hareketli Tabanca 950-1,200 10 6 55-70 
   Center-Pivot     
     Standard (2) 1,100 15 5 70-85 
     w/Corner 1,200 15 6 65-85 
     Long (500 m) 700 15 5 65-85 

 
  Doğrusal-
Hareketli 

    

     Kanal Beslemeli 1,100-1,300 15 6 65-85 
     Boru Beslemeli 1,600-2,050 15 6 65-85 
   Sabit-Sistem      
     Permanent 2,300-3,500 20 1 65-75 
DAMLA     
   Bahçelerde     
     Drip/Spray 1,500-3,500 10/20 3 75-90 
     Bubbler 2,500-4,000 15 2 60-85 
     Hose-Pull 1,200-1,800 5/20 3 65-90 
     Hose-Basin 1,500-1,800 7/20 2 55-80 
   Sıra Bitkileri     
 Yeniden Kullanımlı 2,000-5,000 10/20 3 65-90 
 Tek Yıl Kulanımlı 1,650-3,000 1/20 20 60-80 

 
Patateste sulama suyu gereksinimiyle ilgili yapılan ve elde edilebilen kimi çalışma sonuçları 

şöyledir: Tokat-Kazova ovasında 412 mm sulama suyu (Günbatılı, 1986), Erzurum-Pasinler de 553 mm 
sulama suyu (Sevim, 1986), Bolu yöresinde 585 mm sulama suyu (Ayla,1989), Hatay Amik Ovasında 245-
302 mm sulama suyu (Önder ve ark, 2005), Niğde de 780-830 mm  sulama suyu (Ünlü ve ark,2006), Niğde 
de 600-1200 mm sulama suyu (Halitligil ve ark,2001), Tekirdağ da 349-576 mm sulama suyu(Erdem ve 
ark,2006) uygulanmıştır. Yöre, yetişme dönemi, sulama yöntemi gibi faktörlere bağlı olarak 300-800 mm 
sulama suyu  uygulanmaktadır. 
 Mevsimlik su tüketim değerlerinin bilinmesi kadar önemli olan bir konuda, su tüketiminin 
belirleneceği bitkinin gelişme dönemleridir. Patates bitkisinin gelişme dönemleri Şekil 1 de 
verilmektedir(Doorenbos ve Kassam 1979). 
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Şekil 1. Patatesin Gelişme Dönemleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ülkemizin farklı yörelerinde patates bitkisinin su tüketimini ve azot-su ilişkilerini belirlemek 
amacıyla çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ancak, bu çalışmalar içerisinde, patatesin yaygın biçimde 
tarımının yapıldığı Niğde-Nevşehir yöresinde farklı sulama yöntemleri ve fertigasyon tekniği gibi, suyu ve 
gübreyi etkin kullanan sistemler üzerine araştırma yok denecek kadar azdır. Yörede karşılaşılan en belirgin 
sorun aşırı su ve gübre kullanımıdır. Bölgede patates bitkisi yetiştiricileri dekara 60-90 kg azot uygulamakta 
ve toplam 17-18 kez sulama yapmaktadır (Karaca ve Demir, 1995). Aşırı gübre kullanımı, hem ekonomik 
yönden hem de insan sağlığı açısından üzerinde önemle durulması gereken sorunlardan birisi haline 
gelmiştir. Halitligil ve ark. (2001), Niğde-Nevşehir yöresinde patates bitkisi üzerine yapmış oldukları 
çalışmada damla sulama-fertigasyon sistemi uygulandığı takdirde, suyun daha randımanlı kullanılabileceğini 
belirgin bir şekilde ortaya koymuştur. Çalışmada araştırmacılar 600 mm su uygulaması ile ortalama toplam 
pazarlanabilir yumru veriminin yaklaşık 3350 kg/da olduğunu saptamışlardır. Ayrıca, aynı yörede daha önce 
yapılan denemelerde (Halitligil ve ark., 1996), yağmurlama sulama ile ortalama 4000 kg/da patates yumru 
verimini alabilmek için yaklaşık 1200 mm su uygulandığı açıklanmıştır. Halbuki aynı ortalama patates yumru  
verimi, damla sulama-fertigasyon sistemi ile sezon boyunca 600 mm su uygulaması ile elde edilmiştir. Bu 
sonuçlar, damla sulama yönteminin, yağmurlama sulama yöntemine göre, sudan en az % 50 oranında bir 
artırım sağladığını göstermektedir(Kanber ve ark, 2003). Ünlü ve ark(2005) tarafından Niğde de yürütülen 
bir çalışmada damla sulama yöntemi yağmurlama sulama yöntemine kıyasla %17 daha az su kullanmıştır. 
Ayrıca, yağmurlama yönteminde azot kayıpları damla yöntemine kıyasla daha fazla bulunmuştur. 

 

 

 

15-20 cm 20-30 cm 30-40 cm         Tam Gelişme  
 

Başlangıç 
Dönemi(0) 

Vejetatif   
Dönem(1) 

(1a) (1b) 

 
Ürün Olu şumu Dönemi 

 

 
Olgunlaşma 

Dönemi 

15-25 gün 15-20,15-20 45-55 gün 10-15 gün 
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Class A pan(A sınıfı Buharlaşma Kabı) ile Sulama Suyu Miktarlarının Belirlenmesi 
Sulama suyu miktarları, açık su yüzeyi buharlaşmasından yaralanılarak hesaplanabilmektedir. Bu 

amaçla yaygın olarak kullanılan, A sınıfı buharlaşma kabından (Class A Pan) yararlanılmaktadır(Şekil 2). 
Buharlaşma kabı, üretim yapılan ve bitki ile örtülü alana 10×10 cm ölçülerindeki bir ahşap ızgara üzerine 
yerleştirilmektedir. Buharlaşma kabı, W.M.O (1967) tarafından verilen ölçülere uygun biçimde, 121 cm 
çapında ve 25.5 cm derinliğine sahip galvanize demirden yapılmış olması gerekmektedir. Kabın içerisindeki 
su, kirlenmeyi önlemek için sık sık değiştirilmelidir. Doorenbos ve Pruit (1977) tarafından tanımlanan 
yerleştirme koşullarından birinde konumlandırılması gereklidir. Her gün sabahları aynı saatte derinlik ölçümü 
yapılarak(tercihen 8.00 veya 9.00 gibi), iki gün arasındaki fark günlük buharlaşma miktarı olarak belirlenir.  

 

 

 
        Şekil 2. Açık su yüzeyi buharlaşma kabı(Class A Pan) görüntüsü(Kanber ve ark.2003) 

Sulama aralığında oluşan yığışımlı buharlaşma değerleri, aşağıdaki eşitlikte yerine koyularak 
uygulanacak net sulama suyu miktarları hesaplanmaktadır(Kanber ve ark.2003). 

I = Kpc × Ep × C      (1) 

V= I × A     (2) 

Burada, I, sulama suyunu(mm), Kpc, pan ve bitkiye bağlı katsayıyı, Ep, sulama aralığındaki yığışımlı 
buharlaşma miktarını(mm), C ise bitki aksamı tarafından gölgelenen veya örtülen toprak alanını(%),V 
uygulanacak toplam su hacmini(m3, ton) ve A ise sulama alanını(da) ifade etmektedir.  

Uygulanacak sulama suyu hacmi, damla veya yağmurlama sulama yöntemi kullanılan yerlerde su 
sayaçları(saatleri) ile ölçülerek denetlenebilir, hesaplanan miktara ulaşıldığında sulamaya son verilir.  

Yukarda verilen eşitliklerde en önemli sorun Kpc katsayısının elde edilmesidir.  Niğde koşullarında 
Ünlü ve ark(2006) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre patates için Kpc katsayısının 1.2 olması 
önerilmiştir. Patates için benzer çalışma yapan D’amato ve ark(1993), katsayıyı 1.0 ve 1.5, Stylianou ve 
Orphanos(1981) patateste, yağmurlama sulama koşullarında, katsayının 0.7-0.8’nin olması gerektiği 
bildirilmi ştir. 

Bu koşullarda, bitkinin örtü alanını ölçerek ve yüzdesini hesaplayarak, patates sulamasında 
uygulanacak sulama suyu miktarı kolayca belirlenebilecektir. 
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ÖZET 
 
 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının verimlilik durumunu ortaya koyabilmek amacı ile tarım 
alanlarından her bir kilometresinden beş ayrı noktadan alınan toprak örnekleri paçal yapılarak, bünye, pH, 
toplam tuz, organik madde, kireç, yarayışlı potasyum ve yarayışlı fosfor analizleri yapılmıştır.  Analizler 
sonunda, yöre topraklarının verimlilik durumları ortaya konulmuş ve bu analiz sonuçlarına göre 1/100 000 
ölçekli verimlilik haritaları hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda, her iki il topraklarının genellikle orta ağır 
veya ağır bünyeli, kireç bakımından zengin, alkali karakterde oldukları görülmüştür. Araştırma konusu 
illerdeki tarım alanlarının yaklaşık % 76’sı organik madde bakımından, % 56’sı fosfor bakımından yetersiz 
durumda olmakla beraber, % 98’i potasyum bakımından yeterli durumdadır.  
 
Abstract 

Productivity Status in Soils in Niğde and Aksaray Region 
 

 The aim of  this study was to determine the productivity status in soils in Niğde and  Aksaray region. 
 For this purpose 5 soils samples were taken for per kilometer at Niğde and Aksaray region and 
analyzed for soil structure , pH, salinity, line, organio matter, avaible potassium and phosphorus content. 
 
 
GİRİŞ 
 
 Tarım toprakları, ülkemizin ekonomik yönden gelişmesi ve insanlarımızın refahının sürekliliğini 
sağlayacak olan en önemli doğal kaynaklarımızdan biridir. Eğer toprak olmasa idi ne insanoğlu dünyada 
varlığını sürdürebilir nede uygarlık bugün övündüğümüz düzeyde olabilirdi. Uygarlıkta geldiğimiz noktayı 
borçlu olduğumuz ve gelecekte de gideceğimiz noktayı belirleyecek olan toprağın tüm özelliklerinin 
belirlenmesinde ve bilinmesinde büyük yarar vardır. 
 Tarımsal üretimin artırılması ve devamlılığının sağlanması, iyi bir toprak idaresi, sulama, kaliteli 
tohumluk seçimi ve tarımsal mücadeleye olduğu kadar toprağın doğal verim gücüne de büyük ölçüde 
bağlıdır. Toprakların doğal verim gücü sınırlıdır. Tarım topraklarımızın özelliklerini tanımadan ve 
bitkilerimizin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini belirlemeden sürekli bitkisel üretimde bulunmak, topraktaki 
bitki besin maddelerinin azalmasına, tükenmesine dolayısı ile verimin düşmesine neden olacaktır. Bu 
nedenle, tarım topraklarımızda eksilen besin maddelerinin, gübreleme yolu ile toprağa iade edilmesi 
gerekmektedir. 
 Kullanılan gübreden istenilen faydanın sağlanması ve israf edilmemesi için, bilinçli ve tekniğine 
uygun bir gübrelemenin yapılmasında mutlak bir zorunluluk vardır. Bunun için de her şeyden önce toprağın 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ve doğal verimliliğinin bilinmesi gerekir ki, yetiştirilecek bitkinin cinsine 
göre kullanılması gerekli gübrenin, çeşidi, miktarı, uygulama şekli ve zamanı doğru olarak seçilebilsin. 
Bunun da en iyi yolu tekniğine uygun olarak alınan toprak numunelerinin analiz edilerek, topraklarımızın 
mevcut verimlilik durumunun ortaya konmasından geçmektedir. Bu amaçla; 1980 yılında, bir projeye bağlı 
olarak ve yıllık programlar halinde ‘’ TÜRKİYE TOPRAKLARI VERİML İLİK ENVANTERİ’’ 
çalışmalarının yapılmasına başlanmıştır. Bu projeye bağlı olarak, Niğde ve Aksaray İlleri topraklarının 
verimlilik envanterinin arazi ve laboratuar çalışmaları;  Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 
tarafından yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, her iki il topraklarının bünye, tuz, kireç, pH, gibi bazı 
fiziksel ve kimyasal özellikleri azot, fosfor, potasyum, kalsiyum miktarları tesbit edilmiştir. Daha önceden 
yapılmış olan gübreleme araştırmalarından yararlanılarak, tarım topraklarında kullanılacak gübrelerin çeşidi, 
miktarı, verilme şekli ve zamanı yanında, ihtiyaç duyulan gübrelerin toplam miktarı, il ve ilçeler itibariyle 
belirlenmiştir. 
 
Materyal ve Metod 
 Niğde ve Aksaray illeri,  Konya kapalı havzası, Kızılırmak ve Seyhan Havzalarında yer almakta ve 
karasal iklim özelliği göstermektedir. Yazları kurak ve sıcak kışları kar yağışlı ve soğuktur. İllerde belirlenen, 
allüviyal topraklar, hidromorfik alüviyal topraklar, alüviyal sahil bataklıkları, bazaltik topraklar, kolüviyal 
topraklar, tuzlu-sodik topraklar,organik topraklar,kırmızı-sarı podzolik topraklar, gri-kahverengi podzolik 
topraklar, kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi topraklar, kireçsiz kahverengi orman toprakları, 
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kestane rengi toprakları, kırmısımsı kahverengi, kırmızı Akdeniz, kırmızı kahverengi Akdeniz, rendzima, 
kahverengi topraklar, kırmızımsı kahverengi, sierozem, vertisol, yüksek dağ çayır toprakları ve regosol 
büyük toprak grupları bulunmaktadır. 
 Bu araştırma projesinde tarım topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri, verimlilik durumları ve 
buna bağlı olarak yetiştirilen bitkinin bitki besin maddesi ihtiyacına göre verilecek gübrenin cins, miktar, 
uygulama şekli ve zamanının tesbiti üç aşamalı bir sistemle belirlenmiştir. İlk aşamada; işlenen tarım 
arazilerinin; toprak ve topoğrafya özellikleri aynı olan her bir km2’sinin beş ayrı yerinden ve 0-20cm’den 
alınan toprak örneklerinin alınması yer almaktadır.. Arazi kullanım kabiliyeti I. sınıftan IV. sınıfa kadar olan 
(IV. Sınıf dahil) çayır ve mer’a arazilerinde de işlenen tarım arazilerinde uygulanan yöntem aynen tatbik 
edilmiştir. V., VI: ve VII. Sınıf çayır-mer’a arazilerinin ise her 10 km2’sinden aynı yöntemle fakat bir toprak 
örneği alınmıştır. Daha sonra ikinci aşama olarak, araştırma alanından örnekleme metoduna uygun şekilde 
alınan toprak örnekleri, laboratuarlarda analiz edilerek aşağıda verildiği gibi toprak analiz ve değerlendirme 
ölçü ve standartlarına göre sınıflandırılmıştır. Son aşamada ise, laboratuarda yapılan toprak analizlerinin, 
tesbit edilmiş standart ölçülere göre değerlendirmeleri sonucunda elde edilen veriler kullanılarak Niğde ve 
Aksaray İlleri topraklarının 1/100 000 ölçekli verimlilik haritalarına aktarılmasıdır.. Bu haritalarda, toprak ve 
topoğrafya özellikleri ile verimlilik seviyeleri aynı olan araziler, kapalı hudutlarla belirlenmiştir. 
 
Çizelge :1 Toprak analizleri değerlendirme ölçü ve satandartları 
Analiz Cinsi Analiz metodu Standart Ölçü Anlamı 
 
 
Toprak Bünyesi 

 
Richards (1954) 

0-30 Kum 
30-50 Tın 
50-70 Killi-tın 
70-110 Kil 
110+ Ağır kil 

 
 
Toprak Reaksiyonu 

 
Richards (1954) 

4,5 Kuvvetli asit 
4,6-5,5 Orta dereceli asit 
5,6-6,5 Hafif dereceli asit 
6,6-7,5 Nötr 
7,6-8,5 Hafif alkali 
8,5+ Kuvvetli alkali 

 
Toprak Tuzluluğu 

 
Öztan ve Ülgen (1961) 

0,0-0,15 Tuzsuz 
0,15-0,35 Hafif tuzlu 
0,35-0,65 Orta tuzlu 
0,65+ Çok tuzlu 

 
Organik Madde 

 
Richards (1954) 

0-1 Çok az 
1-2 Az 
2-3 Orta 
3-4 iyi 
4+ Yüksek 

 
Toprak Fosforu 

 
Olsen ve ark. (1954) 

0-3 Çok az 
3-6 Az 
6-9 Orta 
9-12 Yüksek 
12+ Çok yüksek 

 
Toprak Potasyumu 

 
Richards (1954) 

0-20 Az 
20-30 Orta 
30-40 Yeter 
40+ Fazla 

 
Toprak Kireci 

 
Çağlar (1959) 

0-1 Az kireçli 
1-5 Kireçli 
5-15 Orta kireçli 
15-25 Fazla kireçli 
25+ Çok fazla kireçli 

Sonuçlar ve Tartışma 
 
 Niğde ve Aksaray illerinin değişik topoğrafyası, iklimi ve jeolojik yapısındaki farklılıkları ile bitki 
örtüsündeki çeşitlilik, değişik özelliklere sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur. Bu durum bitki besin 
maddesi kapsamında da kendisini göstermektedir. Her iki ilden alınan 4531 adet toprak örneğinin analiz 
edilmesi sonucunda elde edilen değerler ileriki bölümlerde çizelgeler şeklinde verilmiştir.  
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 Araştırma kapsamında incelenen Niğde ve Aksaray illeri topraklarının satürasyon yüzdeleri, ilçeler 
itibarıyla Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge’nin incelenmesiyle de anlaşılabileceği gibi, her iki ilden alınan 
toprak örnekleri üzerinde yapılan analizler sonucunda, 13 986 ha alanı temsil eden 87 toprak örneğinin kum 
bünyede oldukları görülmüştür. 458 461ha alanı temsil eden 2 781 adet örneğin tın bünyede; 257 115 ha alanı 
temsil eden  1 586 adet toprak örneğinin de  killi-tın bünyede oldukları belirlenmiştir. 13 861 ha alanı 
temsilen alınan 77 adet toprak örneğinin de kil bünyeye sahip olduğu bu çalışma ile ortaya konulmuştur.  
 
Çizelge 2 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle % saturasyon değerleri 

 
İl ve İlçe adı 

% Saturasyon(işba) 
0-30 30-50 50-70 70-110 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Niğde Merkez 17 3 060 507 91 529 245 44 235 2 278 
Aksaray 63 8 324 1 894 263 027 982 136 508 59 8 323 
Bor 7 2 603 194 73 173 63 23 836 12 4 476 
Çamardı - - 12 2 668 57 12 655 3 655 
Ortaköy - - 132 19 487 158 23 307 1 129 
Ulukışla - - 42 8 577 81 16 575 - - 
Toplam veya 
Ortalama 

87 13 986 2 781 458 461 1 586 257 115 77 13 861 

Toprak reaksiyonu, topraktaki besin maddelerinin yarayışlılığı ve toprak canlılarının faaliyetleri 
üzerinde etkili olması bakımından, bu çalışmada araştırma konusu olmuş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 
3’de verilmiştir. Çizelge 3’ün incelenmesi ile de anlaşılabileceği gibi, Niğde ve Aksaray illeri topraklarının 
önemli bir kısmı alkali karakterdedir. Nitekim söz konusu illerden alınan toprak örneklerinin analiz edilmesi 
sonucunda,  
3 750 ha alanı temsil eden 23 adet örneğin toprak reaksiyonu hafif derecede asit, 173 841 ha alandan alınan 
862 adet örnek nötr karakterde olduğu görülmüştür. Geriye kalan 535 185 ha alanı temsil eden 3 429 adet 
örneğin hafif alkali; 30 647 ha alanı temsil eden 217 adet örneğin ise kuvvetli alkali reaksiyon gösterdikleri 
belirlenmiştir. 
Çizelge 3 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle pH değerleri 

 
İl ve İlçe adı 

Reaksiyon (pH) 
5,6-6,5 6,6-7,5 7,6-8,5 8,6+ 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Niğde Merkez 9 1 669 452 81 514 310 55 919 - - 
Aksaray 14 2 081 177 24 555 2 664 69 985 143 19 561 
Bor   113 42 676 162 61 099 1 312 
Çamardı - - 31 6 887 41 9 091 - - 
Ortaköy - - - - 218 32 149 73 10 774 
Ulukışla - - 89 18 209 34 6 942 - - 
İller Toplamı ve 
Ortalamaları 

23 3 750 862 173 841 3 429 535 185 217 30 647 

 Bitki gelişimi ve verim üzerine olumsuz etki yapan bir faktör olan toprak tuzluluğu ile ilgili analiz 
sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi, 2 285 adet örnekle temsil edilen 371 966 ha 
alanda tuzlanma problemi yoktur. 1 723 örnekle temsil edilen  282 901 ha alan ise tuzlanma tehdidi 
altındadır. 86 944 ha alanı temsil eden 514 adet örnekte orta derecede;  1 612 ha alanı temsil eden 9 adet 
örnekte ileri derecede tuzluluk görülmüştür. Bu değerlere göre araştırma alanı topraklarının yaklaşık % 
88’inde tuzluluk bitki gelişimini engelleyecek seviyelerde değildir. 
Çizelge  4 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle toprak tuzluluk  değerleri  

 
İl ve İlçe adı 

% Total Tuz 
0-0,15 0,15-0,35 0,35-0,65 0,65+ 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Niğde Merkez 335 60 509 293 52 859 140 25 178 3 556 
Aksaray 1 537 2 135 501 1 152 159 814 305 42 451 4  416 
Bor 129 48 609 112 42 259 34 12 803 1 416 
Çamardı 38 8 436 17 3 771 16 3 547 1 224 
Ortaköy 165 24 337 110 16 225 16 2 361 - - 
Ulukışla 81 16 574 39 7 973 3 604 - - 
İller Toplamı ve 
Ortalamaları 

2 285 371 966 1 723 282 901 514 86 944 9 1 612 
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 Araştırmaya konu olan Niğde ve Aksaray illeri topraklarının çok önemli bir kısmı yağışın yetersiz 
olduğu kara ikliminin etkisi altındadır.  Bu nedenle araştırma alanlarında kireç yıkanması yok denecek kadar 
azdır. Nitekim bu çalışmada da sadece 47 313 ha alanı temsil eden 271 adet örnek az kireçli; 163 146 ha alanı 
temsil eden 999 adet örnek orta kireçli bulunmuştur. Araştırmada 3 261 adet örnekle temsil edilen 532 964 ha 
alan kireç kapsamı bakımından yeterli veya zengin durumdadır. 
 
Çizelge  5 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle kireç durumu 

 
İl ve İlçe adı 

%Kireç 

0-1 1-5 5-15 15-25 
 25+ 

Numu
ne 

Adedi 
Alan (ha) 

Numu
ne 

Adedi 
 

Alan (ha) 
Numu

ne 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Numu
ne 

Adedi 

Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Niğde Merkez 194 35 054 363 65 517 130 23 508 47 8 346 37 6 677 
Aksaray 50 7 075 455 62 843 789 109 456 756 105 294 948 131 514 
Bor 3 1 145 26 9 805 52 19 609 90 33 933 105 39 595 
Çamardı 7 1 550 22 4 889 19 4 218 17 3 771 7 1 550 
Ortaköy 17 2 489 125 18 457 111 16 354 32 4 722 6 901 
Ulukışla - - 8 1 635 28 5 734 25 5 106 62 12 676 
İller Toplamı ve 
Ortalamaları 

271 47 313 999 163 146 1 129 178 879 967 161 172 1 165 192 913 

 
 Toprak organik maddesi, parçalandıktan sonra toprakların besin maddesi kapsamının artmasına 
katkı sağlamasının yanında,  iyi bir yapılaşmaya ve buna bağlı olarak besin maddeleri ve suyun ortamda 
tutulmasını sağladığı için, toprak verimliliği üzerinde oldukça etkili bir faktördür. Niğde ve Aksaray illeri 
topraklarının organik madde kapsamları Çizelge 6’da verilmiştir. Çizelgenin incelenmesiyle de 
anlaşılabileceği gibi, 3285 adet örnekle temsil edilen 544 413 ha alan organik madde bakımından yetersiz 
durumdadır. 162 633 ha alanın organik madde kapsamının orta durumda olduğu belirlenen bu çalışma 
sonucunda, yalnızca 36 377 ha alan organik madde bakımından iyi durumda olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar, araştırma alanının  % 75 gibi çok önemli bir kısmında organik madde azlığı nedeniyle verim kaybı 
olduğunu düşündürmektedir. Bu itibarla bu alanlardaki verimliliğin artırılarak sürdürülebilmesi için, mutlak 
surette toprak organik maddesini artırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.  
 
Çizelge  6 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle organik madde durumu 

 
İl ve İlçe adı 

% Organik Madde 
0-1 1-2 2-3 3-4 4+ 

Num. 
Ad 

Alan 
(ha) 

Num. 
Ad. 

 

Alan 
(ha) 

Num. 
Ad 

Alan 
(ha) 

Num. 
Ad 

Alan 
(ha) 

Num. 
Ad 

Alan 
(ha) 

Niğde Merkez 375 67 604 313 56 475 60 10 850 20 3 617 3 556 
Aksaray 299 41 618 1 721 238 888 841 116 947 100 13 735 37 4 994 
Bor 75 28 312 122 46 006 52 19 568 21 7 911 6  2 290 
Çamardı 8 1 774 34 7 541 24 5 321 4 895 2 447 
Ortaköy 33 4 850 193 28 458 52 7 683 7 1 030 6 902 
Ulukışla 40 8 174 72 14 713 11 2 264 - - - - 
İller Toplamı 
ve Ortalamaları 

830 152 332 2 455 392 081 1 040 162 633 152 27 188 54 9 189 

 
Araştırmaya konu tarım arazilerinden alınan 4531 adet toprak örneğinin Olsen ve arkadaşları (1954) 

metoduna göre analiz edilmesi sonucunda; bitkiye elverişli fosfor miktarının, 145 492 ha alanı temsil eden 
838 adet örnekte oldukça yetersiz olduğu; 253 826 ha alandan alınan 1 569 adet örnekte ise yetersiz olduğu 
görülmüştür. 139 745 ha alanı temsil eden 894 adet örneğin fosfor kapsamının orta seviyede olduğu tesbit 
edilmiştir. Fosfor kapsamı bakımından yeterli veya zengin durumda olan örnek sayısı ise 1230 olup, 204 360 
ha alanı temsil emektedir. Bu sonuçlara göre, başta toprakta mevcut fosfor miktarı ve yetiştirilen bitki 
çeşidine bağlı olmak üzere, tarım alanlarının yaklaşık % 73’nün fosforlu gübrelemeye ihtiyacı olduğu 
görülmektedir.  
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Çizelge  7 Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle toprak fosfor değerleri 

 
 

İl ve İlçe adı 

Fosfor P2O5 kg/da 

0-3 3-6 6-9 9-12 
 12+ 

Numu
ne 

Adedi 

Alan 
(ha) 

Numu
ne 

Adedi 
 

Alan 
(ha) 

Numu
ne 

Adedi 
Alan(ha) Numune 

Adedi 
Alan 
(ha) 

Numune 
Adedi 

Alan 
(ha) 

Niğde 
Merkez 

183 32 967 223 40 201 120 21 699 98 17 666 147 26 569 

Aksaray 489 67 838 1 085 150 658 642 89 063 429 59 514 353 49 109 
Bor 72 27 167 90 33 933 33 12 490 23 8 639 58 21 858 
Çamardı 18 3 994 26 5 768 10 2 221 10 2 221 8 1 774 
Ortaköy 35 5 151 112 16 525 69 10 173 47 6 954 28 4 120 
Ulukışla 41 8 375 33 6 741 20 4 099 15 3 069 14 2 867 
İller Toplamı 
ve 
Ortalamaları 

838 145 492 1 569 253 826 894 139 745 622 98 063 608 106 297 

 
Ülkemizin pek çok kesiminde olduğu gibi, Niğde ve Aksaray illeri tarım topraklarının çok önemli 

bir kısmı potasyum bakımından zengin durumdadır. Araştırmaya konu illerden alınan toprak örneklerinin 
potasyum kapsamları Çizelge 8’de verilmiştir. Çizelgede de görülebileceği gibi, araştırma alanından alınan 
4531 adet toprak örneğinden yalnızca 4 159 ha alanı temsil eden 22 adedinde potasyum kapsamı yetersiz 
veya orta durumda olduğu belirlenmiştir. Araştırma alanından diğer kesimlerinin potasyum kapsamlarının 
yeterli olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, Niğde ve Aksaray illerindeki tarım alanlarının çok önemli bir 
kısmını potasyumlu gübre uygulamasının gereksiz olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.  

 
Çizelge  8  Niğde ve Aksaray illeri topraklarının ilçeler itibariyle toprak potasyum değerleri 

 
İl ve İlçe adı 

Potasyum K2O kg/da 
0-20 20-30 30-40 40+ 

Numune 
Adedi Alan (ha) Numune 

Adedi Alan (ha) Numune 
Adedi Alan(ha) Numune 

Adedi Alan(ha) 

Niğde Merkez 2 417 10 1 808 26 4 730 733 132 147 
Aksaray - - 5 832 29 4 162 2 964 411 188 
Bor - - - - 5 1 874 271 102 213 
Çamardı 2 431 3 671 11 2 445 56 12 431 
Ortaköy - - - - 3 429 288 42 494 
Ulukışla - - - - 2 402 121 24 749 
İller Toplamı ve 
Ortalamaları 

4 848 18 3 311 76 14 042 4 433 725 222 
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Olsen. S.R., C.V.Cole., F.S.Katanabe, L.A.Dean 1954 Enstimation of Avaible Phosphorun in soils by 

Extraction with Sodiumbicarbonate U.S. Dept.of Agr.Cr. 939 Washington 
Öztan, B.,N.Ülgen, 1961 Saturasyon Macununda ve Ekstraktında Tuz tayinleri. Toprak Gübre Araştırma 

Enstitüsü. Teknik Yayınları No :7 Ankara 
 
Richards, L.A. 1954, Saline ve Alkali Soils U:S: Dept.Agr.Handbook No:60 
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KONYA YÖRES İNDE PATATESİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİ 
 

Dr. Yusuf IŞIK* 
 
*Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü 

 
Özet 
 
 Bu araştırma; Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü tarafından Konya Yöresi sulu 
şartlarında yetiştirilen patatesin fosforlu ve azotlu gübre isteğini belirlemek maksadıyla 1983-1988 yılları 
arasında Cosima, İsola ve Granola çeşitleri kullanılarak yürütülmüştür. Denemelerin toplu değerlendirmesi 
sonucunda uygulanan azotlu ve fosforlu gübre dozları ile patates kök verimi arasında istatistik anlamda 
önemli ilişkilerin olduğu görülmüştür. Patates verimi ile uygulanan azotlu gübre arasındaki ilişkinin Y = 
1526.9 + 64.16x – 1.9155x2 eşitli ği ile; fosforlu gübre ile patates verimi arasındaki ili şkinin de 
Y=2162.0+44.93x-1.5830x2 eşitli ği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Bu eşitliklere göre en yüksek patates 
yumru verimi 17.0 kg N/da ve 14.0 kg P2O5/da hesabıyla azotlu ve fosforlu gübre uygulamaları sonunda elde 
edilmektedir. Ancak 2005 yılı gübre ürün fiyatları göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda, ekonomik 
olarak uygulanması gerekli azotlu gübre miktarı 16 kg N/da, fosforca fakir alanlarda uygulanması gerekli 
fosforlu gübre miktarı ise 13.4 kg P2O5 /da olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Konya , Patates, Azot, Fosfor 
 
Nitrogenous and Phosphorus Requirement of Potatoes in Konya Region 
 
Abtract 
 
 This research was carried out to determine N and P2O5 requirement of potato plant in Konya region. 
At the end of the experiment, it was determined that there was significant releationship between fertilizer 
doses (N and P2O5) and  tuber yield. This releationship between applied N doses and tuber yield is Y=1526.9 
+ 64.16x – 1.9155 x2  and Y=2162.0+44.93x-1.5830x2 for phosphorus. According to the prices in 2005 
economically, amount of applicable N is 16 kg/ha and 13.4 kg/ha for P2O5 

 
Key Words : Konya, potato,  N, P2O5  

 
Giri ş 
 
 Ülkemizde patates üretimi, bölgelere göre değişmektedir. Patates tarımı, Nevşehir, Niğde, Ordu, 
Erzurum, İzmir, Trabzon ve Konya’da diğer illere göre daha fazla yapılmaktadır. Tüketim sahası oldukça 
geniş olan patates, aynı zamanda iyi bir münavebe bitkisidir. Bir çapa bitkisi olarak ekim nöbetine girmesi, 
işletme kaynaklarının daha tesirli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan kendinden sonra 
gelen bitkiye işlenmiş ve yabancı otlarda temizlenmiş bir toprak bırakarak iyi bir ön bitki vazifesi görür. 
Tohumluğun dikiminden ürünün piyasaya arz edilmesine kadar sulama, gübreleme ve zirai mücadele 
konularında çiftçinin kültürünün artmasına ve diğer ürünlerin de bu bilgiler ışığı altında daha iyi bir şekilde 
yetiştirilmesine yardımcı olur. 
 Patates, nişasta ve ispirto endüstrisinin de önemli bir hammaddesidir. Patates nişastası, insan gıdası 
olarak kullanıldığı gibi kağıt ve tekstil sanayinde de kullanılmaktadır. 
Patates birinci derecede nişasta kaynağı olmakla beraber, ihmal edilemeyecek derecede protein de 
bulunmaktadır. Aynı zamanda patates proteininin kullanılma değeri de oldukça yüksektir. Bu değer yumurta 
proteini için 100 olarak alındığında bezelyede 44, buğday ununda 52, mısırda 55, soyada 56 iken patateste 71 
‘e ulaşmaktadır. 
 Önemli bir besin kaynağı ve sanayi ham maddesi olan patates bitkisinin, birim alandaki verimini 
artırarak daha karlı bir üretim yapmak, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi yanında, 
bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddelerinin de yeterli seviyede verilmesi ile mümkündür. Gübre 
tüketimimizin her yıl artmasına rağmen, gübrelerin usulüne uygun ve ekonomik miktarlarda uygulandığı 
söylenemez. Bu araştırma, Konya yöresinde  patatese ekonomik olarak uygulanması gereken fosforlu ve 
azotlu gübre miktarlarını   tesbit etmek amacıyla yürütülmüştür. 
 
Materyal ve Yöntem  
 

Araştırma 1983-1984 yıllarında Cosima, 1986 yılında Isola ve 1987-1988 yıllarında da Granola 
çeşidi ile yürütülmüştür. Cosima çeşidi;yuvarlak oval şekillidir, et rengi sarıdır yemeklik bir çeşittir. Yaprak 
kıvırcıklığı ve mildiyöye orta derecede dayanıklıdır.(Dernek, 1975) Isola; yemeklik kalitesi yüksek ve uyuz 
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hastalığına dayanıklıdır. Gronola; İri yumrulu ve yuvarlaktır.Verimi yüksek  orta erkenci bir çeşittir.(Kuşman 
ve ark. ,1988).  
Denemeler 5x5 latin karesi ve 5x3 tesadüf blokları deneme desenine göre,  azot ve fosfor denemeleri olmak 
üzere iki ayrı deneme halinde yürütülmüştür. Azot denemelerinde kontrol, 6.0 kg N/da, 12.0 kg N/da, 18.0 kg 
N/da ve 24.0 kg N/da seviyeleri; fosfor denemelerinde ise, kontrol, 5.0 kg P2O5/da, 10.0 kg P2O5/da, 15.0 kg 
P2O5/da ve  20.0 kg P2O5/da seviyeleri deneme konusu olarak alınmıştır.  Azot denemelerinde bütün 
parsellere 15.0 kg P2O5/da hesabıyla fosforlu gübre, fosfor denemelerinde ise yine bütün parsellere 18.0 kg 
N/da hesabıyla azotlu gübre uygulanmıştır.  

Araştırmanın yürütülmesinde hububat patates ekim nöbeti uygulanmıştır. Hububat hasat edildikten 
sonra, deneme alanları kulaklı pullukla 18-20 cm derinlikte sürülerek kışa terk edilmiştir. İlkbaharda tekrar 
kulaklı pullukla işleme yapıldıktan birkaç gün sonra diskharrow çekilmiş ve 70 cm aralıklarla dikim karıkları 
açılarak parselasyon yapılmış ve sıra üzeri 40 cm olacak şekilde 8-10 cm derinliğe dikim yapılmıştır. 
Fosforlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin yarısı dikimden önce karıkların tabanına elle bant şeklinde 
verilerek üzer toprakla kapatılmıştır. Azotlu gübrenin kalan yarısı, boğaz doldurmadan önce sıralar arasına 
serpilerek uygulanmış ve arkasından boğaz doldurma işlemi yapılmıştır.  

Sulama, karık metodu ile yapılmış ve su saati ile ölçülü olarak her karığa eşit su verilmiştir. Büyüme 
mevsimi içinde yıllara göre 5-7 kez sulama yapılmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı ise uygulama 
sayısına bağlı olarak 410 mm-500 mm arasında değişmiştir. Çıkış tamamlandıktan sonra bitkiler 8-10 cm 
olduklarında ilk çapa; çiçeklenme başlangıcında ise ikinci çapa ve boğaz doldurma yapılmıştır. Patates 
böceği ve mildiyöye karşı ilaçlı mücadele yapılmıştır. Yaprakların sararıp, alt yaprakların kuruduğu ve 
yumruların kabuklarının sertleştiği dönemde hasat yapılmıştır. Hasatta parsellerin her iki yanından birer sıra, 
parsel başlarından da birer bitki kenar tesir olarak atılmış ve kalan kısım değerlendirmeye alınmıştır. 

 Deneme yeri topraklarının verimlilik bakımından önemli olan bazı özelliklerini ortaya koymak için, 
parselasyon yapıldıktan sonra her tekerrürün 0-20 ve 20-40 cm derinliklerinden alınan toprak örnekleri analiz 
edilmiştir.  

 Denemeler sonunda elde edilen patates verimleri varyans analizine tabi tutulmuş, deneme konuları 
arasındaki farklılıklar F ve LSD testleri ile kontrol edilmiştir. Araştırma sonuçlarının toplu 
değerlendirmesinde, Y=a+bx+cx2 eşitli ğinden yararlanılmıştır (Yurtsever, 1984). Hesaplamalar sonunda elde 
edilen denklem yardımıyla uygulanan gübreye karşı elde edilecek ürün miktarları belirlenmiş, gübre ve ürün 
fiyatları da göz önüne alınarak uygulanması gerekli optimum gübre miktarları, Eg =(Fg-Fm.b)/2.Fmc 
eşitli ğinden yararlanarak belirlenmiştir (Aksöz, 1972). 

 Yukarıdaki eşitliklerde : 
  Y= Beklenen ürün 
 a = Kontrol parsellerin ortalama havuç  verimi 
 x = Uygulanan gübre miktarı 
 Eg = Uygulanması gerekli ekonomik gübre dozu 
 Fm = Mahsulün fiyatı 
 Fg  = Gübre fiyatı 
 b = Gübrenin linear etkisi 
 c = Gübrenin kuadratik etkisi 

  
 
Bulgular ve Tartışma 
 

Deneme alanlarından gübre uygulanmadan alınan toprak örneklerinin analiz edilmesi sonucunda; 
deneme yerlerinin killi, killi-tın, kumlu-tın ve tınlı bünyede ve hafif alkali (pH 7.4-8.2) karakterde oldukları 
görülmüştür. Kireç ve potasyum bakımından zengin olan deneme yeri toprakları, organik madde ve fosfor 
bakımından yetersizdir. Özellikle fosfor denemelerinin kurulduğu alanlar fosforca fakir durumdadır (4.58-
0.61 kg P2O5/da). Deneme alanlarının total tuz değerleri % 0.01 - % 0.02 arasında değişmekte olup, bitki 
yetiştiricili ği açısından sınırlayıcı durumda değildir.  
 
Azotlu gübrenin patates verimi üzerine etkisi 
 Konya Yöresi iklim ve toprak şartları altında farklı miktarlarda azotlu gübre uygulanarak yürütülen 
denemelerden elde edilen ortalama patates verimleri Çizelge 1'de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesiyle de 
anlaşılabileceği gibi, uygulanan azotlu gübre miktarının belirli bir seviyeye kadar artmasına bağlı olarak, 
patates yumru veriminde de bir önceki azot seviyesine göre giderek azalan oranlarda artışlar meydana 
gelmiştir. Nitekim kontrol parsellerinin ortalama patates verimi 1512.05  kg/da iken, uygulanan azotlu gübre 
miktarının 6.0 kg N/da seviyesine yükseltilmesiyle patates yumru verimi de 362.70 kg/da bir artış göstererek 
1874.75 kg/da'a yükselmiştir. Uygulanan azotlu gübre miktarının 12.0 kg N/da seviyesine yükseltilmesi ile 
patates verimi de 140,13 kg/da bir artış göstererek 2014,88 kg/da seviyesine yükselmiştir. Azotlu gübre 
uygulamasının 18.0 kg N/da seviyesine yükseltilmesi sonunda ise patates verimindeki artış önceki azot 
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seviyelerine göre oldukça düşük olmuş ve 22,25  kg/da'lık bir artış göstererek 2037,13 kg/da seviyesine kadar 
yükselmiştir. Uygulanan azot miktarının daha da artırılarak 24.0 kg N/da seviyesine yükseltilmesi ile patates 
veriminde düşme görülmüş ve ortalama patates yumru verimi 38.18 kg/da bir azalma göstererek 1998,95 
kg/da'a düşmüştür.   
 
Çizelge 1 Azot denemesi ortalama patates verimleri (kg/da) 

Deneme Yeri ve 
Yılı 

Uygulanan N (kg/da) 

 0.0 6.0 12.0 18.0 24.0 
Konya-Karaaslan 

1983 
1130.9 1755.3 1974.9 2013.2 1990.7 

Konya-Karaaslan 
1984 

1542.3 1678.6 1776.5 1822.8 1804.2 

Konya-Karaaslan 
1984 

1714.3 2083.5 2193.5 2151.8 2093.8 

Konya-Karaaslan 
1985 

1660.7 1982.1 2114.6 2160.7 2107.1 

Ortalama 1512.05 1874.75 2014.88 2037.13 1998.95 
 
Deneme konusu olarak seçilen azot seviyelerindeki patates verimine bakarak gübre tavsiyesinde 

bulunmak zordur. Bu bakımdan gerek patates yumru veriminin hangi azot seviyesine kadar arttığının ortaya 
konulması ve gerekse gübre-ürün fiyatlarına göre uygulanması gerekli ekonomik optimum gübre miktarının 
belirlenebilmesi için, öncelikle uygulanan gübre ile patates yumru verimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
gereklidir. Bu ilişkiyi ortaya koymak amacıyla uygulanan azotlu gübre miktarları ile Çizelge 1’de verilen 
ortalama patates yumru verimleri arasında yapılan regresyon analizi sonucunda, söz konusu ilişkinin Y = 
1526.9 + 64.157x – 1.9155 x2 eşitli ği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Bu eşitli ğe göre, azotlu gübre 
uygulanmadığı takdirde dekardan 1526,9kg patates elde edilebilirken, artan miktarlarda azotlu gübre 
uygulamasına bağlı olarak, patates verimi de giderek azalan oranlarda artmakta ve bu artış 18.0 kg N/da 
seviyesine kadar devam ederek 2067,9 kg/da'a ulaşmaktadır. Ancak uygulanan gübre miktarının artmasına 
bağlı olarak, patates veriminde meydana gelen marjinal artışlar giderek azalmaktadır. Bu durumda verimde 
meydana gelen artışın ilave gübre masrafını karşılayıp karşılayamayacağı söz konusudur. Bunun için 2005 
yılı saf azotun kg fiyatının  1,2 YTL; patatesin kg fiyatının da 0,3 YTL olduğu esas alınarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda, yöre şartlarında patatese uygulanması gerekli ekonomik optimum azotlu gübre 
miktarı 16 kg N/da olarak belirlenmiştir.  
Fosforlu gübrenin patates verimi üzerine etkisi 
 Farklı dozlarda fosforlu gübre uygulanarak yürütülen denemelerden elde edilen ortalama patates 
verimleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelge 2'de de görüldüğü gibi, uygulanan fosforlu gübre miktarının 
artmasına bağlı olarak patates veriminde de artışlar ortaya çıkmıştır. Yedi denemenin ortalaması olmak üzere, 
kontrol parsellerinin patates verimi 2139,73 kg/da olarak hesaplanmıştır. 5.0 kg P2O5 /da hesabıyla gübre 
uygulaması bütün denemelerde patates verimini artırmış ve ortalama patates verimi 246,41 kg/da'lık bir artış 
göstererek 2386,14 kg/da seviyesine yükselmiştir. Uygulanan fosforlu gübre miktarının 10.0 kg P2O5 /da 
seviyesine yükselmesi ile ortalama patates verimi de 62,35 kg/da'lık bir artışla 2448,49 kg/da seviyesine 
ulaşmıştır. Fosforlu gübre miktarının 15.0 kg P2O5 /da seviyesine yükseltilmesi ile de patates verimi 24,47 
kg/da artış göstererek 2472,96 kg/da olmuştur. Uygulanan fosforlu gübre miktarının  20.0 kg P2O5 /da 
seviyesine yükseltilmesi patates yumru veriminde düşmeye sebep olmuş ve ortalama patates verimi  26,79 
kg/da bir azalma göstererek 2446,17 kg/da seviyesine inmiştir.  
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Çizelge 2 Fosfor denemesi ortalama patates verimleri (kg/da)  

Deneme Yeri ve 
Yılı 

Uygulanan P2O5  (kg/da) 
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

Konya-Karaaslan 1983-
II 

1812,2 1904,8 1997,4 1993,4 2013,6 

Konya-Karaaslan  
1984 

1473,5 1608,5 1623,0 1654,8 1613,8 

Konya-Karaaslan 
 1986 

2275,1 2564,8 2511,9 2597,9 2570,1 

Cihanbeyli Mantar 
Köyü 1987-I 

2710,3 2687,8 2735,4 2791,0 2718,2 

 Cihanbeyli Mantar 
Köyü 1987-II 

2816,1 2935,2 2919,3 2918,0 2890,2 

Çumra Alibeyhöyüğü 
1988-I 

1984,1 2719,9 2959,7 3042,3 3001,0 

Çumra Alibeyhöyüğü 
1988-II 

1774,5 2292,8 2392,0 2325,8 2314,8 

Ortalama 2139,73 2386,14 2448,49 2472.96 2446,17 
 
 Görüldüğü gibi artan dozlarda fosforlu gübre uygulamaları patates veriminde giderek azalan 
artışlara sebep olmuştur. ve uygulanan fosforlu gübre miktarının 20.0 kg P2O5 /da seviyesine yükseltilmesi 
sonunda verimde düşme görülmüştür. Ancak deneme konusu olarak seçilen fosfor seviyelerindeki patates 
verimine bakarak gübre tavsiyesinde bulunmak zordur. Uygulanan gübre miktarına bağlı olarak üründe 
meydana gelen değişmelerin istatistik açıdan önemli olup olmadığını kontrol etmek ve gübre miktarı ile 
patates yumru verimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için yapılan regresyon analizi sonunda, verim ile 
uygulanan fosforlu gübre miktarları arasındaki ilişkinin Y=2162.0+44.93x-1.5830x2 eşitli ği ile ifade 
edilebileceği görülmüştür. Bu eşitli ğe göre, fosforlu gübre uygulanmadığı takdirde, fosforca fakir topraklarda 
2139,73 kg/da patates verimi elde edilebilirken, artan miktarlarda fosforlu gübre uygulamasına bağlı olarak, 
patates verimi de giderek azalan oranlarda artmakta ve bu artış 14.0 kg P2O5 /da seviyesine kadar devam 
etmektedir. Ancak, uygulanan gübre miktarı arttıkça patates veriminde meydana gelen marjinal artışlar 
giderek azalmaktadır. Bu durumda verimde meydana gelen artışın ilave gübre masrafını karşılayıp 
karşılamayacağı söz konusudur.  Bunun için 2005 yılı saf fosforun  kg fiyatının 0,75YTL., patatesin kg 
fiyatının da 0,3 YTL olduğu göz önüne alınarak yapılan hesaplamalar sonunda yöre şartlarında fosforca fakir 
topraklarda patatese uygulanması gerekli ekonomik optimum fosforlu gübre miktarı 13.4 kg P2O5 /da olarak 
belirlenmiştir.  

Konya Yöresi'nde azotlu ve fosforlu gübre uygulamalarının, patates verimi üzerine etkilerini 
belirlemek maksadıyla yürütülen bu çalışma sonunda, gübre uygulamalarının patates verimini önemli 
derecede artırdığı görülmüştür. Yörede patates verimi ile, uygulanan azotlu gübre arasındaki ilişkinin, 
 Y = 1526.9 + 64.16x – 1.9155 x2 eşitli ği ile ifade edilebileceği görülmüştür. Bu eşitli ğe göre, en yüksek 
patates verimi 17.0 kg N/da hesabıyla azotlu gübre uygulaması sonunda elde edilmektedir. Fosforlu gübre ve 
patates verimi arasındaki ilişkinin ise, Y=2162.0+44.93x-1.5830x2 eşitli ği ile ifade edilebileceği görülmüştür. 
Bu eşitli ğe göre, fosforca fakir topraklarda en yüksek patates verimi 14.0 kg P2O5 /da hesabıyla fosforlu 
gübre uygulaması sonunda elde edilmektedir.  
 Her ne kadar en yüksek patates verimi 18.0 kg N/da, hesabıyla azotlu gübre ve 14.0 kg P2O5/da 
hesabıyla fosforlu gübre uygulamaları sonunda elde edilmişse de 2005 yılı gübre-ürün fiyatlarına göre 
ekonomik olarak uygulanması gerekli azotlu güre miktarı 16 kg N/da, fosforlu gübre miktarı ise 13.4 kg 
P2O5/da olarak belirlenmiştir. Azotlu gübrenin yarısı ekimde, diğer yarısı ise çıkıştan 5-6 hafta sonra 
uygulanmalı, fosforlu gübrenin de tamamı ekimden hemen önce mümkünse tohum altına gelecek şekilde 
sıraya verilmesi tercih edilmelidir. Böyle bir uygulamanın mümkün olmadığı hallerde ise mutlak surette 10-
15 cm toprak derinliğine karışması sağlanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.  
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Özet 
 

Bu çalışma, tarımda kullanılan arıtma çamurlarının içerdiği potansiyel toksik elementlerin topraktaki 
bakiye etkilerini ve bitkiye geçen miktarları ile bitki gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür.  

Araştırma, Patates+Buğday, Buğday+patates ekim nöbetlerinde ve 4x3 tesadüf blokları deneme 
metoduna göre yürütülmüştür. Araştırmada, hiçbir gübre uygulamasının yapılmadığı 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, muhtemelen tuz kapsamının yüksek olmasına bağlı 
olarak, uygulama yılında denemeye alınan patateste verim azalmasına sebep olmuştur. Bakiye yıllarında ise 
optimum NP seviyesinde verim artışı sağlamıştır. Bu artışlar IV. bakiye yılına kadar sürmüştür. Arıtma 
çamuru uygulamasına 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 patates bitkisinde bazı ağır metallerin artmasına sebep olmakla beraber 
bu değerler normal sınırları aşmamış ve insan sağlığını tehdit eder seviyelere ulaşmamıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Arıtma çamuru, patates, toksik element. 
 

The effect of sewage sludge application on potato growing and soil pollution 
Abstract 

This study was carried out to determine effects of some Potential Toxic Elements (PTE) found in the 
industrial sewage sludge on the plant growth, the amount of the PTE accumulated in plants and remaining 
effect upon the soil. The experiments were conducted at the Rural Services Research Institute field of Konya 
and they were designed   rotationally   potato+wheat, wheat+potato   and 4x3 randomized block. Subjects 
were control, optimum NP, 3 ton sewage sludge (dw)/da and 6 ton sewage sludge (dw)/da. After the sewage 
sludge was applied into the soil DTPA-extractable metals were analysed at the pre plant. Amount of DTPA-
extractable Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb and Ni in the soil were increased with rate of sludge applications. DTPA-
extractable metals were analysed again after plant harvest. When it is compared pre plant analysis; it was 
found that the amount of DTPA-extractable metals of the soil was generally lower at the harvest then that at 
the pre plant.  Sewage sludge treatment increased the contents of Cu and Zn in the potato leaves and tuber. 
There were any significant effects of the other metals on the plant leaf and tuber. 

Key Words: Sewage sludge, potato, toxic element. 
 
Giri ş 

 

Arıtma çamurlarının, organik madde ve bitki besin elementleri bakımından zengin olmaları 
itibarıyla, tarım alanlarında gübreleme amacıyla kullanılması yararlı bir değerlendirme yöntemi olmasının 
yanında, aynı zamanda çevre açısından da pratik bir bertaraf etme yöntemidir. Ancak 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 toprakta 
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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Materyal ve Metod  
 

Denemelerde kullanılan Bezostaya buğday çeşidi kışlık bir çeşittir. Kışa ve yatmaya karşı 
dayanıklıdır. Başakları kılçıksız, orta uzunlukta, dış kavuz rengi beyaz ve tüysüzdür. Daneleri iri, kırmızı ve 
serttir. Patates denemelerinde kullanılan Agria çeşidi, orta geççi, kalın ve dik saplı bir çeşittir. Yumrular, 
uzun oval ve sarı renktedir. 

Araştırma, Patates+Buğday, Buğday+patates ekim nöbetlerinde 4x3 tesadüf blokları deneme 
metoduna göre aynı parsel içinde iki ayrı alanda yürütülmüştür 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. Azotlu gübrenin yarısı, fosforlu gübrenin 
tamamı dikimden önce; azotlu gübrenin kalan yarısı çiçeklenmeden 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. 
Patates denemeleri karık usulü sulanmış, her parsel ve her karığın eşit su almasını sağlamak için su saati 
kullanılmıştır. Büyüme mevsimi boyunca yıllara göre 7-8 sulama yapılmış, sulamaya Haziran ayı ortalarında 
başlanarak Ağustos ayı başına kadar devam edilmiştir. Her sulamada yaklaşık 70 mm sulama suyu 
uygulanmıştır. 

Patates yapraklarının sararıp yumru kabuğunun sertleştiği dönemde hasat edilmiş, parsel kenarından 
birer sıra, parsel başı ve sonundan da birer bitki kenar tesiri olarak atılmıştır. 

Denemelerden elde edilen verimler varyans analizine tabi tutularak uygulamaların bitki verimi üzerine 
etkileri incelenmiştir (Yurtsever,1984). Toprak ve bitki analizleri sonucunda elde edilen değerlerin 
ortalamaları alınmıştır  

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. 

 
Bulgular ve Tartışma 

 

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 da her parselden alınan kompoze toprak örnekleri analiz edilmiştir. 
Sonuçlar 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 daha yüksek bulunmuştur. Arıtma çamuru 
uygulanan parsellerin fosfor kapsamları II. bakiye yılında dahi pek çok bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayacak 
seviyededir. 
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Çizelge 1. Arıtma çamuru uygulanan iki farklı deneme yerinde yıllara göre bazı toprak özellikleri 

Toprak 
analizleri Konu 

Buğday+patates 
Ekim nöbeti 

Patates+buğday 
Ekim nöbeti 

Uygulama 
yılı 

I. 
bakiye 

II. 
bakiye 

Uygulama 
yılı 

I. 
bakiye 

II. 
bakiye 

 
pH 

A 7.67 7.93 8.00 7.83 7.87 7.70 
B 7.63 7.90 7.97 7.80 7.87 7.80 
C 7.47 7.93 7.93 7.60 7.83 7.80 
D 7.37 7.77 8.00 7.70 7.87 7.70 

 
EC 

dS/m 

A 0.58 0.53 0.61 0.78 0.64 0.73 
B 0.89 0.57 0.71 0.95 0.62 0.75 
C 1.87 0.70 0.75 1.81 0.76 0.73 
D 2.61 0.91 0.73 2.55 0.82 0.81 

 
Organik 

madde 

A 1.51 1.68 1.45 1.89 1.02 1.82 
B 1.41 1.97 1.55 1.87 1.28 2.66 
C 2.18 2.15 1.70 2.31 1.39 2.21 
D 2.08 2.15 1.57 2.51 1.40 2.45 

 
P2O5 

A 13.27 11.08 8.31 15.13 14.20 7.93 
B 15.31 11.95 9.34 15.11 16.20 15.96 
C 26.36 21.40 11.91 19.46 22.91 14.22 
D 27.02 22.07 14.72 34.08 32.12 18.74 

 
K2O 

A 124.84 134.67 132.45 147.77 142.31 163.17 
B 116.10 140.13 134.67 148.86 146.78 172.90 
C 155.42 140.10 142.31 185.79 144.50 165.03 
D 159.79 152.14 136.85 189.27 156.61 172.87 

Deneme alanları potasyum bakımından oldukça zengin durumdadır. Arıtma çamuru uygulandıktan 
sonra toprak potasyum kapsamında kısmen artış görülmüştür. I. bakiye ve II. bakiye yıllarında arıtma çamuru 
uygulanan ve uygulanmayan parsellerin potasyum kapsamları arasında bariz bir farklılık görülmemiştir.  
 Yukarda da anlatıldığı gibi, 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 ve Battikhi (1997) de araştırma sonuçlarımıza benzer sonuçlar elde 
etmişlerdir. 
Arıtma çamuru ve azot-fosfor uygulamasının patates verimi üzerine etkileri 

Arıtma çamuru ve optimum NP uygulayarak patates-buğday ekim nöbeti şeklinde yürütülen 
denemelerden üç tekerrürün ortalaması alınarak elde edilen patates yumru verimleri ve Duncan çoklu 
karşılaştırma testine göre oluşturulan gruplar Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2’nin incelenmesi ile görülmektedir ki arıtma çamuru, uygulama yılında optimum 
gübreleme konusuna göre verimde düşmelere sebep olmuştur. Buna sebeb olarak arıtma çamurunun toprakta 
artırmış olduğu tuzlanma gösterilebilir. Patates yumru 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, gübresiz kontrol konusu ise II(ab). 
grupta yer almıştır. 3.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan parsellerin verimleri III(b). ve 6.0 ton/da arıtma 
çamuru uygulanan parsellerin verimleri ise IV (bc) grupta yer almıştır  

Arıtma çamuru uygulaması I. bakiye yılında uygulama yılının aksine verim artışına sebep olmuştur. 
Patates yumru verimindeki bu farklılıklar istatistik anlamda önemli bulunmuş ve Duncan testi sonuçlarına 
göre yumru verimi bakımından yapılan gruplandırmada, 3.0 ton/da ve 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan 
parsellerin verimleri ile yeterli gübreleme yapılan parsel verimleri arasında önemli bir farklılık görülmemiş 
her üç konu da I.(a) grupta yer almıştır. Gübre uygulaması yapılmayan kontrol parsellerinin verimleri ise 
II.(b) gruba girmiştir. 
Çizelge 2. Arıtma çamuru denemeleri patates verimleri (kg/da) ve Duncan grupları 

Deneme 
Konusu 

Uygulama 
yılı 

I. Bakiye 
yılı 

II .Bakiye 
yılı 

III.Bakiye 
yılı 

IV.Bakiye 
yılı 

V bakiye 
Yılı 

A 1489.6ab 1583.3b 1569.1b 1564.6b 2835.7 2057.6c 
B 1741.7a 2497.6a 2254.8a 2006.8a 3400.0 2607.7a 
C 1222.9b 2464.3a 2169.0a 1791.4ab 3535.7 2313.0b 
D 816.7bc 2564.3a 2188.1a 2097.5a 3400.0 2408.2b 
 II. bakiye yılında da yeterli miktarda azot ve fosfor uygulaması ile arıtma çamuru uygulaması 
patates yumru verimini artırmıştır. Yumru verimleri üzerinden yapılan istatistik analizler sonucunda, gerek 
yeterli miktarda azot ve fosfor uygulanan ve gerekse arıtma çamuru uygulanan parsellerin yumru 
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verimlerinin gübresiz kontrol konusuna göre önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu konular, 
Duncan çoklu karşılaştırma testine göre dane verimi bakımından yapılan gruplandırmada I.(a) grupta yer 
alırken; gübresiz kontrol konusu II.(b) grupta yer almıştır. 
 III. bakiye yılında, yumru verimleri üzerinden yapılan istatistik analizler sonucunda, gerek yeterli 
miktarda azot ve fosfor uygulanan ve gerekse 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan parsellerin yumru 
verimlerini gübresiz kontrol konusuna göre önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür. Duncan çoklu 
karşılaştırma testine göre yumru verimleri bakımından yapılan gruplandırmada,  bu iki konu I. (a) grupta yer 
almıştır. 3.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan parsellerden elde edilen yumru verimleri bu konulara göre biraz 
daha az olmuş ve II. (ab) grupta, gübresiz kontrol konusu ise III. (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 yaklaşık 600 kg/da 
verim artışı sağlamıştır. Ancak yumru verimleri üzerinden yapılan istatistik analizler sonunda, deneme 
konuları arasındaki farklılıklar önemli görülmemiştir. Bu durum söz konusu yılda hata varyansının yüksek 
olmasından ileri, gelmiştir. Deneme konuları arasında her ne kadar istatistik anlamda farklılık ortaya 
konulamamış olsa da, arıtma çamuru IV. bakiye yılında da yeterli seviyede azot ve fosfor uygulanan 
parsellerin yumru verimi kadar ve hatta daha üzerinde verim artışı sağlamıştır.  
 V. bakiye yılında önceki yıllarda olduğu gibi en düşük verim, gübresiz kontrol parsellerinden elde 
edilmiştir. Bunu 3.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan parseller izlemiştir. 6.0 ton/da arıtma çamuru uygulanan 
parsellerin verimi ise 2408.2 kg/da olarak belirlenmiştir.. En yüksek verim ise 2607.7 kg/da olarak toprak 
analiz sonuçlarına göre, patates için yeterli seviyede azot ve fosfor uygulanan parsellerden elde edilmiştir. 
Yumru verimleri üzerinden yapılan varyans analizi sonunda, deneme konularından elde edilen verimler 
arasında istatistik açıdan önemli farklılıklar görülmüştür. Duncan çoklu karşılaştırma testine göre verim 
bakımından yapılan gruplandırmada, patates 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 bitkinin gübre ihtiyacını 
tam olarak karşılayamamıştır. 
 
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 ile 
çiçeklenme başlangıcında alınan yaprak örnekleri ve hasat döneminde alınan yumrular analiz edilerek elde 
edilen değerler çizelgeler halinde verilmiştir. Denemeler buğday, patates bitkileri ile iki ayrı ekim nöbeti 
uygulanarak iki ayrı alanda yürütülmüştür. Çalışmada uygulama yılı ve II. bakiye yılı denemeleri aynı 
alanda; I. bakiye 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 
yetiştirildi ği toprak özellikleri ile birlikte verilmiştir.  

  

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin bakır kapsamı üzerine etkileri 
İki ayrı deneme alanının toprakları ile patates yaprak ve yumrularının 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.  

 

Çizelge 3. Deneme konularının yıllara göre toprak ,yaprak ve yumru bakır kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak Yumru Toprak Yaprak Yumru Toprak Yaprak Yumru 

B 0.88 15.24 9.34 0.43 14.04 8.67 0.71 13.88 9.06 
C 2.40 20.41 12.04 1.66 15.74 8.39 2.63 13.02 9.65 
D 5.13 20.50 13.69 2.90 16.47 8.96 4.77 14.43 11.09 

 

Uygulama yılında arıtma çamurunun miktarına bağlı olarak patates yapraklarının bakır kapsamında 
artışlar görülmüştür. Arıtma çamuru uygulanan parsellerin yaprak bakır kapsamı, I bakiye yılında da B 
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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. 
Patates yapraklarında bakır için toksik seviye olarak Reuter ve Robinson (1986) 20. ppm değerini verirken; 
Kabata ve Pendias (1992) toksiklik alt sınırını 25. ppm olarak belirtmişlerdir. Bu çalışmada, arıtma çamuru 
verilen parsellerden örneklenen patates yapraklarının bakır kapsamı, uygulama yılında sırasıyla 20.41 ppm ve 
20.50 ppm olmuştur. Bu değerlerin, Reuter ve Robinson (1986) tarafından verilen toksiklik değerinin biraz 
üzerinde olmakla beraber; Kabata ve Pendias (1992) tarafından verilen toksiklik değerinin altında kaldığı 
görülmüştür. I. bakiye ve II. bakiye yıllarında ise yaprak bakır kapsamları her iki kaynakta verilen sınır 
değerlerinin altında kalmıştır.. 

Arıtma çamuru, özellikle uygulama yılında patateste yumru bakır kapsamını bariz olarak 
yükseltmiştir. Çizelge 4’de de görüldüğü gibi, I. ve II bakiye yıllarında arıtma çamuru uygulanan ve 
uygulanmayan parsellerde yetiştirilen patateslerin yumru bakır kapsamları arasında önemli bir farklılık 
bulunmamıştır. Bu çalışmada yumru bakır kapsamları Kacar (1972) tarafından 2.50 ppm ile 5.50 ppm olarak 
verilen yeterlilik sınırlarının üzerinde bulunmuştur. 

 

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin çinko kapsamı üzerine etkileri 
Deneme alanlarının çinko kapsamlarının yanında patetes yaprak ve yumrularının 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 kapsamı da 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 patates yapraklarının çinko kapsamında 
artışlar görülmüştür. I. ve II. bakiye yıllarında da arıtma çamuru uygulanan parsellerin patates yapraklarının 
çinko kapsamları,  optimum  NP  uygulanan  parsellerin yaprak çinko kapsamından 

 

Çizelge 4. Deneme konularının yıllara göre toprak, yaprak ve yumru çinko kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak  Yumru Toprak  Yaprak Yumru Toprak Yaprak  Yumru 

B 0,45 26,44 14,59 0.45 18.55 14.92 0,61 18,07 16,02 
C 5,86 40,11 19,78 4.25 22.87 16.25 7,22 21,76 31,72 
D 13,95 42,21 24,18 8.66 22.87 17.53 13,96 25,84 34,36 

 

yüksek bulunmuştur. Patates yapraklarının çinko kapsamı, arıtma çamurunun uygulandığı yılda Kacar (1972) 
tarafından 19.4 ppm ile 21.0 ppm ; Reuter ve Robinson (1986) tarafından 15 ppm ile 30 ppm arasında 
değiştiği belirtilen değerlerin biraz üzerinde olduğu görülmüştür. Diğer yıllarda ise verilen sınır değerlerin 
arasında kalmıştır. Uygulama yılında arıtma çamuru uygulanmayan parsellerden alınan patates yapraklarının 
çinko kapsamını diğer iki yıla göre biraz daha yüksek olduğu düşünülürse, arıtma çamuru uygulaması ile 
yaprak çinko kapsamının toksik seviyelere ulaşmadığını söylemek mümkündür. 

Artan miktarlarda arıtma çamuru uygulamasına bağlı olarak patates yumrularının çinko kapsamı 
uygulama yılında B konusu; 14,59 ppm bulunurken C ve D konularında miktar yükselmiş ve sırası ile 19,78 
ve 24,18 bulunmuştur. I. bakiye yılında ise B 14,92 ppm, C ve D konuları ise 16,25 ve 17,53 ölçülmüştür. II. 
bakiye yılında da C ve D konularının patates yumru çinko kapsamları B konusuna göre daha yüksek 
bulunmuştur. B konusu 16,02ppm ölçülürken C ve D konuları 31,72ppm ve 34,36 ppm belirlenmiştir.  

 

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin mangan kapsamı üzerine etkileri 
Deneme alanları ve patates 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. 
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Çizelge5.Deneme konularının yıllara göre toprak,yaprak ve yumru mangan kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak  Yumru Toprak  Yaprak Yumru Toprak Yaprak  Yumru 

B 14,18 69.22 5.39 6.37 56.81 4.92 15.58 91.40 3.76 
C 22,85 79.64 5.14 11.94 90.81 5.80 24.76 122.70 4.56 
D 28,54 75.78 4.93 14.73 86.13 6.16 27.21 104.00 4.87 

 

 Uygulama yılında deneme konuları arasında yaprak mangan kapsamı bakımından bariz farklılıklar 
görülmemiştir. Ancak, I. bakiye ve II. bakiye yıllarında arıtma çamuru uygulanan parsellerde patates 
yapraklarının mangan kapsamında artışlar görüldüğü için arıtma çamurunun yaprak mangan kapsamını 
artırdığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, patates yapraklarının mangan kapsamı, Şener ve ark. 
(1994) tarafından patates üst aksamı için 700 ppm ile 900 ppm arasında değiştiği bildirilen toksiklik 
değerlerinin çok altında kalmıştır.  

 Arıtma çamuru uygulaması gerek uygulama ve gerekse bakiye yıllarında patates yumrularının 
mangan kapsamında bariz artışlara sebeb olmamıştır. 

 

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin nikel kapsamı üzerine etkileri 
Deneme alanlarının ve patatesin 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 yumru nikel kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak  Yumru Toprak  Yaprak Yumru Toprak Yaprak  Yumru 

B 1.43 14.66 3.19 1.39 15.25 3.69 1.68 15.57 4.06 
C 1.72 16.84 3.66 1.72 17.04 4.55 1.91 16.24 4.64 
D 2.18 16.09 4.13 1.90 18.91 4.11 2.02 16.59 5.41 

Denemenin uygulama yılında patates yapraklarının nikel kapsamlarında arıtma çamuru 
uygulamasına bağlı olarak kısmi olarak yükselmeler görülmüştür. Uygulama yılında olduğu gibi, I. ve II. 
bakiye yıllarında da arıtma çamuru uygulaması, B konusuna göre patates yaprak nikel kapsamında kısmi 
artışlara sebeb olduğu belirlenmiştir.  

Arıtma çamuru uygulaması, patates yapraklarında olduğu gibi, yumruda da nikel kapsamında az da 
olsa artışlara sebeb olmuştur.. 

 

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin kadmiyum kapsamı üzerine etkileri 
 Kadmiyum kapsamı 8.8 ppm olan arıtma çamuru uygulaması sonucunda deneme yeri toprakları ile 
patatesin yaprak ve yumrularının 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. 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.  
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Çizelge7.Deneme konularının yıllara göre toprak,yaprak ve yumru kadmiyum kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak  Yumru Toprak  Yaprak Yumru Toprak Yaprak  Yumru 

B 0.08 1.81 0.33 0.05 1.18 0.22 0.07 1.26 0.32 
C 0.08 1.64 0.29 0.06 1.07 0.23 0.07 1.25 0.35 
D 0.09 1.76 0.28 0.07 1.21 0.24 0.08 1.22 0.33 

   

Arıtma çamuru uygulaması, patates yapraklarının kadmiyum kapsamları üzerinde önemli ölçüde 
farklılıklara sebeb olmamıştır. Deneme konuları arasında ortaya çıkan kısmi farklılaşmalar yıllar arasında 
benzerlik göstermemiştir. Bu bakımdan kadmiyum kapsamındaki değişmelerin deneme konularından 
kaynaklandığını söylemek mümkün olmamıştır. Ancak bu çalışma ile belirlenen yaprak kadmiyum 
kapsamlarının Hlusek ve ark. (2003) tarafından belirlenen toprak üstü kadmiyum kapsamlarına yakın olduğu 
görülmüştür. 

 Arıtma çamuru uygulaması patates yapraklarında olduğu gibi, yumruda da kadmiyum  kapsamında 
artışa sebep olmamıştır. Yumru kadmiyum kapsamı ile ilgili olarak belirlenen bu değerlerin Hlusek ve ark. 
(2003) tarafından belirlenen en yüksek yumru kadmiyum değerinin altında kaldığı görülmüştür. 

 

Arıtma çamuru uygulamasının toprak ve bitkinin kur şun kapsamı üzerine etkileri 
 Kurşun kapsamı 132 ppm olan arıtma çamuru uygulanarak yürütülen denemelerden elde edilen 
toprak ve bitki analiz sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 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, patates yapraklarının kurşun kapsamları arasında deneme konularına göre kısmen 
farklılıklar görülmüştür. Deneme konuları arasında ortaya çıkan bu farklılaşmalar yıllar arasında benzerlik 
göstermemiştir. Bu bakımdan patates yapraklarının kurşun kapsamındaki değişmelerin deneme konularından 
kaynaklandığını söylemek mümkün olmamıştır. 

Arıtma çamuru uygulaması patates yapraklarında olduğu gibi, yumruda da kurşun kapsamında artışa 
sebep olmamıştır. 

 

Çizelge 8.Deneme konularının yıllara göre toprak ,yaprak ve yumru kurşun kapsamı üzerine etkileri(ppm) 

Deneme 
konusu 

Patates Denemesi 

(uygulama yılı) 

Patates Denemesi 

(I. bakiye yılı) 

Patates Denemesi 

(II. bakiye yılı) 

Toprak Yaprak  Yumru Toprak  Yaprak Yumru Toprak Yaprak  Yumru 

B 1.11 7.84 1.97 0.61 5.09 0.83 1.16 6.36 1.33 
C 1.25 8.13 1.78 0.82 5.29 1.14 1.32 5.64 1.47 
D 1.55 8.17 1.72 1.02 5.67 0.97 1.42 5.70 1.31 

  

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  patates ve 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 
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çamurunun bitki besin maddesi bakımından fakir alanlarda yalnızca gübre ihtiyacı yüksek olan bitkilerde 
verim artışı sağlayabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. 
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MAGNEZYUMLU VE POTASYUMLU GÜBRE UYGULAMALARININ PAT ATES 
VERİM İNE ETK İLERİ 

Gezgin, S1,  Zengin, M1., Gökmen, F1., Dursun, N1., Çakmak, İ2. 
1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Konya 

2Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tuzla-İstanbul  
ÖZET 

Nevşehir ve Niğde illerinde 2004 ve 2005 yıllarında dört farklı lokasyonda (Kaymaklı, Derinkuyu-
Özyayla köyü, Divarlı köyü) yetiştirilen Granola çeşidi patatesin verim ve verim unsurlarına farklı 
kaynaklarla (15.15.15, jips, kieserite, potasyum sülfat, kalimagnesia, amonyum sülfat) uygulanan K, Mg ve 
S’ün etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre her iki yılda tüm lokasyonlarda patates yumru 
verimleri, yumru çapına göre dağılım ve yumru kuru madde kapsamı üzerine uygulanan gübrelerin etkileri 
lokasyonlara bağlı olarak değişmekle birlikte çok önemli ve farklı düzeylerde olmuştur. Her iki yılda da tüm 
lokasyonlarda elde edilen patates yumru verimleri N ve P yanında K, Ca, Mg ve S uygulamasını sağlayan 
gübre uygulamaları ile sadece N ve P uygulamasını sağlayan kontrole göre % 2.4 ile % 132.9 arasında 
değişen oranlarda artmıştır. Her iki yılda bütün lokasyonlarda en yüksek verim CAN + DAP + Kalimagnesia 
+ Üre gübreleri ile hektara 650 kg N, 120 kg P2O5, 120 kg K2O, 68 kg S ve 40 kg MgO’in uygulandığı 6 nolu 
muamele ile elde edilmiş olup bunu CAN + DAP + potasyum sülfat + üre gübrelerini içeren 5 nolu muamele 
takip etmiştir. Aynı zamanda en yüksek yumru verimine neden olan 6 nolu muamele ile < 35 mm çapa sahip 
yumru veriminde kontrole göre tüm lokasyonlar ortalaması olarak % 22.9 oranında azalma meydana 
gelmiştir.  
Anahtar Kelimeler:  Patates, kalimagnesia, kieserite, verim, kalite. 

ABSTRACT 
EFFECTS OF MAGNESIUM AND POTASSIUM FERTILIZER  APPL ICATIONS ON THE 

POTATO YIELD  
Potato (Solanum tuberosum var. Granola) were grown in trials of 15.15.15, gypsum, kieserite, 

potassium sulphate, kalimagnesia and ammonium sulphate materials in two locations of Nevşehir and Niğde 
provinces in 2005 and 2006 years. According to the results, in every two years in all locations effects of 
fertilizers used on tuber yields, tuber size distribution and dry matter content of tuber were significant 
changing depend on the locations. In two years, tuber yields obtained in all locations increased changing 
ratios between 2.4 % and 132.9 % by fertilizer treatments with K, Ca, Mg and S by the side of N and P 
according to control treatment contained only N and P. In every two years, in all locations the highest tuber 
yield was obtained by treatment 6 having CAN + DAP + kalimagnesia + urea fertilizers that were given 650 
kg N, 120 kg K2O, 68 kg S and 40 kg MgO per ha and treatment 5 having CAN + DAP + potassium sulphate 
+ urea followed to this. At the same time, tuber yield having < 35 mm size decreased in ratio of 22.9 % as 
mean of all locations in treatment 6 according to control.  
Key Words: Potato, kalimagnesia, kieserite, yield, quality.  
GİRİŞ 

Türkiye patates üretim alanlarının (187 500 ha) yaklaşık % 15’i Nevşehir, % 11’i ise Niğde’de 
olmak üzere toplam % 26’sı bu iki il sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin yaklaşık 5 milyon tonluk 
patates üretiminin ise % 39’u bu illerden sağlanmaktadır (Anonymous 1989). Patates yetiştiricili ği bu illerde 
olduğu gibi genellikle hafif bünyeli topraklarda yapılmaktadır. Bu topraklarda Bergmann (1992) ve Kacar ve 
Katkat (1998) tarafından belirtildiği gibi, ana materyalin yetersiz ayrışma ve parçalanması, düşük organik 
madde ve yıkanma gibi nedenlerle N, K, Mg ve Ca başta olmak üzere bir çok besin elementin noksanlığı 
mevcuttur. Nitekim Nevşehir yöresinden alınan toprak ve patates yaprak örneklerinde N ve Ca’un genellikle 
eksik, P ve Mg’un optimum, K’un bazı çeşitlerde yeterli, bazılarında eksik, Mn’ın ise bazı çeşitlerde yeterli, 
bazılarında da çok yüksek olduğu belirlenmiştir (Aksoy 1977). Ayrıca Niğde ve Nevşehir illeri patates ekim 
alanlarından alınan 182 adet toprak örneği analiz sonuçlarına göre pH’nın 3.9-7.5 ve organik madde 
içeriklerinin % 0.1-1.75 arasında değiştiği ve örneklerin % 40’ında K ve Ca, % 65’inde ise Mg noksanlığı 
olduğu bildirilmiştir (Gezgin ve ark. 2005). Patates yetiştiricili ğinde kaliteli yüksek düzeyde yumru verimi 
elde etmenin en önemli yollarından biri ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerini toprak analizi sonuçlarına 
göre sağlayan dengeli bir gübreleme programının uygulanmasıdır. Ancak ülkemizde patates bitkisinin 
gübreleme programında genellikle azot ve fosforla birlikte patates bitkisinin topraktan en fazla kaldırdığı 
(Eakin 1972) potasyum bulunmaktadır. Oysaki patates için dengeli bir gübreleme programında yetiştirildi ği 
kaba tekstürlü topraklarda genellikle noksanlığının olması ve bir çok bitkiye göre daha fazla ihtiyaç duyması 
nedeniyle toprak analiz sonuçlarına göre bu elementlere ilaveten Mg, S ve Ca’un, ayrıca noksan olan diğer 
elementlerin bulunması gerekir. Çünkü bütün besin elementlerinin bitki metabolizmasında çok önemli 
görevleri vardır. Potasyum, magnezyum ve kükürt bitkilerde fotosentez, karbonhidrat ve protein 
metabolizmalarında ve bunun yanında potasyum ve magnezyum enerji transferinde, bir çok enzimin 
aktivasyonunda, hücrelerde ozmotik basıncın oluşturulması yoluyla bitkinin su alımında ve hücre büyümesi 
gibi bir çok metabolik proseslerde görev alarak bitki gelişmesini etkilemektedirler. Bu metabolik görevleri 
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nedeniyle potasyum, magnezyum ve kükürt patateste sadece yumru ağırlığı ve büyüklüğünü artırmakla 
kalmaz aynı zamanda kuru madde, protein, şeker, nişasta miktarını, yumru renginin stabilitesini ve bitkinin 
hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırarak verim ve kalite bakımından çok önemli besin 
elementleridirler (Müller 1977, Pummel 1979, Köster ve Ohms 1979, Bergmann 1992, Anonymous 2005). 

Bu araştırma farklı gübrelerin 2004 ve 2005 yıllarında Nevşehir ve Niğde illerinde dört değişik 
lokasyonda yetiştirilen Granola çeşidi patatesin verim ve verim komponentlerine farklı kaynaklarla 
uygulanan K, Mg ve S’ün etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
MATERYAL ve METOT  
 Tarla denemeleri ilk yılda (2004) Nevşehir ili Kaymaklı kasabasında 2 farklı arazide (1. lokasyon, 
Hakan Göztepe; 2. lokasyon, Recep Turhan) ve ikinci yılda (2005) ise Nevşehir ili Derinkuyu ilçesine bağlı 
Özyayla köyü (1.lokasyon, Ali İpek), Niğde Melendiz Ovasında bulunan Divarlı köyünde (2. lokasyon, 
Cumali Akbay) yürütülmüştür. Bu denemelerde yetiştirilen Granola çeşidi patates (Solanum tuberosum var. 
Granola) bitkisine uygulanan besin maddesi miktarları ve kaynakları (CAN, DAP, 15.15.15, jips, kieserite, 
potasyum sülfat, kalimagnesia, amonyum sülfat) Tablo 1’de verilmiştir.   
Tablo 1. Denemelerde kullanılan gübreler ve miktarları 

Muamele No 
Saf Besin 

Elementi/ha Gübre Muamele No 
Saf Besin 

Elementi/ha Gübre 

 
1 

150 kg N 
120 kg P2O5 
500  kg N 

CAN, DAP 
DAP 
Üre 

 
5 
 

150 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 
43 kg S 

CAN, DAP 
Üre 
DAP 
P. Sülfat 
P. Sülfat 

 
2 

150 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 

15:15:15, CAN 
Üre 
15:15:15 
15:15:15 

 
6 
 

150 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 
68 kg S 
40 kg MgO 

CAN, DAP 
Üre 
DAP 
Kalimagnesia 
Kalimagnesia 
Kalimagnesia 

 
3 

150 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 
43 kg S 

15:15:15, CAN 
Üre 
15:15:15 
15:15:15 
Jips 

 
7 
 

120 kg N 
210 kg N 
260 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 
245 kg S 

15.15.15 
A. Sülfat 
CAN 
Üre 
15.15.15 
15.15.15 
A. Sülfat 

 
4 
 

150 kg N 
500  kg N 
120 kg P2O5 
120 kg K2O 
43 kg S 
54 kg MgO 

15:15:15, CAN 
Üre 
15:15:15 
15:15:15 
Kieserite 
Kieserite  

   

 Deneme alanları Orta Anadolu’nun doğu kısmında yer almakta ve deniz seviyesinden yaklaşık 1200 
m yükseklikteki engebeli araziler üzerinde bulunmaktadır.  

Denemelerin yürütüldüğü Nevşehir ve Niğde yöresi yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar 
yağışlı geçen karasal iklim ile karakterize edilmektedir. Uzun yıllar ortalamasına göre ortalama yıllık sıcaklık 
10.6 oC, ortalama yıllık yağış toplamı ise 429.4 mm’dir. İlk yılda patatesin gelişme mevsimi olan Mayıs-
Eylül ayları arasındaki toplam yağış 72.4 mm, ikinci yılda ise Mayıs-Ekim ayları arasındaki toplam yağış 
104.7 mm’dir (Tablo 2). İlgili Tabloda aylık ortalamalar olarak hava sıcaklıkları (oC) ve hava nispi nem 
değerleri de (%) verilmiştir. Söz konusu aylar ile uzun yıllara ait iklim verileri arasında uyum olmakla 
birlikte denemelerin ikinci yılında ilk yıla göre yağış miktarı ve nispi nemin daha yüksek ve ortalama 
sıcaklığın daha düşük olması patates bitkisinin yetişmesi için daha iyidir. 
Tablo 2. Denemelerin yürütüldüğü bölgenin bazı iklim özellikleri   

Yıllar İklim özellikleri Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Ort. 

2004 

Sıcaklık      (oC) 14.3 18.9 21.7 22.3 17.2 - 18.88 

Nispi nem (%) 59.0 54.6 47.3 51.1 48.4 - 52.08 

Yağış (mm) 28.1 27.4 15.0 1.9 0 - Topl. 72.4 

2005 

Sıcaklık      (oC) 14.81 18.78 24.34 23.92 16.84 9.29 17.99 

Nispi nem (%) 55.89 52.49 50.28 52.13 55.76 69.23 55.96 

Yağış (mm) 29.5 7 0.5 7 30.8 29.9 Topl. 104.7 
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Her iki yılda da deneme yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 3’de 
sunulmuştur. İlgili Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, deneme yeri toprakları Ülgen ve 
Yurtsever (1974)’in bildirdiği sınır değerlerine göre kireçli, ikinci yılın 2. lokasyonunda hafif asit, diğer 
yerlerde orta derecede asidik reaksiyona ve düşük tuz seviyesine (tuzsuz), düşük organik madde kapsamına 
sahip kaba tekstürlü topraklardır. Tüm lokasyonlarda deneme yeri topraklarında bitkiye elverişli NO3-N ve P 
miktarları yeterli veya oldukça yüksek düzeydedir. Deneme yeri topraklarının bitkiye elverişli S miktarları 
yetersizdir. Bitkiye elverişli K miktarı ikinci yıl 1. lokasyonda yeterli,  ilk yıl 2. lokasyonda marjinal, diğer 
lokasyonlarda ise yetersiz düzeydedir. Bitkiye elverişli Mg miktarı ilk yıl, Ca miktarı ikinci yıl 2. lokasyonda 
marjinal düzeyde iken hem Mg hem de Ca miktarı diğer lokasyonlarda yetersiz düzeydedir (FAO 1990). 

İlk yılda 1. lokasyondaki denemede 25 Mayıs 2004 tarihinde dikim ve ilk gübreleme, 6 Temmuz 
2004 tarihinde çapalama ve ikinci gübreleme yapılmıştır. Hasat 14 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştirilmi ştir. 
İkinci lokasyondaki denemede ise 13 Mayıs 2004 tarihinde dikim ve ilk gübreleme, 30 Haziran  2004 
tarihinde çapalama ve ikinci gübreleme yapılmıştır. Hasat 4 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştirilmi ştir. Her iki 
lokasyonda da dikim esnasında tohumlar insektisit (Cruiser) ve fungusit (Rızolex-T + Sancozeb), vejetasyon 
süresi içerisinde de yeşil aksam herbisit (Lexone), fungusit (Ridomil Gold) ve insektisit (Karate + Zeon) ile 
ilaçlanmıştır. 

İkinci yılda 1. lokasyondaki denemede 12 Mayıs 2005 tarihinde dikim ve ilk gübreleme, 1 Temmuz 
2005 tarihinde çapalama ve ikinci gübreleme yapılmıştır. İlk çıkış 11 Haziran 2005 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Yumru oluşumu ise 29 Haziran 2005’de başlamıştır. Hasat 28 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilmi ştir. İkinci 
lokasyondaki denemede ise 13 Mayıs 2005 tarihinde dikim ve ilk gübreleme, 3 Temmuz  2005 tarihinde 
çapalama ve ikinci gübreleme yapılmıştır. İlk çıkış 15 Haziran 2005 tarihinde gerçekleşmiştir. Yumru 
oluşumu da 30 Haziran 2005’de başlamıştır. Hasat 28 Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. 

Bütün denemelerde dikimde parselde 228, hektarda ise 50 893 adet yumru kullanılmıştır.  
 
 
 
Tablo 3. Deneme yeri topraklarının özellikleri  
 İlk yıl (2004) İkinci yıl (2005) 

Özellikler 1. lokasyon 2. lokasyon 1. lokasyon 2. lokasyon 

pH (1:2.5 Top:Su) 4.68 4.61 4.4 5.9 

EC, µµµµS/cm (1:5 T:S) 54.2 62.4 48 45 

Org. madde (%) 1.0 1.3 1.45 0.56 

Kireç     (%) 1.75 2.75 4.83 4.02 

Kil          (%) 12,4 18.4 10.60 10.60 

Silt          (%) 2 20 12.00 10.00 

Kum       (%) 85.6 61.6 77.40 79.40 

Tekstür sınıfı Tınlı kum Kumlu tın Kumlu tın Kumlu tın 

NO3-N   (ppm) 490 352.8 244 60 

P            (ppm) 44.7 30.8 83 38 

K           (ppm) 81.9 163.8 354 115 

Ca         (ppm) 468 804 457 1570 

Mg        (ppm) 126 189.6 92 132 

Ca:Mg 2.2 2.5 3.0 7.1 

Ca:K 11.1 9.6 2.5 2.7 

K:Mg 0.2 0.3 1.2 0.3 

S           (ppm) 7.05 10.54 8.3 9.2 

 
Tarla denemeleri tesadüf parselleri faktöriyel deneme desenine göre kurulmuştur. Tablo 1’de 

sunulan gübreler kullanılarak her biri 5 tekerrürlü olmak üzere 7 farklı muameleden 35’er tarla parseli 
oluşturulmuştur. Parseller dikimde 5.6 m x 8.0 m boyutlarında olup 44.8 m2’dir. Dikimde sıralar arası 70 cm 
tutulmuş, sıra üzeri mesafeler ise 28 cm olarak ayarlanmıştır. Hasatta kenarlardaki birer sıra kenar tesiri 
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olarak atıldığından ortadaki 6 sıra alınmış, parsellerin baş ve son taraflarındaki 0.25 m’lik kısımlar kenar 
tesiri olarak atıldığından orta kısımdaki 7.5 m’lik uzunluğa sahip sıralar el ile hasat edilmiştir. Hasatta parsel 
boyutları 4.2 m x 7.5 m olup 31.5 m2’dir. Patates yumru örnekleri topraklarından temizlendikten sonra 
torbalarla vakit geçirmeden depoya götürülmüş ve < 35 mm, 35-55 mm ve > 55 mm büyüklük dağılımlarına 
göre ağırlıkları baskül yardımıyla saptanmıştır. Parsel yumru verimleri t/ha cinsine dönüştürülmüştür. Tartım 
işleri tamamlandıktan sonra bütün parsellerden ayrı ayrı farklı boyuttaki yumrulardan parseli temsil 
edebilecek şekilde yumru örnekleri alınmıştır. Laboratuvara getirilen yumru örneklerinin gerekli temizlik 
işleri yapıldıktan sonra paslanmaz çelik bıçakla kıyılarak 5 g tartılıp 105 0C’de 6 saat kurutularak kuru madde 
kapsamları (%) belirlenmiştir (Schaller 1986). Muamelelerin yumru verimi üzerine etkilerini belirlemek için 
istatistiksel analiz yaparken 5 tekerrürden ortalamadan sapma gösteren birer tekerrür atılarak 
değerlendirmeye 4 tekerrür alınmıştır.  

Denemelerde P, K, Mg ve S’ün tamamı dikimde, N’un 1/5’i dikimde, geriye kalanı yumru oluşum 
dönemi öncesinde üre veya amonyum sülfat şeklinde uygulanmıştır.  

Denemelerde kullanılan Kalimagnesia gübresi granül bir potasyum-magnezyum sülfat gübresidir. 
Suda çözünebilir % 30 K2O (% 25 K), % 10 MgO (% 6 Mg) ve % 42.5 SO3 (% 17 S) içermektedir.  Kieserite 
gübresi ise granül bir magnezyum sülfat gübresidir. Suda çözünebilir % 27 MgO (% 16.3 Mg) ve % 55 SO3 
(% 22 S) içermektedir.  

Araştırmada elde edilen sayısal değerlerin istatistiksel analizlerinde Minitab ve Mstat paket 
programından yararlanılmıştır. 

 
SONUÇLAR 

Orta Anadolu’da Nevşehir iline bağlı Kaymaklı kasabası ile Derinkuyu-Özyayla köyü ve Niğde iline 
bağlı Divarlı köylerinde 2004 ve 2005 yıllarında 4 farklı lokasyonda değişik gübreler uygulanarak yürütülen 
patates denemelerinden elde edilen verilerin varyans analiz sonuçlarına göre her iki yılda da tüm 
lokasyonlarda gübrelerin yumru verimleri (t/ha) üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli (p<0.01), yumru 
kuru madde kapsamları (%) üzerine etkileri ise ilk yılda iki lokasyonda da önemli (p<0.01 ve p<0.05), ikinci 
yılda ise 1. lokasyonda önemli (p<0.01 ve p<0.05), 2. lokasyonda önemsiz bulunmuştur (Tablo 4). 
Tablo 4. Patates yumru verimleri ve kuru madde kapsamlarına ait varyans analizi  

 Karelerin ortalaması 
Yıl Lok.  Varyasyon 

kaynağı 
SD < 35 mm 35-55 mm > 55mm Toplam Verim 

(t/ha) 
Kuru madde 
(%) 

2004 
1 

Gübreler 
Hata 

6 
21 

13.138** 
0.769 

20.064** 
1.395 

43.036** 
0.930 

55.689** 
5.246 

15.211* 
4.291 

2 
Gübreler 
Hata 

6 
21 

4.6097** 
0.1009 

26.088** 
0.273 

53.200** 
0.100 

130.31** 
0.56 

21.445** 
2.551 

2005 
1 

Gübreler 
Hata 

6 
21 

12.839** 
0.599 

587.23** 
2.87 

48.725** 
0.400 

971.90** 
2.73 

3.191* 
1.213 

2 
Gübreler 
Hata 

6 
21 

13.753** 
0.106 

969.92** 
1.48 

82.807** 
0.155 

1600.5** 
2.20 

1.109 
1.261 

 

 Her iki yılda da tüm lokasyonlarda elde edilen toplam patates verimleri N ve P yanında K, Ca, Mg 
ve S uygulanmasını sağlayan gübre uygulamaları ile sadece N ve P uygulanmasını sağlayan kontrole (1. 
muamele) göre önemli düzeylerde artmıştır. Bu artışlar ilk yılda 1. lokasyonda % 2.4 ile % 23.6 ve 2. 
lokasyonda % 4.5 ile % 38.5, ikinci yılda ise 1. lokasyonda % 3.8 ile % 109.3 ve 2. lokasyonda % 14.0 ile % 
132.9 arasında değişmektedir. Her iki yılda bütün lokasyonlarda en yüksek verim CAN + DAP + 
kalimagnesia + üre gübreleri ile hektara 650 kg N, 120 kg P2O5, 120 kg K2O, 68 kg S ve 40 kg MgO’in 
uygulandığı 6 nolu muamele ile elde edilmiş olup bunu CAN + DAP + potasyum sülfat + üre gübrelerini 
içeren 5 nolu muamele takip etmiştir. Kontrole göre yıl ve lokasyonlara bağlı olarak % 2.4 ile % 20.1 
arasında değişen oranlarla yumru veriminde en az artış 2 (15.15.15 kompoze + CAN + üre) ve araştırmanın 
yapıldığı bölgedeki patates için geleneksel gübrelemeyi temsil eden 7 nolu muamelelerle elde edilmiştir 
(Tablo 1 ve 5). Duncan testine göre de yumru verimi bakımından bazı istisnalar hariç tüm lokasyonlarda en 
yüksek verime neden olan 6 ve 5 nolu muameleler (bu muameleler arasındaki fark ilk yıl 2. ve ikinci yıl 1. 
lokasyonlarda önemlidir) 1. grubu, 3 ve 4 nolu muameleler 2. grubu, 7 ve 2 nolu muameleler 3. grubu ve 1 
nolu muamele (kontrol) ise son grubu oluşturmaktadır (Tablo 5).  
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Tablo 5. Farklı lokasyonlarda değişik gübre uygulamalarının patates yumru verimine etkisi* ve ortalama 
yumru verimlerine ait Duncan grupları** 
 İlk yıl (2004) İkinci yıl (2005) 
Mua.  1. lokasyon 2. lokasyon 1. lokasyon 2. lokasyon 
 Yumru 

çapı (mm) 
Verim 
(t/ha) 

Değişim 
(%)  

Verim 
(t/ha) 

Değişim 
(%)  

Verim 
(t/ha) 

Değişim 
(%)  

Verim 
(t/ha) 

Değişim 
(%)  

1 

<35 
35-55 
>55 

10.19 
32.85 
3.47 

- 
- 
- 

7.22 
30.38 
3.04 

- 
- 
- 

6.57 
30.43 
2.26 

- 
- 
- 

5.80 
29.04 
1.61 

- 
- 
- 

Toplam 46.51b - 40.65e - 39.26e - 36.45f - 

2 

<35 
35-55 
>55 

8.93 
37.23 
5.98 

-12.4 
13.3 
72.3 

5.71 
32.33 
4.45 

-20.9 
6.4 
46.4 

5.30 
33.00 
2.44 

-19.3 
8.4 
8.0 

5.33 
33.72 
2.49 

-8.1 
16.1 
54.7 

Toplam 52.14a 12.1 42.49d 4.5 40.75e 3.8 41.55e 14.0 

3 

<35 
35-55 
>55 

8.77 
37.17 
6.80 

-13.9 
13.2 
95.9 

6.02 
32.47 
6.50 

-16.6 
6.9 

113.8 

9.47 
44.25 
5.46 

44.1 
45.4 
141.6 

9.16 
44.14 
3.35 

156.9 
52.0 
108.1 

Toplam 52.73a 13.4 44.99c 10.7 59.18c 50.7 56.65b 55.4 

4 

<35 
35-55 
>55 

10.60 
37.23 
6.88 

4.0 
13.3 
98.3 

6.25 
33.39 
5.70 

-9.9 
9.9 
87. 

5.74 
48.10 
5.00 

-12.6 
58.1 
121.2 

4.00 
40.91 
4.44 

-31.0 
40.9 
175.8 

Toplam 54.70a 17.6 45.34c 11.5 58.85c 49.9 49.35c 35.4 

5 

<35 
35-55 
>55 

6.80 
38.32 
9.38 

-33.3 
16.7 
170.3 

5.27 
36.88 
9.07 

-27.0 
21.4 
198.4 

7.21 
52.76 
5.58 

9.7 
73.4 
146.9 

6.72 
68.04 
9.24 

15.9 
134.3 
473.9 

Toplam 54.58a 17.4 51.21b 26.0 65.56b 67.0 84.00a 130.4 
6 <35 

35-55 
>55 

6.71 
37.41 
13.36 

-34.2 
13.9 
285.0 

5.84 
37.06 
13.39 

-19.1 
22.0 
340.5 

5.33 
64.13 
12.73 

-18.9 
110.7 
463.3 

4.67 
65.79 
14.44 

-19.5 
126.5 
796.9 

Toplam 54.47a 23.6 56.29a 38.5 82.19a 109.3 84.90a 132.9 
7 <35 

35-55 
>55 

9.80 
33.07 
4.77 

-3.8 
0.7 
37.5 

8.63 
32.90 
4.52 

19.5 
8.3 
48.7 

3.83 
35.24 
4.70 

-41.7 
15.8 
108.0 

3.83 
35.36 
4.59 

-34.0 
21.8 
185.1 

Toplam 47.64b 2.4 46.05c 13.3 43.77d 11.5 43.78d 20.1 
LSD p<0.05 3.368 - 1.100 - 2.430 - 2.181 - 

*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. **: Her bir lokasyonun verileri ayrı ayrı değerlendirildi. Farklı harflerle gösterilen 
değerler arasındaki fark istatistiği olarak %5 seviyesinde önemlidir  

 
Özellikle cipslik patates başta olmak üzere patates üretiminde elde edilen yumruların boyutları çok 

önemli olup küçük yumru istenmemektedir. Gübre uygulamalarının yumru boyutlarına etkisi genelde olumlu 
olmuştur. Kontrol uygulaması ile elde edilen < 35 mm çapa sahip yumru verimine göre ilk yılda 1. 
lokasyonda 4 nolu muamele ile % 4 ve 2. lokasyonda 7 nolu muamele ile % 19.5 oranlarında artarken, diğer 
muamelelerle % 3.8 ile % 34.2 arasında değişen oranlarda azalmıştır. Diğer taraftan ikinci yılda ise 3 ve 5 
nolu muameleler ile 1. lokasyonda % 44.1 ve % 9.7, 2. lokasyonda % 156.9 ve % 15.9 oranlarında artarken, 
diğer muamelelerle % 8.1 ile % 41.7 arasında değişen oranlarda azalmıştır. Her iki yılda da tüm 
lokasyonlarda kontrole göre farklı gübre uygulamalarıyla hem 35-55 mm ve hem de 55 mm’den daha büyük 
çapa sahip yumru miktarları önemli düzeylerde artmıştır. İlk yılda 55 mm çaptan daha büyük yumru verimi 
kontrole göre 1. lokasyonda (13.35 t/ha)  % 285.0 ve 2. lokasyonda (13.39 t/ha) % 340.5, ikinci yılda ise 1. 
lokasyonda (12.73 t/ha)  % 463.3 ve 2. lokasyonda (14.44 t/ha) % 796.9 gibi en fazla artışla 6 (CAN + DAP 
+ kalimagnesia + üre) ve daha sonra da 5 nolu muamele (CAN + DAP + potasyum sülfat + üre) ile elde 
edilmiştir (Tablo 5).  

Farklı gübrelerin patates yumru kuru madde kapsamlarına etkileri Tablo 6’da verilmiştir. Tablodan 
da görülebileceği gibi, en yüksek kuru madde kapsamı ilk yılda 1. lokasyonda % 23.17 ve 2. lokasyonda % 
23.52 ile kontrol muamelesinde (CAN, DAP, üre), ikinci yılda ise 1. lokasyonda % 19.44  ve 2. lokasyonda 
% 19.22 ile 4 nolu muamelede (CAN + 15.15.15 + üre + kieserite) elde edilmiştir. Yumru kuru madde 
kapsamı ilk yılda her iki lokasyonda da kontrole göre diğer muamelelerle % 1.95 ile % 26.19 arasında 
değişen oranlarda azalmıştır. İkinci yıl yumru kuru madde kapsamları bakımından muameleler arasında ilk 
yıldaki gibi çok büyük farklar olmamıştır. En düşük kuru madde kapsamı kontrole göre ilk yıl 1. lokasyonda 
% 20.67, 2. lokasyonda % 26.19 ve ikinci yıl 1. lokasyonda % 6.9 oranlarında azalma ile 7 nolu muamelede 
elde edilmiştir (Tablo 6). 
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Tablo 6. Farklı lokasyonlarda değişik gübre uygulamalarının patates yumrusu kuru madde oranına etkisi* ve 
ortalama kuru madde oranlarına ait Duncan grupları** 
 İlk yıl (2004) İkinci yıl (2005) 
Muamele 1. lokasyon 2. lokasyon 1. lokasyon 2. lokasyon 

 Kuru madde 
(%)  

Değişim 
(%)  

Kuru madde 
 (%)  

Değişim 
(%)  

Kuru madde 
 (%)  

Değişim 
(%)  

Kuru madde 
 (%)  

Değişim 
(%)  

1 23.17a - 23.52a - 18.25abc - 18.78a - 
2 23.12a -2.16 23.04a -2.04 17.56bc -3.78 18.17a -3.25 
3 23.05a -5.18 22.65a -3.70 18.93ab 3.73 17.87a -4.84 
4 22.35ab -3.54 23.06a -1.95 19.44a 6.52 19.22a 2.34 
5 20.00bc -13.68 22.70a -3.49 18.90ab 3.56 19.17a 2.08 
6 19.98bc -13.77 19.59b -16.71 17.59bc -3.62 19.01a 1.22 
7 18.38c -20.67 17.36b -26.19 16.99c -6.90 18.34a -2.34 
En düşük 18.38 - 17.36 - 16.99 - 17.87 - 
En yüksek 23.17 - 23.52 - 19.44 - 19.22 - 
LSD; p<0.05 3.046 - 2.349 - 1.620 - 1.651 - 
*: Değerler 4 tekerrürün ortalamasıdır. **: Her bir lokasyonun verileri ayrı ayrı değerlendirildi. Farklı harflerle gösterilen 
değerler arasındaki fark istatistiği olarak %5 seviyesinde önemlidir  

 

TARTI ŞMA 
Bu araştırmada tüm lokasyonlarda elde edilen yumru verimleri üzerine farklı gübre uygulamalarının 

etkileri istatistiki olarak önemli olmuştur (Tablo 4). Ayrıca Duncan testine göre de yumru verimi bakımından 
bazı istisnalar hariç 6 ve 5 nolu muameleler (bu muameleler arasındaki fark ilk yıl 2. ve ikinci yıl 1. 
lokasyonlarda önemlidir.) 1. grubu, 3 ve 4 nolu muameleler 2. grubu, 7 ve 2 nolu muameleler 3. grubu ve 1 
nolu muamele (kontrol) ise son grubu oluşturmuş ve (Tablo 5) gruplar arasındaki farklar istatistiki olarak 
önemli düzeyde bulunmuştur. Bu durum N ve P yanında K, Ca, Mg ve S sağlayan gübre uygulamalarıyla 
sadece N ve P sağlayan kontrole göre (1 nolu muamele) yumru verimleri ve büyüklüğünde çok önemli 
oranda artışlar elde edilmesi (Tablo 5), deneme yerlerine ait toprakların bitkiye elverişli K, Mg, Ca ve S 
miktarlarının yeterli düzeyde yada aralarındaki dengenin uygun olmamasından kaynaklanmaktadır (Tablo 3). 
Çünkü bitkilerin yeterli düzeyde beslenmesi açısından FAO (1990) tarafından bildirilen sınır değerlerine göre 
topraklarda elverişli (NH4OAc ile ekstrakte edilebilir) K, Ca ve Mg miktarları sırasıyla en az 109.2, 1150 ve 
159.6 ppm olmalıdır. Bitkiye elverişli kükürt miktarı ise en az 10 ppm SO4 düzeyinde olmalıdır (Ülgen ve 
ark. 1989). Bunun yanında bitkilerin K, Mg ve Ca alımlarının yeterli düzeyde olması için toprakta KDK’sinin 
yaklaşık olarak % 65-85 Ca, % 6-12 Mg ve % 3-5 K iyonları tarafından doyurulmuş olması gerektiği 
belirtilmiştir (Doll ve Lucas 1973). Buna benzer şekilde Jokinen (1981) tarafından da bitkilerin K, Ca, Mg 
alımlarının yeterli düzeyde olması için bu elementlerin toprakta yeterli düzeylerde bulunmasının yanında Ca, 
Mg ve K doyguluklarının sırasıyla % 60, % 10 ve % 5, değişebilir miktarları arasındaki ideal oranların da 
Ca/K = 12, Ca/Mg = 6 ve K/Mg = 0.5 civarında olması gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Hahlin (1973) ve Doll 
ve Lucas (1973) bitkilerin topraktan K ve Mg alımlarının yeterli düzeylerde olması için bitki çeşidine bağlı 
olarak toprakta amonyum asetatla ekstrakte edilebilir (bitkiye elverişli) K ve Mg miktarları arasındaki oranın 
(K/Mg as me/100 g) 2/1 ile 5/1 arasında olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca Hahlin (1973) topraktan 
ekstrakte edilebilir miktarlarına göre K/Mg oranı 1 veya < 1 ise potasyum gübrelemesi ile bitkilerin 
verimlerinde ve K kapsamlarında çok önemli düzeylerde artışlar elde edilebileceğini belirtmiştir. Araştırmada 
kontrolden sonra en düşük yumru veriminin 2 ve 7 nolu muamelelerde elde edilmesi bu muamelelerle N ve 
P’a ilaveten sadece K’un sağlanması ve bu K’un da KCl formunda (15.15.15 kompoze gübresi % 12.5 Cl- 
içerir) olması ve ayrıca 7 nolu muamele ile çok fazla N uygulamasından kaynaklanabilir. 3 ve 4 nolu 
muamelelerin 2 ve 7 nolu muamelelere göre yumru verimi ve çapını daha fazla artırması bu muamelelerle 
sağlanan K kaynağı 2 ve 7 nolu muamelelerle aynı olmasına rağmen 3 nolu muamele ile 50 kg Ca/ha ve S, 4 
nolu muamele ile Mg ve S sağlanmasıyla ilgili olabilir. En fazla toplam yumru verimi ve 35 mm çaptan 
büyük yumru veriminin 6 ve 5 nolu muamelelerle elde edilmesi bu muamelelerde uygulanan K, Mg ve S 
miktarları ve K/Mg oranı yanında potasyum kaynağının potasyum sülfat olmasından dolayı olabilir. Nitekim 
Haeder (1975),  patates bitkisine potasyum kaynağı olarak potasyum sülfat (K2SO4) uygulanması durumunda 
elde edilen yumru/gövde ve yumrunun kuru madde ve nişasta  oranlarının potasyum klorür (KCl) ile elde 
edilenlere göre daha yüksek olduğunu, bunun yüksek klor uygulanmasıyla bitkide asimilatların yumruya 
taşınmasının bozulmasından kaynaklandığını bildirmiştir. 
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Özet 

 
Organik madde miktarı düşük olan Niğde-Nevşehir yöresinin hafif bünyeli topraklarında çiftçiler 

genellikle patates-patates veya buğday-patates ekim sistemlerini kullanmaktadır. Bu da toprakların olumsuz 
strüktür durumlarını ortaya çıkartmakta böylece yörede elde edilen verimler sürekli azalmaktadır (Onaran ve 
ark., 2004). Bu süreçte yöre çiftçileride verim düşüşlerini gidermek için daha fazla azotlu gübre ve sulama 
suyu tatbik etmektedirler ve bilmeden yöredeki taban sularının nitrat bakımından kirlenmesine yol 
açmaktadırlar. 

Bu durumları iyileştirmek için bu araştırmanın amacı Niğde-Nevşehir yöresinde uygulanacak olan 
iki yeni münavebe sistemlerinde (1. fig-patates-buğday-fig, ve 2. yonca-yonca-patates-yonca) 15N etiketli 
gübre, enviroscan, nötron prob ve tansiyonikler kullanarak a) toprak strüktürünün değişiminin belirlenmesini 
ve b) patates için damla sulama + fertigasyon planlamasının ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu amaclarla Niğde Patates Araştırma Enstitüsü arazisinde bir pilot ve bir de demastrasyon olmak 
üzere iki deneme kurulmuştur. Her iki denemede de azot dozları şöyle olmuştur: N0 = 0 kg N/ha  (Gübresiz), 
N1 = 10 kg N/ha   Fiğ için,  N1 =  30 Kg/ha  Yonca (birinci yıl tek bir gübreleme yapılmıştır), N1 =  250 kg 
N/ha  Patates için, N1 =  150 kg N/ha   Buğday için. Pilot denemesi 15N etiketli amonyum sulfat gübre 
uygulaması ve ayrıca Enviroscan (10, 30, 60 ve 90 cm derinliklerinde algılayıcıları olan) probları, nötron 
prob (0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinde) access tübleri ve 0-30, 30-60 ve 60-90 cm toprak 
derinliklerinde tansiyonikleri ihtiva etmiştir. Buna mukabil demastrasyon denemesinden etiketsiz amonyum 
sulfat yukarıda belirtilen dozlarda uygulanmıştır. Pilot denemesinin her bir parselinden ekimden önce 0-5, 5-
10, 10-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınarak bunlarda tüm fiziksel ve kimyasal 
analizler yapılmıştır. Bu örneklerde ilave olarak strüktür (agregat stabilitesi) ve total karbon tayinleri 
yapılacaktır. Yonca iki yıl boyunca (Mart 2006 – Ekim 2007) gerektiğinde kesilip hayvan yemi olarak 
kullanılacak ve Ekim 2007’ de yeşil gübre olarak toprak içerisine karıştırılacakve nihayetinde Nisan 2008’ de 
patates ekilecektir. Her bitki hasat döneminde gerekli bitki ve toprak örnekleri alınarak hepisinde total azot, 
15N analizleri buna ilave olarak toprak örneklerinde total karbon ve strüktür analizleri yapılacaktır. Ayrıca 
patates yumrularında Nitrat analizleri yapılacak. 
Abstract 
 

Investigations on Nitrogen Fertilization, Organic Matter Residue and Drip Irrigation + Fertigation 
Scheduling Under Different Rotation Systems in Sandy Textured Soils by Using Nuclear and Related 
Techniques 

 
M. Basri Halitligil1, H.Onaran3, B. Sonmez2,  H.Kislal1, M. Nam3, S. Kale2, F. Ergul2,          

1Turkish Atomic Energy Authority - Saraykoy Nuclear Research and Training Center, Ankara 
2 Ministery of Agriculture , General Directory of  Agricultural Research, Soil Fertilizer Research Center, 

Ankara  
3 Ministery of Agriculture , General Directory of  Agricultural Research, NigdePotato Research Institute, 

Niğde 
 

Intensive potato or wheat–potato farming in Nigde - Nevsehir Region under light textured soil with 
low soil organic matter content eventually causes unfavorable soil structure conditions for crop growth and 
poor financial returns for farmers. In addition to a reduction in financial return and crop yield, excessive 
irrigation and inappropriate nitrogenous (N) fertilizer application to this soil can lead to both water and 
fertilizer wastage and potentially affect downstream water quality.  

The objective of this study was a) to investigate the new rotation systems (1. vetch-potato-wheat-
vetch, and 2. alfalfa-alfalfa-potato-alfalfa) that aim to improve the structure of the soil. b) the optimum N 
fertilizer application rate and irrigation scheduling in these rotations were investigated using nuclear and 
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related techniques such as 15N labeled fertilizer, neutron probe, enviroscan and tensionics to quantify the amount of N 
fertilizer taken up by plants or retained in soil profile against water movement.   

To meet these objectives two field experiments, one pilot and the other demonstration were 
established at the field of Niğde Potato Research Center. In these experiments the N rates were : N0 = 0 kg 
N/ha  (No fertilizer), N1 = 10 kg N/ha   for vetch,  N1 =  30 kg/ha  alfalfa (fertilized only in the first year),     
N1 = 250 kg N/ha  for potato, N1 =  150 kg N/ha for wheat.  

In the pilot experiment 15N-labelled ammonium sulfate fertilizer was applied beside the enviroscan 
probe (each had sensors at 30, 60 and 90cm depths), neutron probe access tubes to 90 cm soil depth and 
tensionics at 30, 60 and 90 cm soil depths were installed. However, in the demonstration experiment the 
above mentioned rates of unlabelled ammonium sulphate fertilizer were  applied. Before planting, soil 
samples from 0-5, 5-10, 10-30, 30-60 and 60-90 cm were taken for physical and chemical analyses – 
including structure (aggregate stability) from and total carbon from each plot of the pilot experiment. Alfalfa 
will be cut whenever necessary from March 2006 upto October 2007 which will be fed for the animals. In 
October 2007 alfalfa will be green manured and in April 2008 potato will be planted. At each plant harvest, 
soil and plant samples will be taken and analyzed for total N, and 15N. Also, the soil samples will be analyzed 
for soil carbon and and structure (agregate stability).  
 
Giri ş 

Türkiye’nin patates üretiminin büyük çoğunluğu patetes yetiştiricili ği bakımından ideal toprak 
yapısına ve iklime sahip olan Niğde-Nevsehir bölgesinde yapılmaktadır. Ülkemizin  patates dikim alanlarının 
yaklaşık üçte biri bu bölgede olduğu halde patates üretiminin % 45 inden fazlası burada üretilmektedir. Bu 
yörede Türkiye’ nin diğer patates yetiştirilen yörelerine kıyasla daha yüksek patates yumru verimi alınmakta 
ve buna bağlı olarakta yöre çiftçileri yüksek ekonomik gelir elde etmektedirler. Böyle ekonomik bir ürün 
olmasından dolayı devamlı patates ekilmesi veya patates-buğday münavebesinin uygulanması yöre 
topraklarının fiziksel ve kimyasal yapılarında zamanla değişmelere neden olduğundan dolayı son zamanlarda 
patates yumru verimlerinde düşüşler görülmektedir. Yörede son 10 yıl içerisinde patates verimlerinde % 30 
lara varan verim azalmaları olduğu araştırıcılar tarafından belirtilmiştir ve buna ana neden olarakta zaten 
nisbeten düşük organik maddeye sahip toprakların çok yüksek derecede gübre ve su tatbiki sonucu (patates 
gelişme sürecinde çiftçiler yaklaşık 1000 kg N/ha azotlu gübre ve 1200 mm den fazla sulama suyu tatbiki 
etmektedirler) toprak strüktürünün bozulması gösterilmektedir. Bu problemin çözülebilmesi için yörede 
toprak strüktürünü düzeltecek aynı zamanda su ve azot kullanımını iyileştirecek  yeni münavebe 
sistemlerinin araştırmalar sonucu belirlenmesi gerekmektedir.Bu gerekçelerden dolayı ele alınan araştırmanın 
amacı Niğde-Nevşehir yöresinde uygulanacak olan fiğ ve yoncanın yeşil gübreleme olarak kullanılacağı iki 
yeni münavebe sistemlerinde (1. Fig-Patates-Buğday-Fig, ve 2. yonca-yonca-patates) 15N etiketli gübre, 
EnviroScan, Nötron Prob ve tansiyonikler kullanarak  a) toprak strüktürünün değişiminin belirlenmesini ve 
b) bu koşullarda patates için damla sulama + fertigasyon planlamasının ortaya çıkarılmasıdır.  
 
Materyal ve  Metod 

Tarla denemesi Niğde Patates Araraştırma Enstitüsü arazisinde 10 Ekim 2005 tarihinde Şekil 1 de 
görüldüğü gibi ‘Pilot Denemesi’ ve ‘Demonstrasyon Denemesi’ olacak şekilde kurulmuştur. Ekimden hemen 
önce ‘Pilot Denemesi’ ndeki her parselden 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınmış 
bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Bu analizlerin neticeleri Tablo 1 de verilmiştir. 
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Tablo 1. Pilot Denemesinde bir parselin toprağının ekim öncesi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. 

Derinlik 
cm 

Kum 
% 

Silt 
% 

Kil 
% 

Bünye 
Sınıfı 

Hacim 
Ağırlığı*  
gr/cm3 

Tarla 
Kapasitesi* 

% 

Solma 
Noktası* 

% 

Organik 
Madde 

%  

KDK 
me/100 g

Kireç 
(CaCO3) 

%  

Bitkilere Yarayışlı 
Besin Maddeleri 

(kg/da) 
  P2O5         K2O 

 
0-30 42,6 34,7 22,7 L 1,19 25,51 14,46 

 
2,09    18,71 

   
     18 

 
15,5 

 
86 

 
30-60 41,3 32,2 26,5 L 1,27 28,66 17,11 

 
2,05 21,38 

 
15 

 
11,8 

 
75 

 
60-90 55,0 23,9 21,0 SCL 1,17 23,04 13,60 

 
0,87 18,37 

 
10 

 
4,7 

 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PİLOT DENEMES İ 
 
                                          15N, Enviroscan, nötron prob ve tansiyonikleri ihtiva eden PİLOT denemesi 
 
                                  Fig-Patates-Buğday-Fiğ-Patates        Yonca-Yonca-Patates-Yonca 
                                                                   Münavebesi                                      Münavebesi     
                                                        
                                                     ------------------------------------ 15. 2 m --------------------------------------- 
                                                     -------------- 5. 6 m ---------------- 
                                                     --- 2. 8 m ------ 

 

                                           DEMOSTRASYON DENEMESİ                                     
        Fig-Patates-Buğday-Fiğ-Patates Münavebesi                  Yonca-Yonca-Patates-Yonca Münavebesi 
                                      
----------------------------------------------------------------------------- 65.0 m ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------31.0 m ------------------------------ 
-------------- 14. 0 m --------------- 

Şekil 1. Pilot ve Demonstrasyon denemelerinin şekilsel görünüşlerri 
 
14 Kasım 2005’ te tarla denemelerinde damla sulama + fertigasyon sistemi yerleştirilmi ştir.  
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‘Pilot’ denemesinin her parseline 14 Nian 2006 tarihinde 10, 30, 60 ve 90 cm derinliklerinde 
algılayıcıları olan Enviroscan probları, aynı zamanda 30, 60 ve 90 cm derinliklerinde okumaların yapıldığı 
nötron prob access tübleri ile birlikte 30, 60 ve 90 cm toprak derinliklerinde toprak tansiyonunu belirlemek 
ve bu derinliklerden toprak solusyonu alınmasını saglıyabilmek için tansiyonikler yerleştirilmi ştir. Bu 
denemedeki N1 parsellerinede % 10 15N a.e. ihtiva eden etiketli amonyum sulfat gübresi her bir bitkiye 
aşağıda belirtilen dozlarda uygulanmıştır. Bu denemede fig-patates-buğday-fiğ-patates ve yonca-yonca-
patates-yonca münavebelerini planda belirtildiği gibi ihtiva edip tüm toprak, bitki örneklemeleri buradan 
alınarak gerekli analizlere tabi tutulmuş vede tutulacaklardır. Bu denemede her bitki hasatından sonra toprak 
örnekleri 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 ve 100-120 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınarak strüktür 
(agregat stabilitesi) ve total karbon tayinlerinide içeren tüm fiziksel ve kimyasal analizler yapılacaktır. 

Buna mukabil ‘Demonstrasyon’ denemesinde N1 parsellerine etiketsiz amonyum sulfat gübresi yine 
her bir bitkiye aşağıda açıklandığı miktarlarda uygulanmış ve uygulanacaktır. Bu demastrasyon 
denemelerinden sadece verim dataları alınacaktır.  

Denemelerde kullanılmış vekullanılacak Azot dozları şöyledir :  
               

N0 =     0 kg N/ha  (Gübresiz) 
 N1 =   10 kg N/ha   Fiğ için 
              N1 =   30 Kg/ha  Yonca  (birinci yıl tek bir gübreleme yapılacak) 
              N1 =  250 kg N/ha  Patates için 
              N1 =  150 kg N/ha   Buğday için  
 

Fiğ çiçeklenme devresinde 10 Mayıs 2006’ da yeşil gübre olarak toprağa karıştırılmış ve 29 Mayıs 
2006 da patates ekimi yapılmıştır. Yonca iki yıl boyunca (Mart 2006– Ekim 2007) gerektiğinde kesilip 
hayvan yemi olarak kullanılacak ve Ekim 2007’ de yeşil gübre olarak toprak içerisine karıştırılacak ve 
nihayetinde Nisan 2008’ de patates ekilecektir. Her bitki hasat döneminde gerekli bitki ve toprak örnekleri 
alınarak hepisinde total azot, 15N analizleri buna ilave olarak yukarıda da belirtildiği gibi toprak örneklerinde 
total karbon ve strüktür analizleri yapılacaktır. Patates yumrularında da nitrat analizleri yapılacaktır. 
 
Beklenen neticeler : 

Toprak strüktürünün iyileştirilmesine (agregat stabilitesinin arttırılması) ilave olarak su ve gübrenin 
daha iyi kullanılması sonucu azalan patates ve buğday verimlerinin durdurulması, kaynakların daha 
ekonomik kullanılması ve yeraltı sularının nitrat bakımından kirlenmesinin önlenmesidir.  
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Özet 
 
Bu araştırma, farklı ön bitkilerin ve azot dozlarının patateste yumru verimi ve verim komponentleri üzerine 
etkisini belirlemek amacıyla iki yıl süreyle (2004 ve 2005) Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür.  
 
Üç farklı ön bitki (adi fiğ, buğday ve bakla), üç farklı patates çeşidi (Marfona, Hermes ve Agria) ve dört 
farklı azot dozunun (0, 7.5, 15.0 ve 22.5 kg/da) kullanıldığı bu araştırma, bölünen bölünmüş parseller deneme 
desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada bitki boyu, ocakta ana sap sayısı, ocakta 
yumru sayısı, yumru verimi, pazarlanabilir yumru oranı ve tek yumru ağırlığı komponentleri incelenmiştir. 
 
Araştırma sonucunda, ele alınan bütün özellikler bakımından en yüksek değerler, adi fiğ ve baklanın ön bitki 
olarak kullanıldığı patates parsellerinden elde edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:  Patates, ön bitki, azot dozu, yumru verimi, verim komponentleri  
 
The Effects of  Different Green Manure Plants  and Nitrogen Levels on Tuber Yield and Yield Components of 
Potato 
 
Abstract 
 

This research was carried out to determine the effects of different green manure plants  and nitrogen 
levels on tuber yield and yield components of potato. The trials were conducted at the experimental fields of 
Agricultural Research and Training Center of Uludag University Agriculture Faculty, during two years (2004 
and 2005). 

 
Three different green manure plants (common vetch, wheat and faba bean), three potato variety 

(Marfona, Hermes and Agria) and four nitrogen levels (0, 7.5, 15.0 and 22.5 kg/da) were used in this 
research. Two-years data collected  were analyzed according to split split block design with four replications. 
Plant height, number of main stems per hill, number of tubers per hill, tuber yield, marketable tuber percent 
and average tuber weight were observed. 
 
The results of this study revealed that the highest values obtained from the potato plots sown after common 
vetch and faba bean green manure plants for all characters. 
 
Key Words: Potato, green manure plants, nitrogen levels, tuber yield, yield components 
 
Giri ş 
 
Dünya'nın hemen  her yerinde yetiştirilen değerli bir besin kaynağı olan patates,  tek yıllık bir kültür 
bitkisidir. Patates nişasta, protein, vitamin ve mineral maddeler açısından oldukça zengin, beslenme değeri 
yüksek bir üründür. Patatesin hem üretilmesinde kullanılan, hem de yararlanılan kısmı yumrularıdır. Çapa 
bitkileri içerisinde yer alan bu yumrulu bitki yetişme süresi boyunca topraktan fazla miktarda besin maddesi 
kaldırmaktadır. Patates bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri çoğunlukla suni gübreleme yolu ile 
karşılanmaktadır. Fakat son yıllarda toprakta ve yer altı sularında meydana gelen kirlenmeler tüm Dünya'nın 
üzerinde durduğu bir sorun haline gelmiştir. Ayrıca sürekli ve bilinçsiz gübre uygulamaları toprağın 
verimliliğini azaltmaktadır. Gübre uygulamaksızın veya minimum düzeyde gübre uygulayarak kaliteli, 
verimli ürün elde etme arzusu yetiştiricilerin önemli hedefleri arasında yer almak durumundadır. Bu hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik alternatiflerden biri de köklerinde oluşturdukları nodüller sayesinde havanın serbest 
azotunu fikse edebilen ve bu azotun büyük bir kısmını toprağa bırakabilen baklagil bitkilerini yeşil gübre 
bitkisi olarak kullanmaktır. Baklagil bitkileri toprağı azotça zenginleştirmenin yanında, derine inen kökleri 
sayesinde toprağın fiziksel yapısını da iyileştirmektedir. Ayrıca C/N oranı düşük olan bu bitkilerin yeşil 
gübre bitkisi olarak, özellikle nodül gelişiminin maksimum seviyeye ulaştığı çiçeklenme başlangıcında, 
toprağa karıştırılması ile toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında iyileşmeler sağladığı bilinen bir gerçektir. 
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Yeşil gübre uygulaması toprağın yapısını ve verimliliğini ıslah eden ve bu verimliliği sürdüren bir araçtır 
(Elçi 1988). Özellikle kışlık olarak tarlaya ekilen yeşil gübre bitkileri diğer bir ürün elde edilinceye kadar 
olan dönemde toprağı kapladığı için meydana gelebilecek toprak erozyonunu minimuma indirmektedir. 
Ayrıca önemli girdilerden biri olan azotlu gübre kullanımını da azaltarak, mevcut ürünün maliyetini 
düşürmektedir. Adi fiğ, bakla, bezelye, mercimek yeşil gübre olarak kullanılan bitkilerin başında yer 
almaktadır. Tek yıllık baklagil yem bitkileri arasında yer alan adi fiğ (Vicia sativa) ince saplı ve bol yapraklı 
yeşil aksam üretmesi nedeniyle iyi bir yeşil gübre bitkisi olarak kabul edilmektedir (Açıkgöz 2001). Yine 
yemeklik tane baklagil bitkileri içinde yer alan bakla (Vicia faba) bitkisinin en fazla azot fikse eden 
baklagillerden birisi olduğu bildirilmektedir (Sepetoğlu  1996). 
 
Smith ve Nash (1940), özellikle kışlık olarak tarlaya ekilmiş fiğ, bakla, bezelyenin ilkbaharda toprağa 
karıştırılması halinde yumrudaki kuru madde miktarında önemli derecede artışların meydana geleceğini 
bildirmektedirler. 
Porter ve Sisson (1991), çayır üçgülünden sonra yetiştirilen patates bitkisinin hem verim hem de yumru 
büyüklüğü bakımından buğdaydan sonra yetiştirilen patatese göre daha yüksek verim verdiğini 
belirtmişlerdir. 
 Hayward (1992), buğdaydan sonra yetiştirilen patatesin en yüksek verime dekara 20 kg azot 
uygulandığı durumda eriştiğini bildirmiştir. 
Roy ve Srivastova (1996), patatesin azotlu gübre ihtiyacını tespit etmeye çalıştıkları araştırmalarında, en 
yüksek patates verimini 19.6 t/ha ile dekara 12 kg azot, 10 kg fosfor, 10 kg potasyum uygulaması ile elde 
etmişlerdir. 
 Plotkin (2000),  patateste  yeşil gübre olarak bezelye ve acı bakla gibi tek yıllık baklagillerin 
kullanılmasının, yulaf gibi tahıllara göre özellikle patatese azotça zengin bir toprak bırakma yönünden önemli 
üstünlükleri olduğunu belirtmiştir. Araştırıcı, hiç azotlu gübre uygulanmayan ve ön bitkisi yulaf olan patates 
parsellerinden 1420 kg/da yumru verimi alırken, ön bitkisi bezelye olan parsellerden 2970 kg/da ve ön bitkisi 
acı bakla olan parsellerden ise 2130 kg/da yumru verimi elde etmiştir.    
 
Bu bilgilerin ışığı altında,  yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan adi fiğ (Vicia sativa) ve baklanın (Vicia faba) 
kendilerinden sonra dikilecek patates bitkisinin azot ihtiyacını hangi ölçülerde karşıladığı, en yüksek verime 
hangi yeşil gübre bitkisinde ve azot dozunda ulaşıldığını belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. 
 
Materyal ve Yöntem 
 
Bu araştırma, farklı yeşil gübre bitkilerinin ve azotlu gübre dozlarının patatesin yumru verimi üzerine 
etkilerini belirlemek amacıyla, 2 yıl süreyle (2004 ve 2005) U.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve 
Araştırma Merkezi deneme tarlalarında çakılı olarak yürütülmüştür.  Denemede, her yıl ön bitki ekimi 
öncesinde deneme alanının farklı yerlerinden 0-30 cm derinlikten alınan toprak örnekleri, Bursa Köy 
Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü laboratuarında analiz ettirilmiş ve sonuçlar Tablo 1a ve Tablo 1b’de 
verilmiştir. Tablolardaki sonuçlara göre deneme alanı toprakları, killi-tınlı bünyeli, nötr reaksiyonlu, tuzsuz, 
alınabilir P içeriği orta, alınabilir K içeriği yüksek, orta derecede kireçli ve organik madde bakımından 
fakirdir. Ancak, denemenin 2. yılında adi fiğ ve baklanın bulunduğu parsellerde organik madde miktarı orta 
seviyeye çıkmıştır (Anonim 2006 a).  
 
Tablo 1a. 2004 Yılında Deneme Alanının Toprak Özellikleri 

Ön Bitki  

Toprak Özellikleri 

Bünye pH 
Organik 

Madde (%) 

Toplam 
Tuz 
(%) 

Kireç-
CaCO3(%) 

Yarayışlı 
P2O5 

(kg/da) 

Yarayışlı 
K 2O 

(kg/da) 
Adi Fiğ Killi-tınlı 7.8 1.9 0.03 3.2 5.4 80 
Buğday Killi-tınlı 7.7 1.6 0.03 4.4 6.0 74 
Bakla Killi-tınlı 7.7 1.6 0.04 4.4 7.3 72 
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Tablo 1b. 2005 Yılında Deneme Alanının Toprak Özellikleri 

Ön Bitki  

Toprak Özellikleri 

Bünye pH 
Organik 

Madde (%) 

Toplam 
Tuz 
(%) 

Kireç-
CaCO3(%) 

Yarayışlı 
P2O5 

(kg/da) 

Yarayışlı 
K 2O 

(kg/da) 
Adi Fiğ Killi-tınlı 7.2 3.0 0.05 3.2 6.1 76 
Buğday Killi-tınlı 7.4 1.9 0.07 3.4 7.1 65 
Bakla Killi-tınlı 7.6 2.8 0.06 3.4 7.7 64 

 
Denemenin yapıldığı Bursa İli’nin iklimi ılımandır. Kışlar çok sert geçmediği gibi, yaz aylarında da şiddetli 
kuraklık görülmez. İlin uzun yıllar ortalaması olarak yıllık yağış toplamı 700 mm civarındadır. Yıllık yağışın 
çok büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında düşmektedir. Tablo 2’den de görüldüğü gibi, patatesin 
vejetasyon dönemini kapsayan  Mayıs-Eylül ayları içerisinde  ortalama hava sıcaklığı 2004 yılında 17.6-24.7 
0C ve 2005 yılında 17.9-25.4 0C arasında değişirken, uzun yıllar ortalaması 17.8-24.5 0C aralığında 
seyretmiştir. Deneme yıllarında vejetasyon dönemi içerisindeki ortalama nispi nem miktarları sırasıyla % 
61.7 ve % 64.2 olurken, uzun yıllar ortalaması % 63.0 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında vejetasyon 
dönemi boyunca düşen toplam yağış miktarı 91.1 mm olurken, 2005 yılında bu değer 208.4 mm olmuştur. 
Bursa İli’nin vejetasyon dönemindeki uzun yıllar yağış toplamı ise 163.4 mm’dir (Anonim 2006 b). 
 
Tablo 2. Araştırmanın Yapıldığı 2004 ve 2005 Yılları ile Uzun Yıllar Ortalamalarına ait Aylık Ortalama  
              Sıcaklık, Nisbi Nem ve Toplam Yağış Değerleri 
 

Aylar 
Aylık Ortalama sıcaklık (0C) 

Aylık Ortalama Nispi Nem 
(%) 

Aylık Toplam Yağış (mm) 

2004 2005 U.Y.O.* 2004 2005 U.Y.O. 2004 2005 U.Y.O. 
Mayıs 17.6 17.9 17.8 62.4 67.9 69.2 22.8 35.5 50.0 
Haziran  22.6 21.6 22.1 62.0 58.3 61.1 37.5 20.9 30.4 
Temmuz 24.7 24.9 24.5 57.3 62.4 58.8   5.2 54.8 24.0 
Ağustos 23.8 25.4 24.1 63.5 63.9 60.4   0.0   3.4 18.9 
Eylül 20.4 20.4 20.1 63.4 68.8 65.8 25.6 94.1 40.1 
Ort./Toplam 21.8 22.0 21.7 61.7 64.2 63.0 91.1 208.7 163.4 

* U.Y.O.: Uzun Yıllar Ortalaması (1928-2002) 
  
Araştırmada farklı yeşil gübre bitkilerinin ve azotlu gübre dozlarının patatesin yumru verimine etkisini 
belirlemek amacıyla 2 farklı yeşil gübre bitkisi (adi fiğ ve bakla) ve kontrol bitkisi olarak da buğday 
kullanılmıştır. Bu bitkilerden sonra yetiştirilen erkenci, orta erkenci ve geççi olgunlaşma sürelerine sahip 3 
farklı patates çeşidi (Marfona, Hermes ve Agria) üzerine 4 farklı azotlu gübre dozu (0, 7.5, 15.0 ve 22.5 
kg/da) uygulanmıştır. Denemeler, bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür. Araştırmada ön bitkiler ana parsel, patates çeşitleri alt parsel ve azotlu gübre dozları ise altın 
altı parsel olarak ele alınmıştır. Ön bitkilerin ekimi her yıl Kasım ayının ilk haftasında yapılmıştır. Adi fiğ ve 
buğday ekimleri mibzerle, bakla ekimi ise elle yapılmıştır. İlkbaharda adi fiğ ve bakla bitkileri 
çiçeklendiğinde her parselden tesadüfen alınan 10 adet bitki üzerinde bitki boyu, nodozite sayısı, yeşil aksam 
ağırlığı, kök ağırlığı ve m2’ de bitki sayısı komponentlerinin gözlem ve ölçümleri yapılmıştır. Adi fiğ ve 
bakla bitkilerinin tam çiçeklenme döneminde, ön bitkiler toprağa karıştırılmıştır. Yeşil gübre bitkilerinin 
toprağa karıştırılmasından 15 gün sonra toprak hazırlığı yapılarak 2004 yılında 11.05.2004, 2005 yılında ise 
16.05.2005 tarihinde patates bitkilerinin dikimi elle yapılmıştır. Dikimde özel sektör firmalarından sağlanan 
60-80 g. ağırlığındaki orta irilikteki yumrular bütün veya 2’ye kesilerek kullanılmış ve dikimden önce 
yumrular patates böceği zararlısına karşı Imidacloprid etken maddeli insektisit ile  15 g/100 kg tohum 
dozunda ilaçlanmıştır.  
 
Denemede altın altı parseller 5 m uzunluğunda ve 65 cm aralıklı 4 sıradan (2.6 x 5 = 13 m2) oluşmuştur. Sıra 
üzeri mesafesi 25 cm olarak ayarlanmıştır. Bitki besleme amacıyla, her yıl ön bitkiler ekilmeden önce 10 
kg/da dozunda P2O5 ve K2O gübresi toprağa verilmiştir. Altın altı parsellere uygulanan azotlu gübre 
dozlarının yarısı dikimden hemen sonra, kalan yarısı ise boğaz doldurma sırasında uygulanmıştır. Deneme 
süresince yabancı ot mücadelesi, sulama ve boğaz doldurma gibi işlemler zamanında ve tekniğine uygun 
olarak yapılmıştır. Denemelerin hasadı 2004 yılında 2-22 Eylül, 2005 yılında ise 5-27 Eylül tarihleri arasında 
elle yapılmıştır. Hasat sırasında her parselin kenarlarında bulunan sıralar kenar tesiri olarak bırakılmış ve 
ortadaki 2 sırada bulunan ocaklar sayılarak tamamı hasat edilmiştir. 
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Hasat öncesi, her parselde tesadüfi olarak belirlenen 5 adet ocakta bitki boyu (cm), ocakta ana sap sayısı 
(adet), ocakta yumru sayısı  (adet), ve tek yumru ağırlığı (g.) değerleri belirlenmiştir. Denemeden elde edilen 
parsel verimleri dekara çevrilerek, dekara yumru verimleri (kg/da) bulunmuştur. Araştırmamızda, çapı 40 
mm’den daha büyük olan sağlıklı yumrular pazarlanabilir yumru olarak kabul edilmiştir. Her parselden elde 
edilen yumrular 40 mm çaplı elekten geçirilerek, çapı 40 mm’nin üzerinde olan sağlıklı yumruların ağırlığı 
toplam yumru ağırlığına oranlanarak pazarlanabilir yumru oranları (%) bulunmuştur.  
 
Araştırmadan elde edilen veriler, bölünen bölünmüş parseller deneme desenine uygun olarak yıllar üzerinden 
birleştirilmi ş ve MINITAB paket programı yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuştur ( Turan 1995). 
Varyans analizinde 0.05 ve 0.01 olasılık düzeyleri kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre önemli 
olduğu belirlenen öğeler için istatistiki farklı grupların belirlenmesinde MSTAT-C paket programı 
yardımıyla AÖF(LSD) testi kullanılmıştır. 
 
Bulgular ve Tartışma     

 Farklı ön bitkilerin, değişik azot dozları uygulanan patates çeşitlerinin bitki boyu, ocakta ana sap 
sayısı ve ocakta yumru sayısı komponentleri üzerine etkileri Tablo 3’de görülmektedir. 2004, 2005 ve 2 yıllık 
ortalama değerlere göre adi fiğ ve baklanın ön bitki olduğu patates bitkileri, ön bitkisi buğday olanlara göre 
daha uzun bitki boyuna sahip olmuştur. 2 yıllık ortalama verilere göre ön bitkisi adi fiğ ve bakla olan patates 
bitkileri sırasıyla 83.5 ve 89.8 cm bitki boyuna ulaşırken, ön bitkisi buğday olan patates bitkileri 77.5 cm’de 
kalmıştır. Ocakta ana sap sayısı bakımından farklı ön bitkilerin patates üzerine etkisi 2005 yılında önemsiz 
bulunsa da, 2004 yılında ve 2 yıllık ortalamalara göre önemli bulunmuştur. 2004 ve 2005 yıllarına ait 2 yıllık 
ortalama verilere göre, en yüksek  ocakta ana sap sayısı 4.5 adet ile adi fiğ üzerinde yetiştirilen patateslerden 
elde edilirken, bunu 4.1 adet ile bakla üzerinde yetişen ve 3.8 adet ile de buğday üzerinde yetiştirilen 
patatesler takip etmiştir   (Tablo 3). Ocakta yumru sayısı da 2005 yılında ön bitki bakımından önemsiz 
çıkmasına karşın, 2004 yılında ve 2 yıllık ortalamalar bakımından önemli bulunmuştur. 2 yıllık ortalamalar 
dikkate alındığında en yüksek ocakta yumru sayısı 9.9 adet ile bakla üzerinde yetiştirilen patateslerden elde 
edilmiştir. Ön bitkisi adi fiğ olan patatesler 9.2 adet ile ikinci sırada yer alırken, ön bitkisi buğday olan 
patatesler 9.0 adet ile son sırada yer almıştır.   

Tablo 3. Farklı Ön Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen ve Değişik Azotlu Gübre Dozları Uygulanan 
Patates Bitkilerine  

              Ait Ortalama Bitki Boyu, Ocakta Ana Sap sayısı ve Ocakta Yumru sayısı Değerleri 
 
 
Önbitki 

Bitki Boyu (cm) Ocakta Ana Sap Sayısı (adet) Ocakta Yumru Sayısı (adet) 
2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 

Adi Fiğ 78.6 a 88.4 a 83.5 a 4.7 a 4.2 4.5 a 8.8 b   9.7    9.2 ab 
Buğday 71.5 b 83.5 b 77.5 b 3.7 c 3.9 3.8 c 8.7 b   9.2  9.0 b 
Bakla  74.8 ab 89.8 a 82.3 a 4.1 b 4.1 4.1 b 9.6 a 10.2 9.9 a 
LSD(0.05) 5.4 2.4 2.6 0.2 Ö.D 0.2 0.6 Ö.D 0.7 

 

Çeşit 
Bitki Boyu (cm) Ocakta Ana Sap Sayısı (adet) Ocakta Yumru Sayısı (adet) 

2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 
Marfona 74.2 b 83.2 c 78.7 b 4.4 a 3.3 c 3.8 b   8.5 b    9.1 b    8.8 b 
Hermes 66.5 c 87.1 b 76.8 c 4.4 a 4.7 a 4.5 a 11.1 a  10.7 a  10.9 a 
Agria 84.2 a 91.4 a 87.8 a 3.8 b 4.2 b 4.0 b   7.5 c   9.3 b    8.4 b 
LSD(0.05) 2.8 1.6 1.6 0.5 0.5 0.3 0.8 0.6 0.5 

 
Azot Dozu 
(kg/da) 

Bitki Boyu (cm) Ocakta Ana Sap Sayısı (adet) Ocakta Yumru Sayısı (adet) 
2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 

0 65.1 d 74.3 d 69.7 d 3.9 b 3.5 d 3.7 c 8.4 b  8.5 d 8.5 c 
7.5 73.1 c 84.0 c 78.5 c 4.3 a 3.9 c 4.1 b 9.5 a  9.2 c 9.3 b 
15.0 78.7 b 91.3 b 85.0 b 4.4 a 4.2 b 4.3 a 9.1 a 10.1 b 9.6 b 
22.5 83.0 a 99.3 a 91.1 a 4.3 a 4.5 a 4.4 a 9.2 a 11.0 a   10.1 a 
LSD(0.05) 1.2 1.3 0.9 0.2 0.3 0.2 0.6 0.2 0.3 

 
Değişik ön bitkiler üzerinde yetiştirilen ve farklı azot dozları uygulanan patates çeşitlerine ait  bitki boyu,  
ocakta ana sap sayısı ve ocakta yumru sayısı değerleri Tablo 3’de verilmiştir. 2 yıllık ortalama sonuçlara göre 
en yüksek bitki boyu 87.8 cm ile Agria çeşidinden alınırken, Marfona çeşidi 78.8 cm ile ikinci, Hermes çeşidi 
ise 76.8 cm ile üçüncü sırada yer almıştır. Ocakta ana sap sayısı da 2004, 2005 ve 2 yıllık ortalamalar 
bakımından önemli bulunmuştur.  2004 ve 2005 yıllarının ortalaması dikkate alındığında en yüksek ocakta 
ana sap sayısını 4.5 adet ile Hermes çeşidi vermiş, bu çeşidi sırasıyla 4.0 ve 3.8 adet ile Agria ve Marfona 
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çeşitleri takip etmiştir. Ocakta yumru sayısı da, ocakta ana sap sayısına benzer bir seyir izlemiştir. 2 yıllık 
ortalamalara göre en yüksek ocakta yumru sayısı 10.9 adet ile Hermes çeşidinden elde edilirken, bu çeşidi 
aynı istatistiksel grupta yer alan Marfona (8.8 adet) ve Agria (8.4 adet) çeşitleri takip etmiştir (Tablo 3). 
Denemede ele alınan patates çeşitlerine uygulanan azot dozları arttıkça elde edilen bitki boyları da artmıştır. 
2004-2005 yılları ortalamasına göre en yüksek bitki boyu 91.1 cm ile 22.5 kg/da’lık azot dozundan alınırken, 
en düşük bitki boyu 69.7 cm ile 0 kg/da’lık kontrol dozundan elde edilmiştir. Azotlu gübre dozlarının ocakta 
ana sap sayısı üzerine etkisi yıllara göre değişmekle birlikte genel olarak uygulanan azotlu gübre dozları 
arttıkça, patates bitkilerinin bitki boyları da yükselmiştir. 2 yıllık ortalama sonuçlara göre en yüksek ocakta 
ana sap sayısı değerleri 4.3 ve 4.4 adet ile aynı istatistiksel grupta yer alan 15.0 ve 22.5 kg/da N dozlarından 
alınırken, en düşük ocakta ana sap sayısı 3.7 adet ile 0 kg/da’lık kontrol dozundan elde edilmiştir. Ocakta 
yumru sayısı bakımından 2 yıllık ortalama değerler dikkate alındığında, en yüksek ocakta yumru sayısı 10.1 
adet ile 22.5 kg/da azot dozundan elde edilmiş; 7.5 ve 15.0 kg/da azot dozları 9.3 ve 9.6 adet ile aynı 
istatistiksel grupta yer almış ve 0 kg/da kontrol dozu 8.5 adet ile en düşük ocakta yumru sayısı değerine 
ulaşmıştır (Tablo 3).  

 
Farklı ön bitkilerin, değişik azot dozları uygulanan patates çeşitlerinin yumru verimi, pazarlanabilir 

yumru oranı ve tek yumru ağırlığı değerleri üzerine etkisi Tablo 4’de görülmektedir. Hem teksel yıllar, hem 
de 2 yıllık ortalama sonuçlara göre en yüksek yumru verimleri, pazarlanabilir yumru oranları ve tek yumru 
ağırlıkları aynı istatistiksel grupta yer alan adi fiğ ve bakla ön bitkilerinden elde edilmiştir. Buğday ön bitkisi 
ise son sırada yer almıştır. 2 yıllık ortalamalara göre ön bitkisi bakla olan patates parsellerinden 2608.2 kg/da 
yumru elde edilirken, ön bitkisi fiğ olan parsellerden 2550.0 kg/da ve ön bitkisi buğday olan parsellerden ise 
2267.2 kg/da yumru verimi alınmıştır. Adi fiğ, buğday ve bakla ön bitkilerinden sonra yetiştirilen ve farklı 
azot dozları uygulanan 3 farklı patates çeşidine ait yumru verimi, pazarlanabilir yumru oranı ve tek yumru 
ağırlığı değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’e baktığımızda 2004 yılı ve 2 yıllık ortalama sonuçlar 
bakımından en yüksek yumru verimleri Agria ve Marfona çeşitlerinden elde edilmiş, Hermes çeşidi ise son 
sırada yer almıştır. 2005 yılında ise çeşitler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunamamıştır. 
2004-2005 yıllarının ortalamasına göre Marfona çeşidi 2525.0 kg/da ile en yüksek yumru verimini sağlarken, 
Agria çeşidi 2500.2 kg/da ile Marfona ile aynı istatistiksel grupta yer almış ve Hermes çeşidi ise 2404.9 
kg/da’lık yumru verimi ile sonuncu olmuştur. Pazarlanabilir yumru oranı bakımından hem teksel yıllar (2004 
ve 2005) hem de 2 yıllık ortalama değerler bakımından patates çeşitleri arasında istatistiksel olarak önemli 
bir farklılık bulunamamıştır.  Denememizde yer alan patates çeşitlerinin tek yumru ağırlıkları incelendiğinde, 
2004, 2005 ve 2 yıllık ortalamalara göre en yüksek tek yumru ağırlıklarının aynı istatistiksel grupta yer alan 
Marfona ve Agria çeşitlerinden elde edildiği görülmektedir. 2004-2005 yıllarının ortalaması dikkate 
alındığında, Agria çeşidi  95.6 g.,  Marfona çeşidi 69.4 g. ve Hermes çeşidi ise 69.4  g.’lık tek yumru ağırlığı 
değerlerine sahip olmuştur (Tablo 4). 
 
Tablo 4. Farklı Ön Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen ve Değişik Azotlu Gübre Dozları Uygulanan Patates 
Bitkilerine Ait Ortalama Yumru Verimi, Pazarlanabilir Yumru Oranı ve Tek Yumru Ağırlığı  Değerleri 

Önbitki 
Yumru Verimi (kg/da) Pazarlanabilir Yumru Oranı (%) Tek Yumru A ğırlı ğı (g) 

2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 
Fiğ 2660.2 a 2449.9 ab 2555.0 a 83.8 a 77.4 a 80.6 a 94.5 a 83.6 a 89.0 a 
Buğday 2325.1 b  2209.3 b 2267.2 b 76.7 b 73.5 b 75.1 b 85.9 b 78.1 b 81.9 b 
Bakla 2630.1 ab  2586.4 a 2608.2 a  81.4 ab 79.9 a 80.7 a  92.0 ab 86.5 a 89.3 a 
LSD(0.05) 263.5 306.9 180.1 3.3 3.3 2.1 6.6 4.9 3.6 

 

Çeşit 
Yumru Verimi (kg/da) Pazarlanabilir Yumru Oranı (%) Tek Yumru A ğırlı ğı (g) 

2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 
Marfona 2603.2 a 2446.7 2525.0 a 81.9 77.5 79.7   98.5 a 91.9 a 95.2 a 
Hermes 2469.4 b 2340.4 2404.9 b 79.7 76.2 77.9   72.1 b 66.7 b 69.4 b 
Agria 2542.7 ab 2458.5 2500.2 ab 80.3 77.1 78.7 101.8 a 89.6 a 95.6 a 
LSD(0.05) 133.0 Ö.D 118.2 Ö.D Ö.D Ö.D 3.8 4.3 2.7 

 
Azot 
Dozu 
(kg/da) 

Yumru Verimi (kg/da) Pazarlanabilir Yumru Oranı (%) Tek Yumru A ğırlı ğı (g) 

2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 2004 2005 Ortalama 

0 1991.4 d 1880.5 d 1936.0 d  74.8 c 71.4 c 73.1 c 79.5 c 73.0 c 76.2 d 
7.5 2520.8 c 2316.0 c 2418.4 c  80.9 b 77.0 b 78.9 b 89.0 b 81.0 b 85.0 c 
15.0 2736.1 b 2659.6 b 2697.8 b   82.9 ab   78.9 ab 80.9 a 95.1 a 86.6 a 90.9 b 
22.5 2905.4 a 2804.6 a 2855.0 a 83.9 a 80.4 a 82.0 a 99.5 a 90.2 a 94.9 a 
LSD(0.05) 122.8 97.1 77.7 2.6 2.8 1.9 4.5 4.1 3.0 
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 Farklı azot dozlarının, değişik ön bitkilerden sonra yetiştirilen patates çeşitlerinin yumru verimleri, 
pazarlanabilir yumru oranları ve tek yumru ağırlıkları üzerine etkisi Tablo 4’de görülmektedir. Hem 2004 ve 
2005 hem de 2 yıllık ortalamalara göre patates çeşitlerine uygulanan azotlu gübre dozları arttıkça, elde edilen 
yumru verimleri de artmıştır. 2 yıllık ortalamalar dikkate alındığında en yüksek yumru verimi 2855 kg/da ile 
22.5 kg/da azot dozundan alınırken, bunu 2697.8 kg/da ile 15 kg/da ve 2418.4 kg/da ile de 7.5 kg/da’lık azot 
dozları takip etmiştir. O kg/da’lık kontrol dozu ise 1936.0 kg/da yumru verimi ile son sırada yer almıştır. 
Pazarlanabilir yumru oranı yönünden, farklı azot dozlarının değişik ön bitkiler üzerinde yetiştirilen patates 
çeşitleri üzerindeki etkilerine baktığımızda, parsellere verilen azotlu gübre dozları arttıkça, pazarlanabilir 
patates oranının da arttığı görülmektedir. 2 yıllık ortalama sonuçlara göre, en yüksek pazarlanabilir yumru 
oranları % 78.9 ve % 80.4’lük oranlarla   aynı istatistiksel grupta yer alan 15.0 ve 22.5 kg/da’lık azot 
dozlarından elde edilmiştir. 7.5 kg/da azot dozu % 77’lik    pazarlanabilir yumru oranı ile ikinci sırada yer 
almış, son sıraya ise % 73.1 ile 0 kg/da kontrol dozu yerleşmiştir (Tablo 4). Değişik ön bitkiler üzerinde 
yetiştirilen ve farklı azot dozları uygulanan patates çeşitlerinin tek yumru ağırlıklarını incelediğimizde, tek 
yumru ağırlıklarının artan azot dozları ile birlikte yükseldiği görülmektedir. 2004-2005 yıllarının 
ortalamasına göre en yüksek tek yumru ağırlığı 94.8 g. ile 22.5 kg/da azot dozundan alınırken, en düşük tek 
yumru ağırlığı  76.2 g. ile 0 kg/da’lık kontrol dozundan elde edilmiştir. 
Tablo 5. Farklı Ön Bitkiler Üzerinde Yetiştirilen ve Değişik Azotlu Gübre Dozları Uygulanan Patates 
Bitkilerine  Ait 2 Yıllık Ortalama Ön Bitki x Azot Dozu İnteraksiyonu Değerleri 

Ön Bitki  
Azot 
Dozu 

(kg/da) 

Bitki 
Boyu 
(cm) 

Ocakta Ana 
Sap Sayısı 

(adet) 

Ocakta 
Yumru 
Sayısı 
(adet) 

Yumru 
Verimi 
(kg/da) 

Pazarlanabilir  
Yumru Oranı  

(%) 

Tek Yumru 
Ağırlı ğı (g.) 

 
Adi Fiğ 

0 72.7 g   4.3 bc 8.5 e 2108.8 e 76.0 d 80.5 e 
7.5  81.0 de   4.5 ab      9.3 b-d 2490.3 d   80.1 bc 86.9 d 
15.0  86.8 bc   4.5 ab    9.5 bc 2742.0 c   82.7 ab     92.5 a-c 
22.5 93.5 a 4.6 a  9.7 b    2879.0 ab 84.0 a    96.2 ab 

 
Buğday 

0 65.1 h 3.3 e 7.9 f 1555.3 f 65.3 e 68.0 f 
7.5 75.2 f 3.7 d     9.0 de 2205.1 e       76.3 d 81.1 e 
15.0 82.5 d 4.1 c      9.5 bc  2538.0 d 78.5 cd   87.3 cd 
22.5 87.4 b 4.1 c      9.5 bc    2770.3 bc 80.4 bc     91.5 b-d 

 
Bakla 

0 71.4 g 3.6 d     9.0 de 2143.9 e 78.3 cd 80.2 e 
7.5 79.5 e 4.1 c   9.8 b 2559.8 d 80.4 bc 87.1 d 
15.0 85.7 c   4.3 bc   9.8 b    2813.5 a-c   81.5 a-c   92.8 ab 
22.5 92.6 a   4.5 ab 11.0 a 2915.7 a 82.3 ab 97.0 a 

LSD (0.05) 1.5 0.3 0.5 134.6 3.2 5.2 
Denememizde ele aldığımız farklı ön bitkilerin ve azot dozlarının patatesin yumru verimi ve verim 
komponentleri üzerindeki etkilerine ait 2 yıllık ortalama ön bitki x azot dozu interaksiyonu değerleri Tablo 
5’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, gerek yumru verimi, gerekse de incelenen diğer özellikler 
yönünden en yüksek değerler fiğ ve baklanın ön bitki olarak kullanıldığı parsellerden elde edilmiştir. 0 
kg/da’lık kontrol dozunda fiğ ve baklanın ön bitki olduğu parsellerden sırasıyla 2108.8 ve 2143.9 kg/da 
yumru verimi alınırken, buğdayın ön bitki olduğu parsellerde bu değer 1555.3 kg/da da kalmıştır. Bu durum 
fiğ ve bakla gibi tek yıllık baklagillerin patates için iyi bir ön bitki olduğunu ve toprağın fiziksel ve kimyasal 
yapısına önemli katkılarda bulunduğunu göstermektedir. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bu sonuçlar, Porter 
ve Sisson (1991), Hayward (1992) ve Plotkin (2000) ‘nin elde ettiği bulgularla uyum içerisindedir. 
Sonuç    
2004 ve 2005 yıllarında 2 yıl süreyle Bursa ekolojik koşullarında yürütülen bu araştırmadan elde edilen 
bulgular ışığında, patateste ön bitki olarak  tahılların yerine tek yıllık baklagillerin  kullanılmasının, gerek 
patatesin verim ve kalitesinin yükseltilmesi, gerekse de toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
iyileştirilmesi ve azotlu gübre ihtiyacının azaltılması yönlerinden faydalı sonuçlar verdiği görülmüştür. 
Araştırmamızda en yüksek yumru verimlerinin 22.5 kg/da’lık azot dozundan elde edilmesine karşılık, 
özellikle baklagillerin ön bitki olarak kullanıldığı durumlarda 15 kg/da’lık azot dozunun hem dekara yumru 
verimi hem de pazarlanabilir yumru oranı bakımından tatmin edici sonuçlar verdiği görülmektedir. Çevre ve 
toprak kirliliği ve üretim maliyeti gibi hususlar da dikkate alındığında 15 kg/da’lık azot dozunun patates için 
yeterli olacağı söylenebilir. 
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ÖZET 

 
Türkiye’nin 2000 yılında Avrupa Birliği (AB) üyeliğine adaylığının onaylanmasından sonra bir çok 

alanda olduğu gibi tarım alanında da uyum çalışmalarına başlanmıştır. Bitki sağlığı alanında uyum 
çalışmaları çerçevesinde patateste önemli bakteriyel hastalıklardan biri olan Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. (Patateste Kahverengi Çürüklük ve Patates ve Domates Bitkilerinde Bakteriyel Solgunluk 
Hastalığı) ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. 
(Patates halka çürüklük hastalığı) ile ilgili tebliğler hazırlanmıştır. AB mevzuatlarına göre hazırlanan bu 
tebliğler, C.m.subsp. sepedonicus 28.09.2002 tarihinde 2002/59 sayılı tebliğ numarası ile R.solanacearum ise 
29.09.2002 tarihinde 2002/62 sayılı tebliğ numarası ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu tebliğler ile, sürvey metotları, örnekleme zamanı, şekli ve yeri, etmenlerin teşhisinde hangi 
yöntemlerin kullanılacağı, hastalığın tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağı, hastalıklı materyalin 
imhası, kayıt sistemlerinin nasıl tutulacağı ve hastalığın kaynağına nasıl ulaşılacağı gibi bir standart 
oluşturmaya yönelik konular en ince ayrıntılarına kadar belirlenmiştir. 

Bu tebliğler, AB uyum çerçevesinde bitki sağlığı alanında yapılmış olan ve AB ile bire bir uyum 
sağlayan ilk tebliğlerdir. Gerek hastalıklar ile ilgili olarak yapılan testlerde, gerekse alınacak olan tedbirlerde 
bütün AB üyesi ülkeler ile aynı prosedürlerin uygulanması, üreticilere kayıt tutma, devlet kurumlarına 
kontrol, sürekli takip, hastalık tespit edilmesi halinde alınması gereken acil önlemler ve sonrasında alınması 
gerekli yasal önlemler konusunda önemli yükümlülükler getirmesi açısından, ülkemiz için önemli bir 
ilerleme olarak kabul edilebilir. 

 
Anahtar kelimeler:  Patates kontrol direktifleri, patates kahverengi çürüklük hastalığı, patates halka çürüklük 
hastalığı 
 
ABSTRACT 

Adaptation studies in agricultural area has begun like in many areas after approval of Turkey’s EU 
membership in 2002.  The directives about Ralstonia solanacearum and Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus, which are important bacterial diseases of potato, are prepared. This directives are published in 
official newspaper on 28th September 2002 with directive number 2002/59 and 29th September 2002 with 
directive number 2002/62, respectively. 

With these directives,  survey methods, sampling time, method and places, which methods will be 
used in detection, which precautions will be taken in case of disease detection, destruction of infected 
material  registration systems and how to reach the infection source are explained in details. 
This directives are the first directives which are one-to-one adapted to EU directives and are the first ones in 
plant protection area. 

These directives are important steps for our country because the procedures of tests performed about 
the agents and precautions that will be applied are the same as EU country. 
 
Key words: Potato control directives, potato brown rot disease, potato ring rot disease 
 
Giri ş  
 

Yumruları insan ve hayvan beslenmesinde kullanılması yanında sanayi hammaddesi olarak da geniş 
bir kullanımı olan patates, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Türkiye, yıllık yaklaşık 200 
bin ha üretim alanı ve 5.5 milyon ton üretimle dünyanın önde gelen patates üreticisi ülkelerinden birisidir. 

Türkiye’nin 2000 yılında AB üyeliğine adaylığının kabul edilmesiyle birlikte bir çok alanda olduğu 
gibi tarım alanında da AB mevzuatlarına uyum çalışmalarına başlanmıştır. Bu konuda yapılan ilk çalışma 
patateste zararlı 4 etmen hakkında hazırlanan patates kontrol direktifleridir.  
 
 
1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle- ANKARA 

Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Synchytrium endobioticum, 
Globodera pallida ve G.rostochiensis hakkında hazırlanan bu tebliğlerde AB mevzuatları temel alınmış ve 
ülkemiz şartlarına adapte edilerek 2002 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte patateste zararlı bakteriyel etmenlerin sürveyi, örnekleme metodu, 
örnek miktarı, örnek alma yeri ve zamanı, şüpheli durumda alınması gereken önlemler, etmenin tespit 
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edilmesi, tanılanması, mücadelesi ve eradikasyonu gibi konularda yapılması gereken işlemler bütün AB üyesi 
ülkelerde uygulanmakta olan işlemlerle aynı hale getirilmiştir. 

Gerek hastalıklar ile ilgili olarak yapılan testlerde, gerekse alınacak olan tedbirlerde bütün AB üyesi 
ülkeler ile aynı prosedürlerin uygulanması, resmi kurumlara ve üreticilere bazı zorunlulukların ve 
yükümlülüklerin getirilmesi ve bu tebliğlerin AB uyum sürecinde yapılmış olan ilk tebliğler olması 
bakımından ülkemiz için önemli bir ilerleme kabul edilebilir. 

 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.’ ın mücadelesi hakkında tebliğ (2002/62)  

 Bu tebliğ; 1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 1964 tarihli Zirai 
Karantina Tüzüğü’ ne istinaden ve AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Patateste Kahverengi 
Çürüklük ve Patates ve Domates Bitkilerinde Bakteriyel Solgunluk Hastalığını oluşturan Ralstonia 
solanacearum’ un yerinin ve yayılışının tespit edilmesi, meydana çıkışı ve yayılmasının engellenmesi, eğer 
tespit edilmişse mücadelesinin yapılması ve eradike edilmesi amaçlanmaktadır. 22 madde 7 ekten 
oluşmaktadır.  

Tebliğ; Amaç, kapsam, hukuki dayanak, sürvey, sürveyi yapacak resmi kuruluşlar, sonuçların 
bildirilmesi, tespit, şüpheli durumda yapılması gereken işlemler, bulaşmanın kaynağı ve sınırları, 
eradikasyon, kullanıma sunma, teknik temizleme, bulaşık üretim alanlarında yapılacak işlemler, patates 
tohumluğu, çoğaltım materyali, bulundurma ve nakil, çeşit seleksiyonu, deneme veya bilimsel amaçlı 
getirilen materyal, bakanlık yetkisi, yürürlük, yürütme maddelerini içermektedir. 

Ekler bölümü ise; 
Ek 1’ de etmenin konukçuları, sürveylerin hangi bitkilerde, ne zaman, nerede, nasıl yapılacağı, ne 

kadar örnek alınacağı, 
Ek 2’ de etmenin tespit ve tanısı için hangi metotların kullanılacağı, test şeması ve testlerin 

ayrıntıları, 
Ek 3’ te testler sonuçlanana kadar eldeki dökümanların, kullanılan malzemenin ve materyallerin 

muhafazası, 
Ek’ 4 te üretim yeri, olası bulaşma yerleri, ortak kullanılan alet ve malzemelerin araştırılması, 
Ek 5’ te olası bulaşmanın büyüklüğünün belirlenmesi, 
Ek 6’ da bulaşık bulunan ürünlere yapılması gereken işlemler ve tarlalarda alınması gereken 

tedbirler, 
Ek 7’ de ise resmi olarak onaylanmış, atık, bina ve tesislerin organizmanın yayılmasını engellemek 

için uyması gereken koşullar yer almaktadır. 
 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. hastalığının 
mücadelesi hakkında tebliğ(2000/59) 

Bu tebliğ de 1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 1964 tarihli 
Zirai Karantina Tüzüğü’ ne istinaden ve AB mevzuatına uyum çerçevesinde Patateste Halkalı Çürüklük 
Hastalığını oluşturan Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’ un yerinin ve yayılışının tespit edilmesi, 
meydana çıkışı ve yayılmasının engellenmesi, eğer tespit edilmişse mücadelesinin yapılması ve eradike 
edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 20 madde 4 ekten oluşmaktadır.  

Bu hastalık etmeninin bu güne kadar Türkiye’de varlığı bilinmemektedir. 
Tebliğ; Amaç, kapsam, hukiki dayanak, sürvey, sürveyi yapacak resmi kuruluşlar, sürvey 

sonuçlarının bildirilmesi, bakanlığa bildirim, tespit, şüpheli durumda yapılması gereken işlemler, bulaşmanın 
kaynağı ve sınırları, eradikasyon, teknik temizleme, bulaşık üretim alanlarında yapılacak işlemler, tohumluk 
patatesler, çoğaltım materyali, bulundurma ve nakil yasağı, çeşit seleksiyonu, deneme veya bilimsel amaçlı 
getirilen materyal, bakanlık yetkisi, yürürlük, yürütme maddelerini içermektedir. 

Ekler de ise; 
Ek 1’ de etmenin tespit ve tanısı için hangi metotların kullanılacağı, test şeması ve testlerin 

ayrıntıları, 
Ek 2’ de testler sonuçlanana kadar eldeki dokümanların, kullanılan malzemenin ve materyallerin 

muhafazası, 
Ek 3’ te üretim yeri, olası bulaşma yerleri, ortak kullanılan alet ve malzemelerin araştırılması, olası 

bulaşmanın büyüklüğünün belirlenmesi, 
Ek 4’ te bulaşık olarak belirlenen ürünlere veya alanlara karşı resmi olarak alınacak önlemler yer 

almaktadır. 
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Tebliğlerin getirdi ği yenilikler 
– Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile Adana ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma 

Enstitülerine laboratuvar testlerini tebliğde belirtilen metotlara göre en kısa zamanda ve güvenilir bir  
şekilde yapma sorumluluğu verilmiştir. 

– Bu tebliğler gereğince rutin patates analizlerini yapacak olan  bu 3 Enstitüye test kapasitelerinin 
artırılması amacıyla AB kaynaklı Bitki Sağlığı projesi kapsamında alet ekipman takviyesi yapılmıştır.  

– Enstitülerden bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve nematoloji konularında birer uzman AB ülkelerinde 
uygulanan test metotları ve laboratuvar çalışmaları ile ilgili konularda hem yurt dışında hem de 
ülkemizde yabancı uzmanlardan AB Bitki Sağlığı Twinning projesi kapsamında eğitim almış, 
laboratuvarda yapılan analiz yöntemleri AB ülkeleri ile standart hale getirilmiştir. 

– Tebliğde yer alan diğer resmi kurumlara ise sürekli takip ve denetim sorumluluğu verilmiştir. 
– Patates kontrol tebliğlerinde yer alan sürveylerin planlamasını yapmak amacıyla, Adana, Afyon,  Bolu, 

Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde Tarım İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şube 
Müdürlüklerinden birer teknik eleman ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Zirai Karantina 
Dairesi İç Karantina Şube Müdürlüğü ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünden 4 
teknik elemanın katılımıyla bir çekirdek ekip kurulmuş ve bu ekip Twinning projesi kapsamında hem 
yurt dışında hem de yurt içinde konuyla ilgili eğitim almıştır. 

– Bu planlama kapsamında patates yetiştirilen diğer illerde de sürveyleri yapacak ekipler 
oluşturulmuştur. 

– Tohumluk olarak üretim yapılacak olan tarla ve bölgelerde  patates yumrularının ekimden önce ve 
vejetasyon boyunca sürekli olarak kontrolüne ilaveten, yüzey sularının ve etmenin konukçuları 
arasında yer alan bazı yabancı otların da sürekli takibinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 

– Hastalıkla bulaşık  patateslerin işlendiği fabrika veya işleme yerlerinin de atık sistemi oluşturması ve 
buraların atık suları ve katı atıklarının sürekli olarak kontrol edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 

– Patates  üreticilerine üretimleri hakkında kayıt tutma zorunluluğu getirilmiştir. 
– Her bir üretici sağlıklı üretim materyali kullanmak, temiz ve sağlıklı ürün yetiştirmekle yükümlüdür. 
– Bulaşıklık tespit edilmesi durumunda üreticilere resmi organlar denetiminde üretim, depolama ve 

bakım işlemlerini yürütmek , uygun yöntemlerle depo ve makineleri dezenfekte etmek ve resmi 
kurumlarca alınacak olan kararlara uymak yükümlülüğü getirilmiştir. 

 
Bu tebliğler ile ülkemizde patates yetiştirilen  bütün alanlar, nakledilen bütün ürünler, işleme yapan 

fabrikalar, bunların atık suları ve katı atıkları ile etmenin yabancı ot konukçuları ve yüzey suları  sürekli 
kontrol altında tutulmuş olacaktır. 
 
SONUÇ 

Sonuç olarak, bu tebliğlerin yürürlüğe girmesi ile birlikte patates üretiminin tüm dönemleri 
tohumluktan hasada kadar sürekli ve sıkı bir şekilde takip altına alınmakta, tüm vejetasyon dönemi boyunca 
hastalık ve zararlılar ile tüm çalışmalar ve kontroller bütün AB üyesi ülkeler ile uyumlu hale getirilmektedir. 

Kontrollerde, Laboratuvar çalışmalarında ve Eradikasyon aşamasında AB ülkeleri ile aynı metot ve 
prosüdürlerin uygulanması hem laboratuvar personeline hem de sürvey ve eradikasyon aşamasında görev 
alan sorumlu personele karşı duyulan güvenin artmasını sağlayacaktır. Ayrıca laboratuvar çalışmalarında 
kişilerden kaynaklanabilecek hatalar da en düşük seviyeye indirilmiş olacaktır. 

Patates tohumluğu ihtiyacını dışardan karşılayan bir ülke olduğumuz düşünüldüğünde ithalat 
sırasında bu etmenlerle ilgili karantina yönüyle karşılaşılacak olan bir problem durumunda, uygulanan 
metotların  AB üyesi ülkeler ile aynı olmasından dolayı çözüm kolaylıkla sağlanacaktır. 

Sürvey metotlarından başlamak üzere, örneklerin nerelerden, ne zaman ve nasıl alınacağı, hangi 
metotların kullanılacağı, testlerde hangi kimyasal maddelerin kullanılacağı, şüpheli durumda hangi işlemlerin 
yapılacağı, doğrulama testlerinin nasıl yapılacağı, etmenin tespit edilmesi halinde alınması gereken tedbirler, 
ürüne uygulanacak olan işlemler, bulaşık tarlalarda alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde 
belirtilmektedir. Bu tebliğler, resmi kurumlara ve üreticilere getirdiği sorumluluklar yönüyle ülkemizde tarım 
alanında  bir ilk olma özelliği taşımaktadır.  

Bu tebliğ ile, resmi kurumlara sürekli takip ve denetim, laboratuvar testlerinin tebliğde belirtilen 
metotlara göre en kısa zamanda ve güvenilir bir şekilde yapılması, tohumluktan itibaren kontrollerin 
yapılması, vejetasyon boyunca bulaşma kaynaklarının ve ürünün takibi, ürünün ve üreticilerin kayıt altına 
alınması, üreticilere ise kayıt tutma zorunluluğu, ürünün sağlıklı bir şekilde yetiştirme sorumluluğu, ürününü 
tüm vejetasyon boyunca takip etme, bulaşma kaynaklarını takip etme ve önlemlerini alma, alet ve ekipman 
ve depolama alanlarının temizliği, resmi kurumlarca alınacak olan koruma, teknik temizleme ve eradikasyon 
ile ilgili olan kararlara uyma ve uygulama sorumluluğu getirilmiştir. 

Bu sürveylerin sadece tohumluk patates alanları ile sınırlı kalmayıp, yemeklik patates alanlarında da 
devam etmesi gerektiğinden, test kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. 
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Tebliğler ile getirilen sorumluluk ve yükümlülüklere resmi kurumlar ve üreticiler tarafından titizlikle 
uyulması ve benimsenmesi, sağlıklı ve bol ürün elde etme yolunda büyük bir adım olacaktır. Her türlü 
ürünün yetiştirilebildiği ender ülkelerden biri olan ülkemizde devlet-üretici işbirliğinin çok iyi bir şekilde 
sağlanması durumunda, ülkemize hastalık ve zararlıların girişinin engellenmesi veya girmiş olanlar ile 
mücadelenin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yapılması daha kolay bir şekilde olacak, bundan da hem üretici 
hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır. 
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TÜRK İYE’DE T İCARİ PATATES ÇEŞİTLER İNİN SİĞİL [ SYNCHYTRİUM ENDOBİOTİCUM 
(SCHİLB.) PERC.] HASTALI ĞINA REAKS İYONLARI VE HASTALI ĞIN VER İME ETK İSİ 
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     1Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
    2Niğde Patates Araştırma Enstitüsü 

                                3Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Özet 
Patates Siğil Hastalığı,  Synchyrium endobiticum tarafından meydana getirilen çok ciddi, EPPO A2 

karantina listesine dahil bir fungal hastalıktır. Bu hastalık etmeni uzun yıllar toprakta canlılığını devam 
ettirebilen obligat bir fungus olup başlıca konukçusu patatestir. Türkiye’de ticari olarak yetiştirilen yemeklik, 
sanayilik nişastalık ve ileride üretim izni alabilecek patates çeşitlerinin Patates Siğil Hastalığına karşı 
reaksiyonlarını, hastalığın bu çeşitlerde verime ve pazar değerine etkisini tespit etmek amacıyla 2004–2005 
yıllarında yürütülen çalışma tarla koşullarında yürütülmüştür. Tarla denemeleri Türkiye’de hastalığın 
bulunduğu iki bölgede Orta Anadolu’da Nevşehir ili Kaymaklı kasabasında ve Karadeniz Bölgesinde Ordu 
ili Aybastı ilçesinde seçilen spor yoğunluğu bilinen bulaşık tarlalarda iki farklı yerde yapılmıştır. Bu çalışma 
ile Türkiye’de yetiştirilmekte olan Russet Burbank, Hermes, Desire, Panda, Lady Rosetta, Soleia, Justine, 
Alaska, Elodie, Van Gogh, Felsina, Adora, Mondial, Latona, Agria, Lady Claire, Marfona, Satina, Cosmos, 
Granola, Sante, Banba, Slaney, Orla, Provento, Konsul, Anna, Kanka, Hopaley, Agata, 92 F 100.3, Chiepe, 
Colorado, Canelle, Doline, 92 F 310.10, Donald, Tomensa, Dorado, Charlotte, Ranger Russet, Farmer, Green 
Vale 51, Horizon, White Lady, Valor, Cabaret, Pomeroy, Marabel, Buchan, Miragro, Sebastian, Serafina, 
Harmony, Barnadette, Cycloon, ticari patates çeşitleri ve yöresel Aybastı Beyazı, Aybastı sarısı çeşitlerinde 
çalışılmıştır. İncelenen ticari çeşitlerden Latona, Provento ve Van Gogh çeşitleri tolerant,  diğer çeşitler ise 
hassas olarak değerlendirilmiştir. Mahalli çeşitlerden Aybastı sarısı kendi bölgesinde hastalığa dayanıklı 
bulunmuştur. Hastalıklı alanda en yüksek pazarlanabilir verimi Provento çeşidi, en düşük verimi ise Lady 
Rosetta çeşidi sağlamıştır. 

 
Abstract 
 
Potato wart, caused by Synchyrium endobiticum is a serious disease taking part in the quarantine list 

of EPPO A2. This obligate fungal parasite survives for a long time in soil and affects only potato. Reactions 
of commercial potato varieties of culinary and industrial use grown in Turkey against the disease were tested 
by field tests carried out in the years 2004-2005, and marketable potato yields of those varieties were also 
determined.  Field tests were conducted in two places of disease occurrence with known disease spore rates, 
one in Kaymaklı, Nevşehir in Central Anatolia Region, and one in Aybastı/ordu in Black Sea Region. In this 
work, Russet Burbank, Hermes, Desire, Panda, Lady Rosetta, Soleia, Justine, Alaska, Elodie, Van Gogh, 
Felsina, Adora, Mondial, Latona, Agria, Lady Claire, Marfona, Satina, Cosmos, Granola, Sante, Banba, 
Slaney, Orla, Provento, Konsul, Anna, Kanka, Hopaley, Agata, 92 F 100.3, Chiepe, Colorado, Canelle, 
Doline, 92 F 310.10, Donald, Tomensa, Dorado, Charlotte, Ranger Russet, Farmer, Green Vale 51, Horizon, 
White Lady, Valor, Cabaret, Pomeroy, Marabel, Buchan, Miragro, Sebastian, Serafina, Harmony, 
Barnadette, Cycloon commercially grown potato cultivars in Turkey and two local cultivars Aybastı Beyazı 
and Aybastı sarısı potato cultivars were studied. Almost all of the commercial potato cultivars tested were 
found susceptible to the disease while only Latona, Provento and Van Gogh were tolerant. The local variety, 
Aybastı sarısı, was found resistant in Black Sea Region. The highest marketable yield was obtained from the 
cultivar Provento, while the lowest was obtained from cultivar Lady Rosetta. 

 
Giri ş 
 
Patates üretimi Türkiye açısından büyük öneme sahip olup, ortalama 200.000 ha alanda 

yapılmaktadır. Patates üretimini engelleyen en önemli hastalıkların başında patatesin en tahripkar hastalığı 
olarak bilinen Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) Hastalığı gelmektedir. Karantina açısından son 
derece önem taşıyan ve kimyasal mücadelesi olmayan hastalık tüm dünyada yasal yaptırımlarla önlenmeye 
çalışılmaktadır. Patates Siğil Hastalığının Türkiye’de ilk tespitinden (Çakır, 2005) itibaren yapılan resmi 
survey çalışmaları ile yayılışı sürekli takip edilmiştir (Çakır et all, 2005). Sınırlı bir alanda tespit edilen 
hastalığın yayılışının önlenmesi amacıyla karantina önlemleri alınmıştır. Çiftçiler arasında yumru alış verişi 
ve ödünç tohumluk uygulamaları yapılması, bulaşık yumruların hayvanlara yedirilmesi, bulaşık yumruları 
yiyen hayvanların dışkısının gübre olarak kullanılması bu hastalığın özellikle Orta Anadolu Bölgesinde tespit 
edilen en önemli yayılma yolları olduğu bildirilmektedir (Çakır, 2003).  
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Türkiye’ de bu hastalığın karantina açısından yaygınlığı yumru kontrolleri ile yapılmaktadır. Bu 
bakımdan dayanıklı ve tolerant çeşitlerin belirlenmesi önemlidir. Çünkü böyle çeşitler hastalığı belirtisiz 
olarak taşıyabilir.  Ayrıca zaman zaman çiftçi baskılarıyla bulaşık tarlalarda patates ekimi yapılması 
istenmektedir, bu hastalık nedeniyle önemli ticari çeşitlerde ne kadar verim kaybı olduğunun belirlenmesi, bu 
bölgelerde hastalık eradike edilinceye kadar patates ekiminin yapılmaması gerekliliğini de ortaya koyacaktır. 
Bu hastalığın Türkiye’de yaygın olarak yetiştiricili ği yapılan ve üretim izinli ve ileride üretim izni alabilecek, 
nişastalık, sofralık ve sanayilik olarak kullanılan 57 patates çeşidinin tarla testleri ile tarla reaksiyonları ve 
hastalığın verime etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Materyal ve Metot: 

Tarla denemeleri Orta Anadolu Bölgesinde Nevşehir ili Kaymaklı Kasabasında ve Karadeniz 
Bölgesinde Ordu ili Aybastı ilçesinde üniform spor dağılışı gösteren bir tarlada dört tekerrürlü olarak tesadüf 
blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Dikimden önce tarlada sporangium sayımı yapılmış bu amaçla 
denemelerinin yapılacağı bulaşık tarlalar laboratuar toprak analiz (Hampson and Thompson, 1977) 
sonuçlarına göre seçilmiştir. Bakanlık makamının 07.04.2004 tarih ve 812 sayılı oluru ile yürürlüğe giren 
“Patates Siğili  (S. endobioticum) Hastalığı Uygulama Talimatı”na göre bulaşık tarlalardan toprak numunesi 
alınarak analizi yapılmıştır. Dikim öncesi kendi gelen patatesler ve siğil artıkları temizlenmiştir. Patates 
çeşitlerinden Russet Burbank, Hermes, Desire, Panda, Lady Rosetta, Soleia, Justine, Alaska, Elodie, Van 
Gogh, Felsina, Adora, Mondial, Latona, Agria, Lady Claire, Marfona, Satina, Cosmos, Granola, Sante, 
Banba, Slaney, Orla, Provento, Konsul, Anna, Kanka, Hopaley, Agata, 92 F 100.3, Chiepe, Colorado, 
Canelle, Doline, 92 F 310.10, Donald, Tomensa, Dorado, Charlotte, Ranger Russet, Farmer, Greeen Vale 51, 
Horizon, White Lady, Valor, Cabaret, Pomeroy, Marabel, Buchan, Miragro, Sebastian, Serafina, Harmony, 
Barnadette, Cycloon, Aybastı beyazı, Aybastı Sarısı olmak üzere her birinden her tekerrür için 20 yumru 
kullanılmıştır. Patates çeşitlerinin saf kültür olmasına dikkat edilmiş ve bu amaçla resmi patates üretim 
merkezlerinden sağlanmıştır. Sıra arası 70 cm sıra üzeri 30 cm bırakılmıştır. Pareseller arasında 1 m güvenlik 
şeridi bırakılmıştır. Dikim elle yapılmıştır. 

Ekim esnasında yumrular, patates böceğine karşı Imidacloprid etkili maddeli ilaç (Gaucho WS 70) 
insektisit ile ilaçlanmış ve DAP+ Potasyum sülfat ile gübreleme yapılmıştır. Her hafta düzenli olarak tarla 
kontrolleri yapılmış, hastalığın nadir olarak görülen yeşil aksam belirtilerinin olup olmadığı araştırılmış, 
böcek ve fungal yaprak hastalıklarına karşı da ilaçlama yapılmıştır. Erken Yaprak Yanıklığı ve Geç Yanıklık 
hastalıklarına karşı Propineb etkili maddeli ilaç (Antracol) ile ilaçlama yapılmıştır.  

Tarla değerlendirmelerinde ekimi yapılan çeşitlerdeki hastalık şiddeti aşağıdaki skalaya göre 
belirlenmiştir (Anonymous, 2004).  

1- Enfeksiyon yok 
2- Tek bir tomurcuklanma (< 5 mm) 
3- İki veya üç tomurcuklanma (< 5 mm) veya daha büyük bir tek tomurcuk (5-10 mm) 
4- Birkaç küçük siğil (5-10 mm) 
5- Birkaç orta boy siğil (> 10 mm) 
6- En az bir tanesi > 10mm olan birkaç büyük siğil ve yumruda deformasyon başlangıcı 
7- 10 mm’den büyük çapı olan siğil oluşumu ve yumru oluşumunun bozulması 
8- Çok büyük siğiller ancak, yumru halen mevcut 

   9-   Çok büyük siğiller, normal yumru görünümü kaybolmuş 
Verim değerlendirmesi ise hastalığın görülmediği tarlada yapılan denemede aynı patates çeşitlerinin 

verimi ile karşılaştırılarak yapılmıştır. 
 
Bulgular ve Tartışma: 
  

Bulaşık tarlalar laboratuarda toprak analizi (Hampson and Thompson, 1977) yapılarak, analiz 
sonuçlarına göre her iki bölgede de homojen spor dağılımı gösterenler deneme alanı olarak seçilmiştir. Bu 
verilere göre Kaymaklı deneme tarlasında bulaşma oranı 45 sporangium / g toprak, Aybastıda ise                           
8 sporangium / g toprak olarak belirlenmiştir.   

Kaymaklı/Nevşehir’de 2004 yılında yapılan tarla çalışmasında çeşitlerin tamamında hastalık 
görülmüştür. Çeşitlerde her tekerrürde 25 olmak üzere 100 yumruda sayım yapılmış ve hastalık yönünden 
aldığı skala değerleri belirlenmiştir. Çeşitlerin ayrıca pazarlanabilir ve pazarlanamayan yumru adetleri ve 
yüzdeleri toplam verim ile birlikte Çizelge 1’ de sunulmuştur. 
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Çizelge 1. Kaymaklı/NEVŞEHİR Yöresinde Bulaşık Tarlada (45 sporangium  / g toprak) Değişik Çeşitlerde 

Elde Edilen Ortalama Hastalık Skala Değerleri, Pazarlanabilir Verim Yüzdeleri ve Verimi, 
Pazarlanamaz Verim Yüzdeleri ve Verimi 

Çeşitler Ortalama skala 
değeri* 

Verim 
 (kg/da) 

Pazarlanır  
Verim yüzdesi 

Pazarlanabilir 
verim (kg/da) 

Pazarlanamaz  
Verim yüzdesi 

Pazarlanamaz  
Verim (kg/da) 

Sebastian 0,290 3657 60 2194 40 1463 
Provento 0,159 3092 81 2504 19 588 
Pomeroy 0,226 2971 37 1099 63 1872 
Hopaley 0,304 2865 40 1146 60 1719 
Miragro 0,368 2774 25 694 75 2080 
Agria 0,260 2613 36 941 64 1672 
Harmony 0,251 2571 49 1260 51 1311 
Valor 0,375 2519 40 1008 60 1511 
Hermes 0,186 2517 25 629 75 1888 
Van Gogh 0,175 2486 89 2213 11   273 
Konsul 0,427 2465 58 1430 42 1035 
Banba 0,187 2444 34 831 66 1613 
Soleia 0,375 2401 40 960 60 1441 
R.Russet 0,272 2395 6 1581 94 814 
Panda 0,225 2365 15 355 85 2010 
Satina 0,276 2304 52 1198 48 1106 
Buchan 0,541 2302 15 345 85 1957 
Horizon 0,309 2299 34 782 66 1517 
Serafina 0,355 2235 44 983 56 1252 
R.Burbank 0,396 2189 31 679 69 1510 
Justine 0,298 2163 47 1017 53 1146 
White Lady 0,180 2160 57 1231 43 929 
Charlotte 0,411 2319 18 417 82 1902 
Alaska 0,337 2089 28 585 72 1504 
92 F 100 0,274 2070 30 621 70 1449 
Latona 0,177 2005 65 1303 35 702 
92 F 310 0,333 1998 21 420 79 1578 
Donald 0,274 1964 22 432 78 1532 
Canelle 0,370 1955 39 762 61 1193 
Barnadette 0,404 1942 30 583 70 1359 
Doline 0,397 1938 28 543 72 1395 
Green Vale 51 0,343 1918 21 403 79 1515 
Cosmos 0,223 1896 41 777 59 1119 
Granola 0,315 1895 45 853 55 1042 
Agata 0,317 1867 43 803 57 1064 
Desire 0,352 1836 21 386 79 1450 
Farmer 0,266 1807 28 506 72 1301 
Orla 0,365 1789 35 626 65 1163 
Marfona 0,288 1707 44 751 56 956 
Elodie 0,239 1702 26 443 74 1259 
Sante 0,317 1687 46 776 54 911 
Adora 0,270 1655 36 596 64 1059 
Anna 0,242 1645 43 592 57 1053 
Tomensa 0,379 1564 35 547 65 1017 
Cabaret 0,329 1535 54 829 46 706 
Chiepe 0,400 1525 21 320 79 1205 
Dorado 0,358 1503 20 300 80 1203 
Kanka 0,146 1464 54 791 46 673 
Mondial 0,277 1441 42 605 58 836 
Colorado 0,291 1430 15 215 85 1215 
Slaney 0,305 1368 30 410 70 958 
Lady Claire 0,243 1260 35 441 65 819 
Felsina 0,240 1164 56 652 44 512 
Lady Rosetta 0,323 920 13 120 87 800 

* 100 yumrudaki hastalık skala değerleri ortalaması 

13 Çeşitte hastalık şiddeti (ortalama skala değeri itibarıyla) diğerlerine göre düşük olmuştur. Bu 
çeşitler 2005 yılında tarlada tekrar test edilmiş, yumruların tamamı sayılmış ve gözlenen skala değerleri 
(Anonymous, 2004) Çizelge 2’ de verilmiştir.  

Kaymaklı/Nevşehir lokasyonunda hasat esnasında hastalık belirtilerine göre verim değerlendirmesi 
yapılarak, hasat edilen yumrular pazarlanabilir ve pazarlanamaz olarak ayrılmıştır. Yapılan değerlendirmede; 
hastalık belirtisi gösteren yumrular, çap olarak 25 mm den küçük olanlar, çatlak ve yeşermiş yumrular 
pazarlanamaz yumru olarak ayrılmışlardır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi yumrularda hastalık görülmesi 
nedeniyle pazarlanamaz nitelikteki yumru yüzdeleri bakımından çeşitler arasında farklılık görülmüştür. En 
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yüksek pazarlanabilir verim Provento çeşidinde elde edilirken en düşük verim ise Lady Rosetta çeşidinden 
elde edilmiştir. Pazarlanabilir verim yüzdeleri açısından ise en yüksek değeri %89 ile Van Gogh çeşiti, en 
düşük değeri ise %6 ile Ranger Russet çeşiti almıştır. Bu çeşitlerdeki pazarlanamaz yumru içinde hastalık 
belirtisi gösterenlerin sayım ve ölçümleri ayrı kaydedilmiştir.  

 
Çizelge 2’ de görüldüğü gibi, bazı çeşitlerde çok düşük oranlarda yumru enfeksiyonu saptanmıştır. 

Örneğin Latona çeşidinde sadece bir yumruda 2 skala şiddetinde, Provento çeşidinde 6 yumruda 2 şiddetinde, 
Van Gogh çeşidinde ise 18 yumruda 2 şiddetinde hastalık oluşmuştur. Bu gibi düşük enfeksiyon gösteren 
çeşitlerin karantina kontrollerinin daha fazla örnek incelenerek yapılması hastalık tespiti yönünden önemlidir. 

 
Çizelge 2. 2005 Yılında Kaymaklı Kasabasında Yapılan Tarla Testi Çeşit Reaksiyon Sonuçları  
 

Çeşit 
Sağlam Yumru 

Sayısı 
Hasta Yumru 

Sayısı 
Değişik Skala Değerlerindeki Hastalıklı Yumru 

Sayıları 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Latona 597 1 - 1 - - - - - - - 
Provento 560 6 - 6 - - - - - - - 
Van Gogh 562 18 - 18 - - - - - - - 
Banba 229 258 - 58 17 13 - 100 67 3 - 
Hermes 371 83 - 8 - - 49 25 - 1 - 
Cosmos 290 316 - 189 42 25 23 17 10 6 4 
Kanka 371 173 - 99 9 37 - 12 13 - 3 
A. Beyazı 173 200 - 25 65 85 23 - 2 - - 
A.Sarısı 122 302 - 43 27 32 58 121 21 - - 
Panda 198 278 - 85 107 55 18 13 - - - 
White Lady 494 150 - 70 64 16 - - - - - 
Pomeroy 270 283 - 2 30 22 105 103 1 8 12 
Elodie 186 612 - 133 157 68 59 175 13 7 - 
 

 
2004–2005 Yıllarında Ordu-Aybastı ilçesinde yapılan denemede yöresel Aybastı Sarısı çeşidinde 

tarla şartlarında bulaşıklık tespit edilmemiştir. Diğer çeşitlerdeki hastalık şiddetleri ve diğer özellikler 
bakımından Kaymaklı yöresi sonuçlarına benzer veriler elde edilmiştir. 

Çalışmalar esnasında yapılan kontrollerde her iki lokasyondaki tarlada da yeşil aksam enfeksiyonu 
tespit edilmemiştir. 

Hastalık yönünden bulaşık alanda kurulan deneme ile kontrol deneme arasında verim farkının 
görülmesi yönünden yapılan değerlendirme Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3’ün incelenmesinden de 
görüleceği üzere, hastalık yönünden bulaşık alandaki denemeye giren 54 çeşidin verim ortalaması 2046 kg/da 
iken temiz alanda denemeye giren çeşitlerin verim ortalaması 3452kg/da’ dır. Burada verim ortalaması farkı 
1406kg/da’ dır. Görüldüğü gibi 3452kg dekara verime göre %40,73 oranında hastalık şiddetinden dolayı bir 
verim eksikliği gözlenmektedir. 
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Çizelge 3. Bulaşık ve Temiz Alandaki Patates Çeşitlerinin Verim Yönünden Kıyaslanması 
  

Çeşitler Bula şık Alanda 
Verim (kg/da) 

Ver. Sıra No Temiz Alanda 
Verim (kg/da) 

Verim Sıra No Verim Farkı 
(kg/da) 

Sebastian 3657 1 4767 3 1110 
Provento 3092 2 3731 23 639 
Pomeroy 2971 3 4080 14 639 
Hopaley 2865 4 3584 25 719 
Miragro 2774 5 4758 4 1984 
Agria 2613 6 5114 1 2501 
Harmony 2571 7 2849 39 278 
Valor 2519 8 4502 7 1983 
Hermes 2517 9 2891 37 374 
Van Gogh 2486 10 3434 29 948 
Konsul 2465 11 3746 22 1281 
Banba 2444 12 4266 12 1822 
Soleia 2401 13 2890 38 489 
R.Russet 2395 14 3039 36 648 
Panda 2365 15 2711 44 346 
Satina 2304 16 4340 11 2036 
Buchan 2302 17 4668 5 2166 
Horizon 2299 18 4628 6 2129 
Serafina 2235 19 3271 32 1036 
R.Burbank 2189 20 3930 16 1741 
Justine 2163 21 2784 42 621 
White Lady 2160 22 4850 2 2690 
Charlotte 2319 23 2293 48 -26 
Alaska 2089 24 3867 18 1778 
92 F 100 2070 25 3829 19 1759 
Latona 2005 26 3605 24 1600 
92 F 310 1998 27 3102 32 1104 
Donald 1964 28 2304 47 340 
Canelle 1955 29 3451 27 1496 
Barnadette 1942 30 3763 21 1821 
Doline 1938 31 3094 35 1156 
Green Vale 51 1918 32 3309 30 1391 
Cosmos 1896 33 4258 13 2362 
Granola 1895 34 3765 20 1870 
Agata 1867 35 1960 54 93 
Desire 1836 36 3534 26 1698 
Farmer 1807 37 4435 10 2628 
Orla 1789 38 3300 31 1511 
Marfona 1707 39 2819 40 1112 
Elodie 1702 40 2270 51 568 
Sante 1687 41 4066 15 2379 
Adora 1655 42 2281 50 626 
Anna 1645 43 4467 8 2822 
Tomensa 1564 44 2394 46 830 
Cabaret 1535 45 2033 53 498 
Chiepe 1525 46 3893 17 2368 
Dorado 1503 47 2784 41 1281 
Kanka 1464 48 3214 33 1750 
Mondial 1441 49 4440 9 2999 
Colorado 1430 50 --- -- --- 
Slaney 1368 51 3442 28 2074 
Lady Claire 1260 52 --- -- --- 
Felsina 1164 53 2053 52 889 
Lady Rosetta 920 54 2293 49 1373 
Marabel -- -- 2524 45 --- 
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Araştırmada elde edilen verim verileri, MSTAT C paket programı kullanılarak, tesadüf blokları deneme 
desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş, uygulamalar arasındaki farklılıklar F testine göre belirlenmiş 
ve değişim katsayıları (%) hesaplanmıştır. Elde edilen ortalamalar arasındaki farklar, Duncan Çoklu 
Karşılaştırma Testi kullanılarak % 5 önem seviyesinde verim, pazarlanabilir verim ve pazarlanamaz verim 
yönünden karşılaştırılmıştır (Çizelge 4, 5, 6 ve 7). 
 Deneme sonucunda yapılan istatistiki analizlerde, analize tabi tutulan çeşitler arasında istatistiki 
açıdan fark olduğu görülmektedir. 
 
Çizelge 4. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinde Dekara Verim, Pazarlanabilir Verim, Pazarlanamaz Verim ve 

Hastalıklı Yumru Oranı Yönüyle Elde Edilen Varyans Analiz Sonuçları  

Varyasyon 
Kaynağı 

s.d. 
Kareler Ortalaması 

Dekara Verim Pazarlanabilir 
Verim 

Pazarlanamaz 
Verim 

Hastalıklı 
Yumru Oranı 

Tekerrür 3 120.363 2.179 7.753 6.843 
Çeşit 53 1076696.155** 1079.613** 1084.164** 1333.793** 
Hata 159 87825.319 33.723 83.659 68.678 
DK(%)  14.46 15.70 14.53 15.06 

** : p≤0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli 
 
Çizelge 5. Patates Çeşitlerinde bulaşık alanda Pazarlanabilir ve Pazarlamaz Yumru Oranları Yönüyle Elde 

Edilen Ortalama Değerler ve Duncan testine göre oluşan farklı gruplar  
 

Çeşitler Verim (Kg/da) Çeşitler Verim (Kg/da) 
1.Sebastian 3657                                a 28.Donald 1964             ıjklmnopqrst 
2.Provento 3092                                b 29.Canelle 1955           ıjklmnopqrstu 
3.Pomeroy 2971                              bc 30.Barnette 1942          jklmnopqrstuv 
4.Hopeley 2865                            bcd 31.Doline 1938          jklmnopqrstuv 
5.Miragro 2774                          bcde 32.Green vale 51 1918           klmnopqrstuv 
6.Agria 2613                           cdef 33.Cosmos 1896           klmnopqrstuv 
7.Harmony 2571                         cdefg 34.Granola 1895           klmnopqrstuv 
8.Valor 2519                         cdefg 35.Agata 1867           lmnopqrstuvw 
9.Hermes 2517                         cdefg 36.Desire 1836            mnopqrstuvw 
10.Van-Gogh 2486                        defgh 37.Farmer 1807            mnopqrstuvw 
11.Konsul 2465                       defghı 38.Orla 1789               nopqrstuvw 
12.Bamba 2444                      defghıj 39.Marfona 1707               opqrstuvwx 
13.Soleia 2401                    defghıjk 40.Elodie 1702               opqrstuvwx 
14.R. Russet 2395                    defghıjk 41.Sante 1687               opqrstuvwx 
15.Panda 2365                     efghıjkl 42.Adora 1655               pqrstuvwxy 
16.Charlotte 2319                  efghıjklm 43.Anna 1645                 qrstuvwxy 
17.Satina 2304                efghıjklmn 44.Tomensa 1564                   rstuvwxy 
18.Buchan 2302                efghıjklmn 45.Cabaret 1535                    stuvwxy 
19.Horizon 2299                efghıjklmn 46.Chiepe 1525                    stuvwxy 
20.Serafina 2235                  fghıjklmn 47.Dorado 1503                    stuvwxy 
21.R. Burbank 2189                fghıjklmno 48.Kanka 1464                      tuvwxy 
22.Justine 2163              fghıjklmnop 49.Mondial 1441                       uvwxy 
23.White Lady 2160              fghıjklmnop 50.Colorado 1430                         vwxy 
24.Alaska 2089             ghıjklmnopq 51.Slaney 1368                         wxyz 
25.92 F 100 2070            ghıjklmnopqr 52.L. Claire 1260                            xyz 
26.Latona 2005            hıjklmnopqrs 53.Felsina 1164                              yz 
27.92 F 310.10 1998            hıjklmnopqrs 54.L. Rosetta 920                                  z 

* Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değilir. 
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Çizelge 6. Patates Çeşitlerinde Pazarlanabilir Verim Yüzdeleri Yönüyle Elde Edilen Ortalama Değerler 
ve Oluşan Farklı Gruplar 

Çeşitler Pazarlanabilir Verim                                   
(Kg/da) 

Çeşitler Pazarlanabilir Verim                                   
(Kg/da) 

1.Van-Gogh 89                                    a 28.Tomensa 35                         klmnop 
2.Provento 80.75                               b 29.Orla 35                         klmnop 
3.Latona 65                                    c 30.L. Claire 34.75                  klmnopq 
4.Sebastian 59.75                             cd 31.Bamba 34                         lmnopq 
5.Konsul 58                                cde 32.Horizon 34                         lmnopq 
6.White Lady 57                                cde 33.R. Burbank 31                         mnopqr 
7.Felsina 56.25                           cde 34.92 F 100 30.25                   mnopqrs 
8.Kanka 53.75                            def 35.Slaney 30                          nopqrst 
9.Cabaret 53.75                            def 36.Barnette 30                          nopqrst 
10.Satina 52                               defg 37.Farmer 28                            opqrst 
11.Harmony 49                               efgh 38.Doline 28                            opqrst 
12.Justine 46.75                          fghı 39.Alaska 28                            opqrst 
13.Sante 45.75                         fghıj 40.Elodie 25.75                       pqrstu 
14.Granola 45.25                         fghıj 41.Miragro 25                              qrstu 
15.Marfona 44                             ghıjk 42.Hermes 25                              qrstu 
16.Serafina 44                             ghıjk 43.Donald 21.75                         rstuv 
17.Anna 43                            ghıjkl 44.Green vale 51 21.25                         rstuv 
18.Agata 43                            ghıjkl 45.Desire 21                               stuv 
19.Mondial 41.75                         hıjkl 46.92 F 310.10 21                               stuv 
20.Cosmos 41                              hıjkl 47.Chiepe 20.75                          stuv 
21.Hopeley 40                           hıjklm 48.Dorado 20.25                            tuv 
22.Soleia 39.75                    hıjklmn 49.Charlotte 17.75                             uv 
23.Valor 39.75                    hıjklmn 50.Colorado 15.25                               v 
24.Canelle 39                           ıjklmn 51.Buchan 15                                    v 
25.Pomeroy 36.75                     jklmno 52.Panda 14.75                               v 
26.Adora 36                          jklmno 53.L. Rosetta 13                                 vw 
27.Agria 36                          jklmno 54.R. Russet 6                                     w 

*  Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. 
Çizelge 7.Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinde Pazarlanamaz Verim Yüzdeleri Yönüyle Elde Edilen Ortalama 

Değerler  
Çeşitler Pazarlanamaz Verim                                   

(Kg/da) 
Çeşitler Pazarlanamaz Verim                                   

(Kg/da) 
1.R. Russet 94                                    a 28.Adora 64                      efghıjklm 
2.L. Rosetta 87.25                             ab 29.Agria 63.75                   fghıjklm 
3.Buchan 85                                abc 30.Pomeroy 63                       ghıjklmn 
4.Panda 85                                abc 31.Canelle 61                       hıjklmno 
5.Colorado 85                                abc 32.Soleia 60                       hıjklmno 
6.Charlotte 82                              abcd 33.Valor 60                       hıjklmno 
7.Dorado 79.75                       abcde 34.Hopeley 59.75                  hıjklmno 
8.Desire 79.25                      abcdef 35.Cosmos 59                       ıjklmnop 
9.Green vale 51 79                           abcdef 36.Mondial 58                      jklmnopq 
10.Chiepe 79                           abcdef 37.Anna 56.75                jklmnopqr 
11.92 F 310.10 79                           abcdef 38.Agata 56.75                jklmnopqr 
12.Donald 77.75                      bcdefg 39.Marfona 56                      klmnopqr 
13.Hermes 75                         bcdefgh 40.Serafina 55.75                 klmnopqr 
14.Miragro 75                         bcdefgh 41.Granola 55.25                 klmnopqr 
15.Elodie 74.25                   bcdefghı 42.Sante 54                      lmnopqrs 
16.Alaska 72.25                 bcdefghıj 43.Justine 53                        mnopqrs 
17.Doline 72                      bcdefghıj 44.Harmony 51                        mnopqrs 
18.Farmer 72                      bcdefghıj 45.Satina 48                          nopqrst 
19.Barnette 70.25                 cdefghıjk 46.Kanka 46                            opqrst 
20.Slaney 70                      cdefghıjk 47.Cabaret 45.75                       opqrst 
21.92 F 100 70                      cdefghıjk 48.Felsina 43.75                         pqrst 
22.R. Burbank 69                      defghıjkl 49.White Lady 43                                qrst 
23.Horizon 66.25               defghıjklm                 50.Konsul 42                                  rst 
24.Bamba 66                      efghıjklm 51.Sebastian 39.75                              st 
25.L. Claire 65.25                 efghıjklm 52.Latona 35.25                               t 
26.Orla 65                      efghıjklm 53.Provento 19.25                              u 
27.Tomensa 65                      efghıjklm 54.Van-Gogh 11                                   u 

* Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir 
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ÜLKEM İZDE PATATESLERDE YAPILMI Ş VİRÜS HASTALIKLARI İLE İLGİLİ 
ARAŞTIRMALAR 

 
Üftade GÜNER5 

ÖZET 
Solanaceae familyası içinde yer alan patates (Solanum tuberosum L.), dünya nüfusunun beslenmesinde 
temel gıda kaynakları arasında yer alan bir çapa ve sanayi bitkisidir. Yumrularının %20-30 nişasta, %2 
civarında protein, B1, B2, B6 ve C vitaminiyle bazı elementleri içermesi nedeniyle insanlar için önemli 
bir gıda kaynağı olup, aynı zamanda nişasta ve alkol endüstrilerinin de hammaddesini oluşturmaktadır 
(Bostan, 1996). Patates ekiliş alanının 198.000 hektar ve üretimin ise 5.200.000 ton’dur. Ülkemizde gerek 
artan nüfusun beslenmesi, gerekse patatese dayalı sanayinin hammadde isteklerinin karşılanması ile 
ithalat ve ihracat açısından kaliteli ve fazla ürün elde etmek amacıyla, hastalıklardan ari patates 
üretiminin yapılması gerekmektedir (Anonymous, 2000 ve 2004). 

Bu talepler doğrultusunda, ülkemizde patates virüs hastalıkları farklı açılardan değerlendirilmek suretiyle, 
araştırmacılar tarafından birtakım araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca, daha önce yürütülmüş olan 
çalışmaların kapsamı genişletilerek patates konusu ülkesel çapta tekrar araştırılmaktadır. 

 
ABSTRACT 

Potato (Solanum tuberosum L.) that belongs to family of Solanaceae, is a hoe and industrial plant which 
is one of the basic food sources of feeding population in the world. It is an important food resource 
because of containing 20-30 % starch, 2% protein, B1, B2, B6 and C vitamins and some nutrients in 
tubers and also raw material for starch and alcohol industries  (Bostan, 1996). Potato planting area is 
198.000 hectares and production is 5.200.000 tons in our country (Anonymous, 2004). It is needed to 
produce healthy potato for both feeding of increasing population and meeting industrial raw material 
which depends on potato and to obtain in a good quality and a large quantity product for export and 
import. 
 
For responsing these demands, potato virus diseases are evaluated from different views and studied 
several experiments by researchers. Besides, this subject has re-studied in the country in a wider 
basement taken the researches done before.   

 
GİRİŞ 

Patates, besin değeri açısından olduğu kadar konukçuluk ettiği patojenler bakımından da önemli olan bir 
endüstri bitkisidir. Bunlardan virüsler, sistemik enfeksiyon oluşturmaları ve patatesin yumruları ile 
vejetatif olarak üretilmesi nedeniyle oldukça önemli olmaktadır (Özbayram ,1984). 
Gerek dünyada gerekse ülkemizde patates virüs hastalıklarının yoğunluğu, konukçu çevreleri, değişik 
yöntemlerle tanılanmaları ve bunları tamamlayıcı birtakım çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, çalışmalardan 
elde edilen verilerin pratiğe aktarılabilmesi üzerinde de durulmakta ve araştırmaların kapsamı 
genişletilmektedir. Bununla birlikte, dışa bağımlı olmaksızın, başta tohumluk patates üretiminin, 
ülkemizde en iyi şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, “Ülkesel patates projesi” yürütülmektedir. 
 
1. Ülkemizde patates virüs hastalıkları ile ilgili yapılmış çalışmalar 
Patates, yumrularıyla üretilen bir endüstri bitkisi olduğu için virüs ve benzeri bitki patojenlerine karşı 
duyarlılık göstermekte ve bu etmenler tarafından daha fazla hastalandırılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 
biyolojik, serolojik ve moleküler tanı yöntemleri kullanılarak patates virüslerinin, her türlü bitki 
dokusunda tespitini sağlamak ve bunlara paralel olacak sorunları karşılayabilecek çözümleri 
oluşturabilmek amacıyla geçmişten günümüze dek birçok araştırma yapılmıştır.  
 
1.1. Patates virüslerinin varlığının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 
Bununla ilgili olarak, ilk çalışmalar patateste hastalık meydana getiren, PVX (Patates X virüsü, Potato X 
potexvirüs), PVY (Patates Y virüsü, Potato Y potyvirus), PVS (Patates S virüsü, Potato S carlavirus), 
PLRV(Patates yaprak kıvrılma virüsü, Potato leafroll luteovirus), PVA (Patates A virüsü, Potato A 
potyvirus), PVM (Patates M virüsü, Potato M carlavirus) ve TRV (Tobacco rattle tobravirus) 
etmenlerinin patates üretim alanlarındaki varlığının simptomatolojik ve serolojik olarak belirlenmesi 
hakkında yapılmıştır. İlk defa Karaca (1961), PVX’nün ülkemizde bulunduğunu ileri sürmüştür. Batı 
Anadolu’da simptomatolojik ve serolojik yöntemlerle yapılan bir başka çalışmada ise, PVX ve PVS’nün 

                                                 
5 Uzm., Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle- ANKARA 
E-mail : uftadep@yahoo.com 
 



 251

bulunduğu belirlenmiştir (Özalp, 1964). Fakat, PVX ve PVS ile ilgili olarak ülkemizde yapılan bu 
çalışmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu araştırmaları patatesin taşınma yollarının araştırıldığı 
çalışmalar izlemiştir. Şahtiyancı (1972a), virüslü yumruların dikilmesi ile virüslerin bir sonraki yıla 
taşındığını, bununla birlikte patates virüslerinin mekaniksel olarak ve vektörlerle taşınmasının her yıl 
hastalıklı bitki sayısının artmasına neden olduğunu ve dolayısıyla da verimde sürekli azalmalar meydana 
geldiğini kaydetmiştir. Araştırmacı, PVX’nün bitki özsuyu ile ve yumru kesimi sırasında bıçakla 
taşındığını ancak vektörlerle taşınmadığını ve virüsün patateste %10-20 düzeyinde verim kaybı meydana 
getirdiğini de bildirmiştir.  
Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahramanmaraş illeri patates ekiliş alanlarındaki virüs 
hastalıkları ile bulaşma oranlarının simptomatolojik teşhisi ve indikatör bitkilerle yapılan indeksleme 
gözlemleri hakkında yapılan bir çalışmada, bölgede yetiştirilen patateslerde; PVX, PVY, PLRV, Aucuba 
baciliform badnavirüs (AuBV) ve Cadı süpürgesi virüsü tespit edilmiştir. Sayım sonuçlarına göre 
hastalıkların bulaşma oranları; Gaziantep’te %31.2, Hatay’da %26.6, İçel’de %25.3, Adana’da %22.8, 
Kahramanmaraş’ta %15.8 ve Antalya’da %13.5 olarak kaydedilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, 
patates bitkisine önemli derecede zarar veren bu hastalıklara karşı, üreticinin virüsten ari patates 
tohumluğu kullanması, kültürel önlemlere uyması ve virüslerin taşınmasına neden olan vektörlere karşı 
mücadele yapılması gerekmektedir (Dolar vd., 1976). 
Başka bir araştırma, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı bazı köylerdeki patates ekim alanlarında 
yürütülmüş ve virütik belirti gösterdiğinden şüphe edilen patates bitkilerinden örnekler alınmıştır. Daha 
sonra, toplanan örneklerden otsu test bitkilerine yapılan inokulasyon sonucunda, PVX ile PVY’nün bir ırkı 
saptanmıştır. Araştırıcı, PVX’nün zayıf ırkının %30-40, kuvvetli ırkının ise %50-60 ürün kaybına neden 
olduğunu kaydetmiştir. Bu belirtileri gösteren tarlalarda yapılan sayımda, bitkilerin %24-80 oranında 
PVX ve %10 civarında da PVY ve PVA ile bulaşık oldukları bildirilmiştir (Kurçman, 1979). 
Ülkemizde ve dünyada gıda tüketiminin en önemli besin maddelerinden olan patates bitkisi hakkında bir 
başka araştırma, Erzurum ilinde yetiştirilen patates bitkisindeki virüslerin tespiti için ELISA yöntemini 
kullanılarak yapılmıştır. Bu amaçla Erzurum patates ekiliş alanlarından toplanan ve ELISA testi yapılan 
270 örnek, daha sonra biyolojik indeksleme işlemine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, %42.2 
PLRV, %38.3 PVX, %7 PVY infeksiyonları ile %6.29 PVX+PLRV, %2.96 PVX+PVY ve %1.48 
PLRV+PVY’nün karışık infeksiyonları tespit edilmiştir (Yardımcı and Bostan, 1999). 
Erzurum’da yetiştirilen Granola, Pasinler 92 ve Caspar patates çeşitlerinde, PVX ve PVY’nin tek başına 
ve karışık enfeksiyonlarının neden olduğu simptomların belirlenerek, DAS-ELISA) yöntemi ile bu 
etmenlerin saptanması amacıyla bir araştırma yürütülmüştür. PVX ile bulaşık Granola çeşidine ait 
bitkilerin %39’unda, Pasinler 92’nin %46’sında ve Caspar çeşidinin %25’inde gözle görülür herhangi bir 
simptom görülmezken, diğer bitkilerde mozaik belirtisi görülmüştür. PVY ile infekteli Granola çeşidinde 
%68, Pasinler 92’de %55 ve Caspar çeşidinde ise bitkilerin %52’sinde yapraklarda hafif bir sarılık 
gözlenmiştir. PVY’nün neden olduğu bir diğer simptom olan nekrotik çizgi belirtisi Granola’da 
görülmezken, Pasinler 92’de %6 ve Caspar’da ise %22 oranında görülmüştür. Ayrıca PVY’nün bitkilerde 
gelişme geriliği ile yapraklarda dökülmelere neden olduğu saptanmıştır. Her iki virüsün birlikte karışık 
infeksiyon oluşturması durumunda, Granola ve Pasinler 92 çeşitlerinin yapraklarında daha belirgin 
mozaik simptomları gözlenirken, Caspar çeşidinde ise yapraklardaki şiddetli mozaik belirtisine ilaveten, 
yaprak yüzeyinde kabarma, yapraklarda kıvırcıklaşma ve gelişme geriliği gözlenmiştir. Tablo 1’de virüs 
belirtilerinin dağılımı verilmiştir. Yapılan bu çalışma ile, Granola, Pasinler 92 ve Caspar patates 
çeşitlerinde PVX ve PVY’nin tek başına ve karışık enfeksiyonlarında farklı şiddetlerde belirtilere neden 
oldukları, bu virüslerin birden fazla ırklarının mevcut olduğu ve patates çeşitlerinin virüslere karşı farklı 
reaksiyon gösterdiği ortaya konulmuştur (Bostan ve Demirci, 2001). 
 
Tablo 1. PVX ve PVY’nin tek başına ve birlikte bazı patates çeşitlerinde neden olduğu simptomların 
dağılımı 

Patates 
çeşitleri 

Virüs kombinasyonları (%) 
PVX PVY PVX+PVY 

M* L S N L M M+S M+S+N L 
Granola 61 39 68 0 32 100 50 0 0 
Pasinler
92 

54 46 55 6 39 100 66.6 0 0 

Caspar 75 25 52 22 26 100 27.2 9 0 
M : Mozaik, L : Latent, S : Sararma, N : Nekrotik çizgi 

 
2001 yılında Tokat ilindeki bazı ilçelere bağlı 12 köyden toplanan 168 adet bitki örneğinde, patates virüs 
hastalıkları ile bunların yayılışlarını belirlemek amacıyla bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan 
DAS-ELISA yöntemi ile %22.62’sinin PVX ve %20.83’ünün PVS ile bulaşık olduğu belirlenmiştir. 
Yörede PVY ve PLRV’ne rastlanılmamasına karşın, karışık enfeksiyonlarda bu virüslerin de varlığı 
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saptanmıştır. Karışık enfeksiyonlarda PVX+PVS’nin %26.19 ile ilk sırayı aldığı belirlenirken, %2.98 
PLRV+PVY, %2.98 ile PVX+PVS+PVY ve %5.95 ile PVX+PVS+PLRV enfeksiyonları saptanmıştır 
(Yılmaz vd., 2004). 
Bolu, Erzurum, İzmir, Niğde ve Nevşehir illerinden alınan patates yumru örneklerinin testlenmesi 
sonucunda, yumruların %17.7 PVY, %14.2 PLRV, %11.8 PVX ve %4.6 PVS ile bulaşık olduğu 
belirlenmiştir (Bostan ve Haliloğlu, 2004). 
 
1.2. Virüssüz patates tohumluğu yetiştirilmesi ile ilgili çalı şmalar 
Patates, besin değeri açısından olduğu kadar konukçuluk ettiği patojenler bakımından da önemli olan bir 
endüstri bitkisidir. Bunlardan virüsler, sistemik enfeksiyon oluşturmaları ve patatesin yumruları ile 
vejetatif olarak üretilmesi nedeniyle oldukça önemli olmaktadır (Özbayram ,1984). 
Bu nedenle, virüssüz patates tohumluğu yetiştirilmesiyle ilgili olarak 1960-1964 yıllarında Ödemiş-
Gölcük yaylasında, klonal seleksiyon metodu ile yerli ve yabancı patates çeşitleri denenmiştir. Bu 
seçimlerde, virüslü ve tip dışı olanlar elimine edilmiştir. Mevcut virüs hastalıklarını tespit ve virüslü olan 
bitkileri ayırt etmek için bitki özsuyu aşılama metodu, Igel-Lange metodu, serum metodu ve yumru 
aşılama metodu kullanılmıştır. Diğer yetiştirme tekniklerine de dikkat edilmek suretiyle verimde artış 
olduğuna karar verilmiştir (Benlioğlu ve Özalp, 1965). Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, seçilen 
virüssüz tohumluklar kullanılarak 1965-1966 yıllarında Ege Bölgesinde üretimi yapılmış ve alınan 
sonuçların, bir önceki çalışmayı doğruladığı saptanmıştır. Nitekim, hastalıksız olarak seçilen çeşitler, 
diğer bölgelerde patates yetiştiricili ği yapılan üreticiler tarafından kullanılarak verimli sonuçlar alındığı 
gözlenmiştir (Özalp ve Benlioğlu, 1969).  
Tohumluk patateslerdeki virüs hastalıklarının durumunun incelenmesi amacıyla Erzurum ve çevresinde 
yürütülen çalışmada, patates üreticilerinin kullandıkları tohumluk patates yumrularının %43.6 oranında 
PVX, %40.5 PVY, %10 PLRV, %5.8 PVS ve çok düşük oranda PVA ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. 
Bu araştırmada, bölgede tohumluk olarak kullanılan patateslerin %96 oranında patates virüsleri ile 
bulaşık olduğu, buna karşılık sadece %4’lük kısmının virüs ile bulaşık olmadığı belirtilmiştir (Çıtır, 
1982). Tokat ilinde yapılan bir başka çalışmada, Kazova ve Niksar ovalarında üretimi yapılan tohumluk 
patates yumrularında, biyolojik ve serolojik yöntemler kullanılarak PVX, PVY ve PLRV tespit edilmiştir 
(Çıtır vd., 1999). 
Değişik tohumluk patates üretim merkezlerinde virüslerden kaynaklanan yozlaşmalar ve tohumluk 
üretimine etkileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışma tohumluk patates üretimi açısından önemli 
olan yedi lokasyonda (Niğde, Nevşehir-Kaymaklı, Bolu-Merkez, Bolu-Kındra, Erzurum, İzmir-Bozdağ 
ve İzmir-Menemen) Granola ve Resy patates çeşitleri ile gerçekleştirilmi ştir. Alınan sonuçlara före, 
lokasyonlar arasında virüs bulaşıklığı yönünden önemli farklar gözlenmiştir. Genel olarak tüm 
lokasyonlarda PLRV ile bulaşıklılık yoğun görülmüştür. Resy çeşidi bu konuda Granola çeşidinden daha 
büyük bir tohumluk engeli ile karşı karşıyadır. PLRV yayılması, tarlada bulunan virüs kaynağı bulaşık 
bitki sayısı ve M. persicae’nin uçuş zamanına bağlı olarak değişmektedir. Denemede kullanılan iki 
çeşidin lokasyonlardaki aynı tarlalara dikim ve hasat işlerinin aynı zamanda yapıldığı düşünüldüğünde, 
bulaşıklık oranları arasındaki farkın doğrudan çeşitlerin olum özellikleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 
PVY’nün yayılması ise, çok sayıda yaprakbiti türü ile non-persistent olarak gerçekleştiği için, diğer afit 
türlerinin uçuşlarına büyük ölçüde bağlıdır. Yapılan çalışmalar, tarlada PLRV ile sekonder bulaşık 
bitkilerden virüs yayılmasının sistemik insektisit kullanımı ile önlenebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, 
tüm yörelerimizde çıkış sonrası ilaçlama ve hastalıklı bitkiler imha edilmelidir (Eraslan,1991). 
İthal edilmiş tohumluk patateslerde önemli virüs hastalıklarının tanılanması ile ilgili olarak yapılan bir 
başka araştırma ile, özellikle virüs hastalıklarının teşhisinde büyük kolaylıklar sağlayan DAS-ELISA ve 
diğer klasik yöntemler kullanılarak patatesin bazı önemli virüs hastalıklarının (Tablo 2) saptanması 
amaçlanmıştır. Böylelikle bu tekniğin karantina, sertifikasyon ve üretici düzeyinde uygulanmasına esas 
teşkil edecek verilerin alınarak yaygınlaştırılması hedeflenmiştir (Çalı ve Yalçın, 1991). 
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Tablo 2. Ekim öncesi (EÖY) ve hasat sonrası (HSY) testlenen patates yumru ve yaprak (Ya) örneklerinde 
DAS-ELISA ile saptanan virüs hastalıkları 

Patates çeşitleri ve örnek durumu 
 Marfona Marfona II Concorde Resy Sandra 
Virüs EÖY Ya HSY EÖY Ya HSY EÖY Ya HSY EÖY Ya HSY EÖY Ya HSY 

PLRV 
10/ 
11 

11/ 
11 

93/ 
93 

11/ 
11 

11/ 
11 

31/ 
93 

11/ 
11 

11/ 
11 

92/ 
93 

11/
11 

11/
11 

93/ 
93 

11/ 
11 

11/
11 

93/ 
93 

PVY 
8/ 
11 

11/ 
11 

92/ 
93 

9/ 
11 

11/ 
11 

73/ 
93 

7/ 
11 

11/ 
11 

5/ 
93 

11/
11 

11/
11 

38/ 
93 

8/ 
11 

11/
11 

92/ 
93 

PVX 
0/ 
11 

0/ 
11 

45/ 
93 

7/ 
11 

0/ 
11 

2/ 
93 

4/ 
11 

0/ 
11 

5/ 
93 

5/ 
11 

0/ 
11 

19/ 
93 

2/ 
11 

0/ 
11 

22/ 
93 

PVS 
2/ 
11 

 
12/ 
93 

4/ 
11 

 
35/ 
93 

2/ 
11 

 
34/ 
93 

0/ 
11 

 
60/ 
93 

3/ 
11 

 
27/
93 

 
Tespit edilen virüslerin oldukça sağlıklı görünüşteki yumrulardan ortaya çıkması ve bu konuda üreticiden 
önemli bir problemin olmamasıyla birlikte latensinin bulunması, saptanan virüslerin zayıf ırklarına bağlı 
olabilir. Çünkü bitkideki belirtiler ve ürün kaybı özellikle virüs ırkına, patates çeşidine, çevre koşullarına 
ve vektör populasyonuna bağlıdır. Bu çalışma ile tohumluk patateslerde sertifikasyon açısından ele alınan 
PLRV, PVY, PVX ile PVS (muhtemelen zayıf ırklarının)’nün yüksek miktarlara (hasatla elde edilen 
yumrulardan sırasıyla en yüksek değerler olan 93/93, 92/93, 45/93, 60/93) ulaşması patates tohumculuğu 
ile üretimimizi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, bu sonuçların yeni ithal edilmiş patates tohumluk 
yumrularında bulunması düşündürücüdür. Bu noktada özellikle,tohumluk patates ithainde üretimi yapan 
orjin ülkede gerekli kontollerin yapılması ve karantina aşamasında ise gelişmiş teknikleri kullanmak 
suretiyle, örneklerin testlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan başka sertifikasyon 
hizmetlerinde virüs hastalıkları yönünden hassas, pratik ve ekonomik testlere yer verilmesi gerekmekte 
ve böylece yüksek verimli tohumluklardan daha çok alınması sağlanmış olacaktır (Çalı ve Yalçın, 1991). 
Gerek yurtdışından temin edilen patates tohumluk materyalinin yüksek maliyeti gerekse bu tohumlukların 
bulaşık olma ihtimalleri nedeniyle, ülkemizde patates tohumluk üretimi önem kazanmıştır. Özellikle 
patateste, virüslerin taşınmasında önemli etkili olan tohumluk araştırmaları ile ilgili olarak, Gümüş ve 
Erkan (1998) DAS-ELISA yöntemini kullanarak virüslerin varlığını belirlemek için bir çalışma 
yürütmüştür. Çalışmanın sonucunda, toplanan örneklerde PLRV (%14), PVX (%11) ve PVY (%18) 
enfeksiyonları olduğu tespit edilmiştir.  
Bulaşık tohumluğun üretimde kullanılması sonucunda, bu yumrulardan oluşan bitkiler sekonder 
bulaşmalara ve ürün kayıplarına neden olacaktır. Diğer taraftan, bulaşık bitkilerden elde edilen 
yumruların kontrol edilmeksizin ertesi yıl üretimde kullanılması kayıp oranlarını daha da arttırmaktadır. 
Bu tür problemleri önlemek için tohumluk dikim öncesi virüs varlığı açısından incelenmelidir. Bazı 
araştırıcılar, patates virüslerinin yumruda da belirlenebileceğini ifade etmiş ve bu amaçla, yürütülen 
denemelerde ELISA tekniğinin yumrulardaki virüs enfeksiyonlarını saptama açısından da 
kullanılabileceği görülmüştür (Gümüş ve Erkan, 1998). 
Yine bu faktörler dikkate alınarak, patates üretiminin yapıldığı alanlardaki tohumluk patateslerde 
enfeksiyon oluşturan virüslerin belirlenmesi amacıyla, 2004 yılında Trabzon ve Bayburt illerine bağlı 
ilçelerden yumru örnekleri toplanmıştır. Alınan örneklerin, DAS-ELISA yöntemi ile test edilmesi 
sonucunda, bu yumruların, PVX ve PVY ile bulaşık olduğu belirlenmiştir. Test edilen toplam 159 adet 
yumrunun % 38.9’u PVX, %1.9’u PVY ile bulaşıklılık tespit edilmiştir. Test edilen yumru örneklerinde 
PLRV ile bulaşıklık saptanmamıştır (Tablo 3).Bu durumda patates üretiminin arttırılmasında sertifikalı 
patates tohumluğunun kullanılması büyük önem arz etmektedir. Halbuki, ülkemizde sertifikalı tohumluk 
temini büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Ülke içinde yeteri kadar tohumluk üretilemediği için dışarıdan ithal 
edilerek çoğaltılan tohumluklar, üretilmenin ardından çiftçilere dağıtılmakta ve virüs hastalıkları 
nedeniyle kısa sürede dejenere olmaktadır (Bostan, 1996).  
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Tablo 3. Trabzon ve Bayburt illerinde tohumluk patates alanlarından alınan yumrularda saptanan virüsler 
ve örneklerin alındığı yerlerin rakım değerleri 

İl İlçe 
Toplanan 

örnek sayısı 
Testlenen 

örnek sayısı 
PVX PVY PLRV 

Rakım 
değeri (m) 

 
Trabzon 

Maçka 155 57 30 0 0 250-1600 
Tonya 144 51 15 2 0 700-1300 
Araklı 116 39 14 1 0 650-750 

 
Bayburt 

Çaykara 80 6 0 0 0 700-1200 
Köprübaşı 7 3 3 0 0 850 
Aydıntepe 5 3 0 0 0 900 

Toplam /(%) 507 159 62/38.9 3/1.9 0/0  
Bu çalışmada, testlenen ve pozitif olduğu belirlenen yumruların hiçbirisinde virüs simptomuna 
rastlanmamış olması, virüslerin yumruda latent enfeksiyona neden olduğunu göstermiştir (Arlı Sökmen 
vd., 2005).  
Ülkemizde virüs hastalıklarından ari tohumluk patates üretimini geliştirmek amacıyla değişik yıllarda 
yapılan çalışmaların temel amacı, özellikle yurtdışından getirilen ve sağlıklı olduğu düşünülen tohumluk 
patates üretiminin tamamen yurdumuzda yapılması ve başta döviz girdileri olmak üzere tüm yatırımların 
yine ülkemizde bırakılarak gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesini sağlamaktır (Bostan, 1996).  
 
1.3. Patates virüs hastalıklarına karşı alternatif çözüm yolları ile ilgili çalışmalar 
Patateste hastalık meydana getiren virüslere karşı direkt olarak kimyasal mücadele bulunmamaktadır. Bu 
yüzden alternatif mücadele yolları için araştırmalar yapılmıştır. Patateslerde virüs hastalıklarının neden 
olduğu zararları önlemek amacıyla, değişik bitkilerden elde edilen ekstraktarın PVX’nün infeksiyon 
oluşturma yeteneğinin engellenmesi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada 18 değişik bitkinin 
farklı iki vejetasyon evresinde elde edilen ekstraktların, PVX infeksiyonuna olan etkileri test bitkilerinde 
araştırılmıştır. Deneme sonuçlarına göre, aktif gelişme döneminde Capsicum annuum, Vitis vinifera ve 
Avena sterilis ile gelişme yavaşlarken, C. annuum, Prunus avium ve P. persica bitkilerinden elde 
ekstraktların PVX infeksiyonunu yüksek düzeyde engelledikleri saptanmıştır. Bu ekstraktlar arasında, her 
iki evredeki C. annuum ekstraklarının engelleme özelliğinin bazı faktörlerden fazla etkilenmediği 
gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, bu ekstraktlardaki inhibitörlerin virüsten çok konukçu bitki 
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. PVX inhibasyonunda, C. annuum ekstraktlarında bulunan 
proteinlerin ve fenolik bileşiklerin birlikte rol oynadığı tespit edilmiştir (Erkan and Yorgancı, 1982a). 
Aynı araştırmacılar, bir öncekine paralel olarak, patateste C. annuum yaprak ekstraktının değişik 
uygulama biçimlerinin, PVX infeksiyonuna olan engelleyici etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre, C. annuum ekstraktının veya bu ekstrakttan izole edilen suda eriyebilir proteinlerin, virüs 
inokulasyonundan önce patates bitkilerine uygulandıkları zaman, PVX infeksiyonunu yüksek düzeyde 
engelledikleri bulunmuştur. Ayrıca, bu uygulamalar ile PVX’nün yumrulara ulaşmasının belirli bir oranda 
önlenebileceği de saptanmıştır (Erkan and Yorgancı, 1982b). 
 
1.4. Patates virüsleri ve vektör yaprakbiti ilişkisi üzerinde yapılan çalışmalar 
Patates virüs infeksiyonlarını önlemek için alternatif çözüm yollarına ait çalışmaların yanısıra, yaprak 
bitleriyle taşınan virüs hastalıkları ve virüs-vektör ilişkileri üzerinde de önemli araştırmalar yapılmıştır. 
Patates dikiminde fazla tohumluk ihtiyacından dolayı, bu tohumlukların üretim merkezlerinden uzak ve 
bitki sağlığı yönünden temiz alanlarda yetiştirilmesi gerekmektedir. Temiz ve sertifikalı tohumluk üretim 
yerinin seçiminde yaprak bitlerinin olmaması veya populasyonlarının çok düşük olması gereklidir.  
Tohumluk patates yetiştirme yerinin seçiminde yaprakbitlerinin önemini ortaya koyabilmek amacıyla, 
Pasinler ve Erzurum ovalarında bir çalışma yürütülmüştür. Buralardaki ekolojik koşullar, patates virüs 
hastalıklarının vektörü olan yaprakbitlerinin yüksek populasyon oluşturmalarına elverişli değildir.Bunun 
nedenleri arasında, patates virüs hastalıklarının en önemli vektörlerinden Myzus persicae (Sulzer)'nin 
primer konukçusu olan Prunus spp. bu yörelerde olmamasıdır. Macrosiphum euphorbie (Thomas)’nın 
primer konukçusu olan Rosa spp. ise çok az rastlanan bitkiler arasındadır. Ayrıca, bu yörelerda sıcaklığın 
düşük olması da yaprakbitlerinin enfeksiyon alanlarını sınırladığı için, populasyonları düşük olmaktadır. 
Son olarak da, fazla polikültür olmamasına bağlı olarak, pestisit kullanımı az olmakta ve yaprakbitlerinin 
doğal düşmanlarının etkililiği engellenmemektedir (Özbek, 1984). 
Erzurum ilinde patates bitkisindeki yaprakbiti türleri ile populasyonlarının mevsim içerisindeki 
döngülerinin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada, sarı tuzaklarla yakalanan yaprak biti 
türlerinin 34’ü teşhis edilmiştir. Bunlardan Aphis fabae ve M. persicae türleri, sırasıyla, % 24.2 ve % 
22.7’lik değerlerle toplam afit populasyonunun %47’sini oluşturmuştur. Bu iki afit türüne karşılık, 
diğerlerinin populasyonları düşük oranda kalmıştır. Sarı tuzak yönteminden farklı olarak, yaprakta afit 
sayımı ile elde edilen bulgularda farklılık gözlenmiştir. Yaprakta afit sayım yöntemi ile sadece 4 
yaprakbiti türü belirlenmiştir. Önemli olan bir diğer nokta ise, yaprakta sayımı yapılan toplam 
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populasyonun %98.5’ini M. persicae’nin oluşturmasıdır. Diğer 3 yaprakbiti türü (M. euphorbiae, 
Aulocorthum solani ve A. fabae) ise populasyonun yalnızca %1.5’ini meydana getirmiştir. Yapılan genel 
değerlendirmede, yaprakta saym metodunun yıllara ve lokasyonlara bağlı olarak çok değişken sonuçlar 
verdiği ve bu yöntemle elde edilecek bilgilere dayanılarak, yaprakbiti populasyon değişimlerinin doğru 
olarak saptamanın pek mümkün olmayacağına karar verilmiştir (Tahtacıoğlu and Özbek, 1997). 
Türkiye’nin yüksek alanlarında patateslerde hastalık meydana getiren PVY, PVS ve PLRV’nün 
epidemiyolojisi üzerinde yaprakbitlerinin etkisinin araştırılması ile ilgili olarak bir çalışma yapılmıştır. 
2003 yılı patates üretim sezonunda tarlada yetiştirilen Marfona çeşidi patateste, %3.40 PLRV, %6.47 PVY 
ve %5.30 PVS ile bulaşıklılık saptanmıştır (Tablo 4). Her bir patates virüsünün zarar oranını tespit etmek 
için, 2003 üretim sezonunu izleyen 2004 ve 2005 yılları için, bu tarlalardan hasat edilen yumrular 
tohumluk patates olarak kullanılmıştır. 2004 ve 2005 yıllarındaki bulaşıklılık oranı PLRV için % 7.66-
%22.33, PVY için %27.0- %9.01 ve PVS için %21.0-%77.33’tür. 2003 yılında bu virüslerin infeksiyon 
oranı nisbi olarak düşük olmanın yanında, bunu takip eden yıllarda bulaşık bitki sayısında artış olmuştur. 
Çalışmadan elde edilen verilere göre, PVY ve PLRV’nün yayılma oranı PVS’den daha yüksek 
bulunmuştur. 2004-2005 patates üretim sezonunda sarı yapışkan tuzaklarda sayılan kanatlı yaprakbitleri 
M. (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776), Therioaphis trifolii (Monell, 1882) ve A. fabae (Scopoli, 
1763), tarla denemelerinin kurulduğu Erzurum ili Merkez bölgesinde en çok bulunan yaprakbiti türleri 
olmuştur. 2004 ve 2005 yılları arasındaki yaprakbiti populasyonunda önemli bir dalgalanma olmamıştır. 
Bu yaprakbitlerine ilaveten, Anoecia corni (Fabricius, Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus), 
Cryptomyzus ribis (Linnaeus), Eulachnus rileyi (Williams, 1911), Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 
1758) ve Pterochloroides persicae (Cholodkovsky) türleri tuzaklarda toplanmış fakat sayıları çok düşük 
bulunmuştur (Tablo 5).  
Sonuç olarak, deneme tarlasındaki tuzaklardan toplanan yaprakbiti türlerinin çeşitlili ği ile populasyon 
yoğunluğu değerlendirildiği zaman, iklim koşullarını da göz önüne alarak patates tohumu çoğaltmak ve 
üretmek için, bu tip agro-ekolojik bölgeler kullanılabilir olmaktadır (Bostan et al., 2006). 
 
Tablo 4. Yıllara göre PVY, PVS ve PLRV’nin zarar oranları 

Virüslerin infeksiyon oranı (%) 

Yıllar Örnek 
sayısı PLRV PVY PVS 

PLRV 
+PVY 

PVY+PVS 
PLRV 

+PVS 
PLRV+ 
PVY+PVS 

2003 170 4.1 6.4 5.3 0 0 0 0 
2004 300 15 27 21 1 0 2 0 
2005 300 36 91 59 22 19 46 16 
 
Tablo 5. 2004-2005 yıllarında sarı tuzaklardan toplanan kanatlı yaprakbiti sayısı 
Yaprak biti 
türleri 

Ağustos Eylül Ekim Toplam Türlerin 
oranı (%) 

Ağustos Eylül Ekim Toplam Türlerin 
oranı (%) 

A. fabae 20 7 0 27 5.81 37 24 0 61 13.9 
A. solani 6 0 0 6 1.29 12 0 0 12 2.75 
Hyalopter
us pruni 

14 0 0 14 3.01 0 8 0 8 1.83 

M. euphorbiae 4 0 0 4 0.86 11 0 0 11 2.52 
M. persicae 100 55 178 333 71.76 92 79 103 275 63.07 
R. padi 23 0 0 23 4.95 9 0 0 9 2.06 
T. trifolii 48 0 0 48 10.34 53 0 0 53 12.15 
Uroleucon 
jaceae 

0 0 9 9 1.93 0 2 5 7 1.6 

Toplam 215 62 187 464  214 113 108 436  
 
 
 
1.5. Patates virüs hastalıkları ile ilgili yapılmış diğer çalışmalar 
Yukarıda anlatılmaya çalışılan araştırmalara ilaveten, bu virüslerin diğer konukçu çevresi ile ile ilgili bazı 
projeler yürütülmüştür. Bunlardan biri, PVX’nün patates dışında tütün, domates, biber ve patlıcanda da 
hastalık oluşturduğunu, deneysel olarak ise; Datura sp., S. dulcamara, S. villosum, A. retroflexus, A. 
caudatus, Lamium hybridum, Salvia sp., Vicia fabae, Satureja hortensis, Veronica sp., Mimulus sp., 
Linaria cymbalaria, Digitalis sp., Campanula sp., Cyphomandra betace, P. floridana, P. angulata, 
Chenopodium album, C. amaranticolor, C. quinoa ve Beta vulgaris bitkilerinin de etmenin konukçuları 
olduğu bildirilmiştir (Şahtiyancı, 1972b).  
Başka bir araştırmada ise, PVX’nün izolasyonunda Datura stramonium test bitkisini kullanarak, bu 
virüsün düşük ve yüksek konsantrasyonlarının enfektivite ölçümlerinde G. globosa ve C. amaranticolor 
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bitkileri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, D. stramonium bitkisinden izole edilen PVX, G. globosa 
bitkisine inokule edildikten 5-7 gün sonra karakteristik lokal lezyon görüldüğünü, bu bitkinin 4-5 
yapraklı dönemde virüsün yüksek konsantrasyondaki örneklerinin en az hata ile çabuk ve güvenilir olarak 
aranmasında, daha düşük konsantrasyona sahip örneklerin hastalandırma ölçümlerinde ise, 4-6 yapraklı 
C. amaranticolor’un kullanılmasının daha uygun olacağı belirtilmiştir (Açıkgöz ve Çıtır, 1983). 
Bu çalışmaların yanı sıra bazı patates virüslerinin ırklarının saptanması ile ilgili olarak da bazı projeler 
yürütülmüştür. Bunlardan biri, 1984 yılında, Türkiye’de bulunan PVX ırklarının saptanması ve 
tanılanması üzerinde gerçekleştirilmi ştir. Çalışma, patates tarımının yoğun olarak yapıldığı 23 ilden 
toplam 5182 yaprak ve yumru örneği üzerinde yürütülmüştür. Uygulanan gözlem ve virüs testleri 
sonucunda örneklerde %32.08 PLRV, %39.39 PVY+PVA, %89.12 oranında PVX infeksiyonu 
saptanmışve yetiştirici elinde bulunan patates tohumluğunun yüksek oranda virüsle bulaşık olması 
nedeniyle yozlaştığı belirlenmiştir. Bu konuda Türkiye’deki patates tohumluk üretim organizasyonuna 
etkinlik kazandırılması ve virüslere karşı dayanıklılık ıslahı çalışmaları önerilmiştir. Yapılan testler 
sonucunda, sadece PVX ile bulaşık olduğu belirlenen 83 örnekte gözlenen farklı belirtiler gözlenmiştir. 
Saptanan 3 PVX izolatı (X1, X2 ve X3) verilerine göre, ülkemizde PVX infeksiyonlarının zararından 
kaçınmak için, patates çeşitlerinin bu virüse karşı aşırı duyarlılık ve aşırı dayanıklılık genleri taşıyan 
çeşitlerle devam edilmesi gerektiğidir. Öncelikle PVX’nün tüm ırklarına karşı dayanıklılığı sağlayan aşırı 
dayanıklılık tipini elde etmek, ıslah programlarında amaç olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, ıslah klonları 
aşırı duyarlılık açısından da testlenmelidir (Özbayram, 1984).  
Patates virüs hastalıklarının teşhis yöntemleri ve yoğunlukları, tohumluk sertifikasyon çalışmalarındaki 
önemi, vektör ilişkileri ile ilgili yapılmış çalışmalar dışında, bu virüs hastalıklarının konukçusu olan 
kültür bitkileri ve test bitkileri hakkında da gerek serolojik gerekse moleküler düzeyde bazı çalışmalar 
yapılmıştır. Bunlardan biri, PVX ve PVS’nin bazı test bitkilerinde oluşturduğu simptomların belirlenmesi 
(Tablo 6 ) ve bu virüslerin dsRNA analizi ile tanılanması amacıyla ülkemizde yürütülmüş bir çalışmadır. 
PVX’nün izolasyonunda D. stramonium, çoğaltımında Nicotiana glutinosa bitkisi kullanılmıştır. Yapılan 
mekanik inokulasyon çalışmaları sonucunda PVX’nün C. album, C. amaranticolor ve C. quinoa 
bitkilerinde lokal lezyon; Gomphrena globosa’da nekrotik lokal lezyon; D. stramonium, Lycopersicon 
esculentum, N. benthamiana, N. debneyii, N. glutinosa, N. sylvestris, N. tabacum Samsun NN, N.t. 
Samsun Typ, N.t. White Burley, N.t. Xanthii ile Physalis floridana bitkilerinde ise sistemik belirtilere 
neden olduğu, buna karşın N. clevelandii ve N. rustica bitkilerinde ise herhangi bir simptoma neden 
olmadığı belirlenmiştir. PVS’nün izolasyonunda C. quinoa, çoğaltımında ise N. clevelandii bitkisi 
kullanılmıştır. Yapılan mekanik inokulasyonlarda, PVS’nün C. album, C. amaranticolor ve C. quinoa 
bitkilerinde lokal lezyon; N. benthamiana, N. clevelandii, N. debneyii, N. glutinosa, N. sylvestris, N.t. 
Samsun Typ, N.t. White Burley ile N.t. Xanthii bitkilerinde sistemik simptomlara neden olduğu, buna 
karşın N. rustica, G. globosa, D. stramonium, L. esculentum, N. tabacum Samsun NN ve P. floridana 
bitkilerinde ise herhangi bir belirti oluşmamıştır. PVX’ne ait dsRNA’lar, N. glutinosa ve N.t. Xanthii 
bitkilerinden; PVS’ne ait dsRNA’lar ise, C. quinoa’dan izole edilmiştir. Sonuç olarak PVX’nün tek banda 
sahip dsRNA profili elde edilirken, PVS’ne ait dsRNA profili elde edilememiştir (Bostan and Açıkgöz, 
2000). 
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Tablo 6. PVX ve PVS’nün bazı test bitkilerinde neden olduğu belirti takvimi 

Test bitkisi 
PVX PVS 

Belirtiler Gün Belirtiler Gün 
C. album L. Lokal lezyon 12-14 Lokal lezyon 14-17 
C. amaranticolor 
Coste Lokal lezyon 8-9 Lokal lezyon 14-17 

C. quinoa Wild Lokal lezyon 9-10 Lokal lezyon, sararma 14-17 
D. stramonium L. Mozaik 13-15 Belirti yok - 

G.globosa L. 
Nekrotik lokal 
lezyon 

5-7 Belirti yok - 

L. esculentum Mill. Mozaik 8-9 Belirti yok - 
N. benthamiana L. Halka leke 8-9 Renk açılması 16-18 
N. clevelandii Gray Belirti yok 12-14 Renk açılması 14-16 
N. debneyi Domin Bozulma-cüceleşme 10-12 Renk açılması 10-14 

N. glutinosa L. 
Şiddetli mozaik,  
damar açılması 

7-9 
Cüceleşme, genç yapraklarda 
bozulma 

12-15 

N. rustica L. Ilımlı mozaik 11-12 Belirti yok - 
N.s. Spegaz et 
Comes Grav 

Ilımlı mozaik - Yaprak deformasyonu, sararma 13-15 

N. t. Samsun NN Ilımlı mozaik 12-13 Belirti yok - 
N.t. Samsun Typ Damar açılması 10-11 Sararma, genç yapraklarda bozulma 14-16 
N.t. White Burley Damar açılması 9-10 Sararma, genç yapraklarda bozulma 13-15 
N.t. Xanthii Damar açılması 8-9 Sararma, genç yapraklarda bozulma 11-13 
P. floridana Şiddetli mozaik 9-10 Belirti yok - 

 
Patates üretimini sınırlayarak verimde kayıplara neden olan ve herhangi bir kimyasal mücadelenin 
bulunmadığı virüs ve virüs benzeri hastalık etmenleri de ayrı bir önem taşımaktadır. Bazı virüsler gözle 
görülebilir belirtiler meydana getirdiğinden, belli dönemlerde bitkilerin kontrol edilmek suretiyle imhası 
mümkün olabilmektedir. Ancak latent durumda olan virüslerin kontrolü zor olmaktadır. Virüsle bulaşık 
bitkilerin hızlı gelişen kök ve sürgün uçlarında virüs partikülleri çok düşük konsantrasyonda veya hiç 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla böyle olan bitkilerin meristem dokuları gibi bitki genotiplerinin hızlı ve 
ismine doğru üretimine de olanak sağlamaktadır. Geniş çapta üretimi yapılan önemli kültivarların 
başlangıç üretim materyalini meristem kültürü tekniği ile patojenlerden arındırılmış temiz bitkiler 
oluşturmaktadır. İleri tarım teknolojisi uygulayan birçok ülkede geniş çapta uygulama alanına sahip olan 
meristem kültürü ülkemizde henüz patateste geniş çapta uygulama alanı bulamamıştır. Yapılan bu 
çalışma ile meristem kültürü yöntemini kullanarak PVY, PLRV, PVS ve PVX’ne karşı ELISA testi 
uygulaması sonucunda PVS ile bulaşık olduğu saptanan Bintje, Resy, Bright, Diamant ve Escort patates 
çeşitlerinde adı geçen virüslerden arındırılmış üretim materyali elde etme olanakları araştırılmıştır 
(Kayım ve Koç, 1991).  
Virüs hastalıkları ile etkili bir mücadelenin yürütülmesinde üretim amacı ile ithal edilen materyaller, virüs 
testine tabi tutularak sertifikalandırılmalı ve çoğaltım aşamasında önemli viral hastalıklar açısından 
periyodik olarak testlenmelidir. Viral etmenlerin her türlü bitki dokusunda tespitini sağlamak amacıyla 
seçilecek teknik ya da tekniklerin avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi yanında, bu tekniklerin pratikte 
kullanımı da önemlidir. Aynı zamanda kullanılacak yöntemler; duyarlılık, çabukluk, doğruluk, süreklilik, 
ucuzluk ve uygulamada kolaylık gibi özellikleri de taşımalıdır. Serolojik bir tanı tekniği olan ELISA ile 
moleküler tekniklerden PCR (Polymerase chain reaction)’ın bu özellikleri taşıdıkları kaydedilmiştir. PCR 
yöntemi, ELISA’ya göre 100-10.000 kat daha duyarlı ve spesifik olduğu ve ELISA testinin dormant 
patates yumrularındaki virüslerin belirlenmesinde yeterli duyarlılıkta olmadığı için, PCR tekniğinin 
kullanılması önerilmiştir. PCR diğer tanı tekniklerine göre daha hassas ve hızlı olup; antijenik özelliği 
olmayan viroidlerin, ticari antiserumları olmayan virüslerin ve ırkların tanılanmasında da 
kullanılabilmektedir (Bostan ve Çıtır, 2005). 
 
 
 
3. Sonuç ve Öneriler 
Gerek dünyada artan nüfusun beslenme sorununu ortada kaldırmak gerekse beslenme düzenini biraz daha 
iyileştirmek için tarımsal üretimi azaltan faktörlerin ortadan kaldırılmasına ya da minimum düzeyde 
tutulmasına dikkat edilmelidir. Bunun için de, diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi patates üretiminin 
arttırılması için, birim alandan elde edilecek ürünün miktar ve kalitesinin arttırılması için mevcut ekim 
alanlarının iyileştirilmesi gereklidir. Özellikle patates virüs hastalıkları açısından sertifikalı, temiz 
tohumluk elde etmeye uygun bölgelerde üretim yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaca ulaşmak 
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için de sulama, gübreleme, toprak işleme, kaliteli tohumluk ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması gibi 
kültürel işlemlerin yanında, patateste verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla da 
bilinçli şekilde mücadele edilmesi kaçınılmazdır (Bostan, 1996). 
Ülkemiz diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi önemli bir endüstri bitkisi olan patates yetiştiricili ği 
konusunda da, önemli kaynaklara sahiptir. Özellikle yetiştiricilik konusunda dünyada bulunduğumuz 
sıralamayı da dikkate alırsak, önemi daha da artmaktadır. Fakat sadece yetiştiricilik konusunda yeterli 
birikime sahip olmamız , içinde bulunduğumuz koşullarda yeterli değildir. 
Ülkemizde patateslerde hastalık oluşturan viral etmenlerin simptomatolojik, biyolojik olarak tanılanma 
çalışmaları yapılmış fakat, bunların virüs hastalıklarını tanılamada yeterli olmadığı görülmüştür. Daha 
sonra, gözlemsel çalışmalara paralel olarak serolojik yöntemler kullanılarak patates virüs hastalıklarının 
varlığı ile etmenlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
Yurtdışında yapılmış çalışmaları incelediğimizde ise, patates virüs hastalıkları ile ilgili olarak moleküler 
düzeyde çalışmaların yapıldığını görebiliriz. Gerek virüslerin tanılanması, gerekse virüs-yaprak biti 
araştırmalarında kullandıkları moleküler yöntemlerle ilgili araştırmalar, ülkemizde de gerçekleştirilmekle 
birlikte, uygulanabilirlik yönü olan araştırmalara ağurlık vermeliyiz. 
Ayrıca, yurdumuzun hemen her bölgesinin patates yetiştirmeye elverişli oluşu, iç talebin artması ve 
ihracat imkanı nedeniyle dikim alanlarının genişlemesine bağlı olarak, tohumluk ihtiyacı da artmaktadır. 
Gerçek tohumla yetiştirilen bitkilerden farklı olarak patatesin yumrularıyla yani, vejetatif yolla üretilmesi 
tohumluğun önemini daha da arttırmaktadır. Özellikle, kimyasal mücadele imkanı olmayan virüs 
hastalıkları patates için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, döviz karşılığı yurtdışından sağlanan ve 
sağlıklı oldukları düşünülen sertifikalı patates tohumluklarının da virüs hastalıkları ile bulaşık olması 
nedeniyle dejenerasyona uğrayarak elden çıkması, patates üretiminin en önemli sorunu haline gelmiştir. 
Tüm bu sorunlarla ilgili olarak öncelikle özellikle, ithal edilmiş tohumluk patateslerde önemli virüs 
hastalıklarının tanılanması ile ilgili olarak yapılan çalışmaların rutin hale getirilmesine imkan 
sağlanmalıdır. 
Böylelikle bu yöntemlerin uygulanamsı ile karantina, sertifikasyon ve üretici düzeyinde uygulanmasına 
esas teşkil edecek veriler alınarak yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle,tohumluk patates ithainde üretimi yapan 
orjin ülkede gerekli kontollerin yapılması ve karantina aşamasında ise gelişmiş teknikleri kullanmak 
suretiyle, örneklerin testlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan başka sertifikasyon 
hizmetlerinde virüs hastalıkları yönünden hassas, pratik ve ekonomik testlere yer verilmesi gerekmekte 
ve böylece yüksek verimli tohumluklardan daha çok alınması sağlanmış olacaktır (Çalı ve Yalçın, 1991). 
Ülkemizde patates yetiştiricili ğinde birçok sorun olmakla birlikte, bunların başında virüssüz tohumluk 
eldesi gelmektedir. Tohumluk ihtiyacının her yıl döviz karşılığında dışardan ithal edilmesi ülkemiz 
açısından sorunlar teşkil ettiği için, ülkemizde sağlıklı patates tohumluk yetiştirilecek uygun bölgelerle 
alanların seçilerek, üretim merkezleri kurulmalıdır. Bu amaçlar doğrultusunda 2005 yılında, “Tohumluk 
üretim bölgelerinin belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması (Ülkesel Patates Tohumluk Üretim 
Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK: 105O316)” ile ilgili olarak bir proje yürütülmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada, Afyon ili Sandıklı ilçesinde, çeşit tescil amacıyla yetiştirilen Donald patates 

çeşidinden alınan, yumru örnekleri kullanılmıştır. İncelenen patates yumrularının üzerinde yuvarlak veya 
çizgi şeklinde kahverengi nekrotik lezyonların olduğu,  bu lezyonların önce siğil şeklinde kabardıkları ve 
daha sonra ise koyu kahverengi renk alarak çatladıkları görülmüştür. Ayrıca, belirti gösteren yumruların 
enine kesitlerinde lezyonların alt kısmındaki dokularda kahverengi nekrotik alanların oluştuğu dikkati 
çekmiştir. Belirti taşıyan yumrulardan test bitkilerine yapılan mekanik inokulasyonlar sonucunda 
yapraklarda; sistemik mozaik, deformasyon, damar bantlaşması, damar nekrozu, yapraklarda ölüm ve 
bitkide bodurlaşma gibi belirtilerin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bunun yanında, yumru örneklerinde DAS-
ELISA yöntemiyle; patates Y virüsü (PVY), patates Y virüsü – tütün damar nekroz ırkı (PVYN), patates 
X virüsü (PVX) ve patates yaprak kıvrılma virüsü (PLRV) adlı etmenlerin varlığı araştırılmıştır. Yapılan 
biyolojik indeksleme ve ELISA testi sonucunda, patates yumru örneklerinde PVYN enfeksiyonunun 
bulunduğu ve PVX ile PLRV adlı etmenlerin olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma bulguları ile patates 
yumrularındaki PVYN’nin varlığı Orta Anadolu Bölgesinde ilk olarak saptanmıştır. 
 
Abstract 
 
 In this study, samples of potato tubers  from Donald variety which were cultivated for official 
registration and grown in Sandıklı district of Afyon province were used. On the surface of the 
investigated potato tubers, superficial brown lesions appearing in stripes and rings were observed. 
Lesions were first protruded and further became sunken and dark brown with occasional skin cracks. 
However, within the tubers, brown necrotic spots areas were also observed. Symptomatic tubers were 
inoculated to certain test plants. As a result, these plants demonstrated some symptoms on leaves such as 
systemic mosaic, deformation, veinal banding, veinal necrosis, death of leaves and in general, stunding. 
of plants. Becides, the tubers were investigated for the presence of Potato virus Y (PVY), Potato virus Y- 
tobacco veinal necrosis strain (PVYN), Potato virus X (PVX) and Potato leaf roll virus (PLRV) by DAS-
ELISA (double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay). According to the results of 
biological and serological tests potato tuber samples of Donald variety were found infected with PVYN. 
Samples were free from PVX and PLRV. These results showed that PVYN was found as the first time in 
the Middle Anatolian Region of Türkiye. 
 

Giri ş 
 
Ana vatanı Peru ve Bolivya’nın And Dağları Bölgesi olan patates (Solanum tuberosum L.) XVI. yüzyılın 

ikinci yarısında İspanyollar tarafından ülkelerine getirilmiş, buradan İngiltere, İrlanda ve İskoçya’ya, daha sonraları 
da diğer Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır. Türkiye’ye ilk kez XIX. yüzyıl sonlarında giren 
patates, önce Doğu Karadeniz Bölgesine, daha sonra da batıdan Trakya Bölgesine girmiştir (Berksan 
2002). 

Patates insan beslenmesinde önemli bir yeri olan, son yıllarda gıda sanayinde değişik kullanım 
şekilleri bulunan vazgeçilmez bitkisel besinlerden birisidir. Bazı endüstri dallarında hammadde olarak 
kullanımı patatesin önemini daha da artırmaktadır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde patates üretim 
alanları gün geçtikçe artmaktadır. 

2002 yılı verilerine baktığımızda Dünya’da 19 256 030 ha alanda 307 886 500 mt patates 
üretimi yapılmıştır. Türkiye’de ise 211 000 ha alanda yaklaşık 5 200 000 mt patates üretimi mevcuttur. 
Dünya sıralamasında Türkiye ekim alanı ve üretim miktarı açısından Çin, Rusya, Hindistan, Polonya,  
ABD ve Almanya’dan sonra 7. sırada yer almaktadır (Anonymous 2002).  

Türkiye’de başlıca patates üretim bölgeleri Orta Anadolu, Karadeniz, Ege ve Kuzey Doğu 
Anadolu bölgeleridir. En fazla üretim yapılan iller ise sırasıyla Niğde, Nevşehir, İzmir, Bolu, Afyon, 
Trabzon, Konya, Erzurum ve Ordu’dur.  

Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi patates bitkisinde de zararlara neden olan önemli hastalık 
ve zararlılar mevcuttur. Patates bitkisinde yaklaşık 75 farklı etmen hastalık oluşturmaktadır (Zitter and 
Gallenberger 1984).  Bu hastalık etmenlerinin başında viral etmenler yer almaktadır. Salazar (1996)’a 
göre Dünya’da 30 ayrı viral etmen patates bitkisinde hastalığa neden olmaktadır. Üretim alanlarındaki 
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yaygınlık ve sebep oldukları ekonomik kayıplar göz önüne alındığında bu hastalıklardan PVY, PLRV, 
PVX ve  Patates A virüsü (PVA) en önemlilerini teşkil etmektedir (Edwardson and Christie 1997, Brunt 
2001). Adı geçen viral etmenlerin başta yaprak bitleri olmak üzere çeşitli vektörlerle de taşınıyor olması 
bu hastalıkların önemini daha da arttırmaktadır.  

Yapılan değişik çalışmalarda çeşitli ülkelerden ithal edilen patates tohumluklarının veya 
ülkemizde tohumluk olarak yetiştirilerek üreticilere dağıtılan yumruların PVX, PVY, PLRV, PVA ve 
Patates S virüsü (PVS) ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir (Çıtır 1980, 1982; Çalı ve Yalçın 1991; Eraslan 
1991; Bostan 1996; Bostan ve Demirci 2001). 

Bulaşık tohumluğun üretimde kullanılması sonucunda, bu yumrulardan oluşan bitkiler 
enfeksiyon odakları olarak görev yapmakta ve değişik yayılma yolları ile sağlıklı bitkilere geçerek 
sekonder bulaşmalara ve ürün kayıplarına neden olmaktadır. Diğer yandan, bulaşık bitkilerden elde edilen 
yumruların kontrol edilmeksizin ertesi yıl üretimde kullanılması kayıp oranlarını daha da artırmaktadır. 
Bu tür olumsuzlukları önleyebilmek için tohumluğun, dikim öncesi virüslerin varlığı açısından, 
incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, Afyon ili Sandıklı ilçesinde, çeşit tescil amacıyla yetiştirilen Donald patates 
çeşidinden alınan, yumru örneklerindeki belirtilerin, virüsler yönünden serolojik ve biyolojik olarak 
saptanmasına yönelik denemeler yürütülmüştür. 

 
Materyal ve Yöntem 
 
Afyon ili Sandıklı ilçesinde, çeşit tescil amacıyla yetiştirilen Donald patates çeşidinden alınan 

yumru örnekleri, çalışmanın başlıca materyalini oluşturmuştur. Ayrıca biyolojik indekslemede kullanılan 
Nicotiana tabacum L.“Samsun”, N.glutinosa ve Datura stramonium test bitkileri, saksılar, çözeltiler, 
serolojik çalışmalarda kullanılan PVX, PVY, PVYN ve PLRV etmenlerinin ELISA test kitleri, 
solüsyonları ve tabakları ile optik değerlendirmede kullanılan Molekuler Devices ELISA Reader (USA) 
çalışmanın diğer materyalini oluşturmuştur. Serolojik testlerde kullanılan tanı kit ve solüsyonları Agdia, 
Inc. (Elkhart, IN, USA) firmasından temin edilmiştir. 

2005 yılı hasat döneminde Donald patates çeşidine ait yumruların  üzerinde yuvarlak veya çizgi 
şeklinde kahverengi nekrotik lezyonların olduğu, bu lezyonların önce siğil şeklinde kabardıkları ve daha 
sonra ise koyu kahverengi renk alarak çatladıkları görülmüştür. Ayrıca, belirti gösteren yumruların enine 
kesitlerinde lezyonların alt kısmındaki dokularda kahverengi nekrotik alanların oluştuğu dikkati 
çekmiştir. 

Bir firma tarafından teşhisi yaptırılmak üzere, bu  tip belirtili yumrulardan oluşan örnekler, 
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne getirilmiştir. Örnekler fungal, bakteriyal ve 
viral etmenler açısından değerlendirilmiş ve bu tip belirtilerin viral etmenlerden kaynaklanabileceği 
kanısına varılmıştır. Böylece örneklerin biyolojik indekslemesi ve serolojik tanısına yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. 

 
Biyolojik indeksleme 

Mekanik inokulasyon için kullanılacak otsu indikatör bitkilerin (N. tabacum L.“Samsun”, 
N.glutinosa ve D. stramonium) tohumları, önceden sterilize edilmiş 1:1:1 oranında toprak, kum ve torf 
karışımı bulunan, 30x20x8 cm boyutlarındaki plastik tavalara ekilmiştir. Fideler 2-4 gerçek yapraklı hale 
gelince, aynı toprak karışımı bulunan plastik fide saksılarına, ayrı ayrı şaşırtılmıştır. Fideler 22-24oC 
sıcaklık ve % 60-70 nispi nem ortamında, klima odasında gelişmeye bırakılmıştır.  

Test edilecek patates yumrularından mekanik inokulasyonda kullanılmak üzere silindirik 
parçalar çıkarılmıştır. Virüs dağılımının düzensiz olabileceği ihtimaline karşı yumruların farklı 
noktalarından (özellikle belirti gösteren kısımlardan) parçalar alınmıştır. Örnekler önceden soğutulmuş 
havanda, Fosfat tampon çözeltisi ile ezilerek, ekstrakte edilmiş ve  bitkinin 3-5 yapraklı döneminde, 
inokulasyon işlemleri gerçekleştirilmi ştir. İndikatör bitkilerin, karborundum tozu ile kaplanmış 
yapraklarına, bitki ekstraktı sürülmüş ve bitkiler musluk suyuyla yıkanmıştır. Bu bitkiler iklim odasında 
gelişmeye bırakılmış ve belirti gelişmesini gözlemek  için 10 – 30 gün boyunca izlenmiş ve oluşan 
belirtiler kaydedilmiştir (Nemeth, 1986, Crosslin, JM 2005). Bunun yanısıra inokule edilen bitkilerdeki 
belirtilerin değerlendirilmesinde C.M.I./A.A.B. Description of Plant Viruses setlerinden de 
yararlanılmıştır.    

 
Serolojik Çalışmalar 

Mekanik inokulasyon sonucunda belirti gösteren indikatör bitkiler (N. tabacum L.“Samsun”, 
N.glutinosa) ve belirti gösteren yumru örnekleri, DAS-ELISA yöntemi ile PVX, PVY, PVYN ve 
PLRV’nin varlığını saptamak amacıyla analize tabi tutulmuştur. ELISA çalışmalarında PVX ve PLRV 
etmenlerinin poliklonal antiserumlarını içeren, PVY ve PVYN’nin ise monoklonal antiserumlarını içeren 
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kaplanmış tanı kitleri ve solüsyonlarından oluşan ticari set, firmanın önerdiği doğrultuda, Clark ve Adams 
(1977)’ın bildirdikleri şekilde yürütülmüştür. 
 Test edilecek patates yumrularından silindirik parçalar çıkarılmıştır. Virüs dağılımının düzensiz 
olabileceği ihtimaline karşı yumruların farklı noktalarından (özellikle belirti gösteren kısımlardan) 
parçalar alınmıştır. Belirti gösteren indikatör bitkilerden ise yaprak örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler 
Agdia, Inc. (Elkhart, IN, USA) firmasından temin edilmi ş ağ içeren örnek ezme torbalarında genel 
ekstraksiyon tampon çözeltisinde (16.5g General extraction buffer powder, 500ml saf su, 10.0g Tween-
20, pH: 7.2-7.8) 1:10 oranında (1g örnek :10 ml çözelti) homojenize edilmiş ve temiz tüpler içerisine 
aktarılmıştır. PVYN açısından testlenecek örnekler için ise firmanın önermiş olduğu MEB ekstraksiyon 
tampon çözeltisi(250 ml. PBST tampon çözeltisi’ne 1.25 g Tween-20, 1.0g yağsız süt tozu, pH: 7.4) 
kullanılmıştır. Daha sonra örnekler, IgG ile firma tarafından önceden kaplanmış ELISA tabaklarına, 100 
μl/çukur ve her örnek için iki adet çukur olacak şekilde ilave edilmiştir. Tabaklara testlenecek örnekler 
haricinde pozitif (hasta), negatif (sağlıklı) ve ekstraksiyon tampon çözelti kontrolleri de konulmuştur. 1 
gece +4o C’ de nemli kutuda bekletilmiş olan tabaklar yıkama tampon çözeltisi (PBS-Tween buffer) ile 6 
defa yıkanmış ve kağıt havlular üzerinde iyice kurutulmuştur. Konjugat tampon çözeltisinde 1/100 
oranına göre sulandırılan konjugat’tan 100’er μl tabağın her çukuruna ilave edilmiştir. Konjugat 
inkubasyonu 2 saat oda sıcaklığında gerçekleştirilmi ştir. ELISA tabak çukurları tekrar yukarıda 
bahsedildiği şekilde yıkandıktan sonra 1mg/ml olacak şekilde substrat tablet (p-nitrofenil fosfat, PNP) + 
PNP tampon çözeltisi hazırlanmış ve çukurlara 100’er μl ilave edilmiştir. Tabaklar oda sıcaklığında 30-60 
dk. inkubasyona bırakılmıştır. Sonuçlar ELISA mikropleyt okuyucusunda (Molekuler Devices ELISA 
Reader, USA) 405 nm dalga boylu filtrede absorbans değerlerinin alınmasıyla elde edilmiştir. Negatif 
kontrollerin absorbans değerlerinden iki katı ve daha fazla değer veren örnekler pozitif olarak 
değerlendirilmiştir. 

  
Bulgular ve Tartışma 

  
2005 yılı hasat döneminde, Afyon ili Sandıklı ilçesinde, çeşit tescil amacıyla yetiştirilen Donald 

çeşidine ait patates yumruları üzerinde yuvarlak veya çizgi şeklinde kahverengi nekrotik lezyonların 
olduğu,  bu lezyonların önce siğil şeklinde kabardıkları ve daha sonra ise koyu kahverengi renk alarak 
çatladıkları görülmüştür. Ayrıca, belirti gösteren yumruların enine kesitlerinde, lezyonların alt kısmındaki 
dokularda, kahverengi nekrotik alanların oluştuğu dikkati çekmiştir.  

Belirti taşıyan yumrulardan, N. tabacum L“Samsun” bitkilerine yapılan mekanik inokulasyonlar 
sonucunda, PVYN’den ileri gelen (Crosslin 2005, Ohshima at al. 2000)  yaprak damarlarında renk 
açılması ve bantlaşma (inokulasyondan 13 gün sonra), önce ana damar sonra yan damarlar üzerinde 
nekrotikleşme (inokulasyondan 15 gün sonra), yaprak ucundan başlayarak yaprağın tamamını kaplayan 
nekrotikleşme ve kurumalar (inokulasyondan 17. gününden itibaren) ve bitkide bodurlaşma gözlenmiştir.  
Ayrıca nekrotikleşip kurumuş olan alt yaprakların, bitki gövdesine asılı kaldığı ve bitkinin tepe 
kısmındaki yaprakların bir demet oluşturduğu gözlenmiştir (Klinkowski and Schmelzer 1960). N. 
glutinosa bitkilerinde ise inokulasyondan 16 gün sonra, yapraklarda PVY’den ileri gelen sistemik 
mozaik, kabarcıklaşma (De Bokx and Huttinga 1981) ve deformasyon meydana geldiği ve ileriki 
dönemlerde ise bitkide şiddetli bodurlaşmanın oluştuğu gözlenmiştir. Mekanik inokulasyon sonucunda D. 
stramonium test bitkilerinde ise herhangi belirti tipine rastlanmamıştır. De Bokx ve Huttinga (1981) D. 
stramonium bitkileri PVY’nin bütün ırklarına karşı dayanıklı oldukları bildirmektedir. 

Bu sonuçları doğrulamak amacıyla virüs simptomu gösteren indikatör bitkiler, oluşturdukları 
belirtiler dikkate alınarak ve belirti gösteren yumru örnekleri DAS-ELISA serolojik testi ile PVX, PVY, 
PVYN ve PLRV’ye karşı testlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, örneklerin PVY ve PVYN 

antiserumlarına karşı pozitif sonuca yakın absorbans değer verdiği, PLRV ve PVX’e karşı ise reaksiyon 
oluşturmadığı saptanmıştır.  

Örneklerin test bitkilerine inokule edilmesi sonucunda ortaya çıkan belirtiler ile ELISA test 
sonuçları birlikte değerlendirildiği zaman iki yöntemin sonuçları birbiri ile paralellik sergilediği 
görülmüştür.  

Bu sonuçlar doğrultusunda Afyon ili Sandıklı ilçesinde üretilen ve çeşit tescil amacıyla 
yetiştirilen Donald çeşidine ait patates yumrularında PVYN’nin varlığı ortaya konulmuştur.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda PVY değişik bölgelerde saptanmıştır (Özbayram 1984, Gümüş 
ve Erkan 1998, Yardımcı ve Bostan 1999, Demir ve ark. 2001, Sökmen ve ark. 2005). Ancak Orta 
Anadolu Bölgesinde söz konusu etmen ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmamıştır.Bu nedenle bu 
çalışma bulguları ile patates yumrularındaki PVYN enfeksiyonu Orta Anadolu Bölgesinde ilk kez bir 
yayında yer almaktadır. 

Patates Y virüsü (Cins Potyvirus, Familya Potyviridae) patates yetiştiricili ğinde ekonomik 
öneme sahip viral etmendir (Shukla et al. 1994). Etmenin ırkları PVYO (common strain group), PVYC 

(stipple-streak strain group) ve PVYN (tobacco veinal necrosis strain group) olmak üzere 3 ana gruba 
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ayrılmıştır. Son yıllarda bir çok Avrupa ülkesinde PVY’nin daha önce saptanmamış, ancak patates 
yumrularına ciddi boyutlarda zarar vererek pazar değerinin düşmesine neden olan bir izolatı rapor 
edilmiştir; Patates yumru nekrotik halka leke hastalığı (PVYNTN) (Beczner et al., 1984; Weidemann and 
Maiss, 1996; Tomassoli and Lumia, 1998). Bazı araştırıcılar PVYNTN izolatının PVYN grubunun bir alt 
grubunu oluşturduğu ileri sürmektedir (Glais et al., 1996). Yapılan diğer  çalışmalarda ise, PVYNTN’nin  
PVYN’den geliştiği belirtilmektedir (Boonham et al 1998, Nie et al 2001).  

Çalışmada kullanılan yumrulardaki belirtiler ile mekanik inokulasyon sonucunda test 
bitkilerinde oluşan belirtiler PVYNTN’nin belirtilerine benzemektedir. Ancak söz konusu izolatın ticari 
olarak satılan serolojik test kiti olmaması sebebiyle, sadece biyolojik otsu indikatörlerde simptomatolojik 
olarak sonuca varmak mümkün değildir. Bu nedenle ileriki çalışmalarda bu izolatın moleküler 
karakterizasyonuna yönelik çalışmalar yapılması düşünülmektedir.  

PVY, 50’den fazla yaprak biti türü (Myzus persicae, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae)  ile 
non-persistent olarak taşınmakta ve yayılmaktadır (Salazar, 1996). Bazı yabancı ot ve süs bitkilerini de 
içeren ve Solanaceae familyasına ait bir çok konukçu bitkiyi (tütün, domates, biber) hastalandırmaktadır 
(De Bokx and Huttinga 1981, Brunt et al. 1996). Yapılan çalışmalarda PVY patateste %10-100 arasında 
ürün kaybına neden olduğu saptanmıştır (de Bokx and Huttinga 1981; Salazar 1996). Bu etmen Patates A, 
X ve S virüsleriyle oluşturduğu karışık enfeksiyonlarda ise zarar çok daha yıkıcı boyutlara ulaşmaktadır. 

Önemi bu kadar yüksek olan bu virüsün, Tohumluk sertifikasyonunun tarla kontrolleri 
aşamasında, bitkinin adına doğruluğunun kontrolleri yanı sıra, bitkinin uygun fenolojik dönemlerinde, 
hastalıklar özellikle viral enfeksiyonlar açısından denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Afyon ili Sandıklı 
ilçesinin tohumluk patates üretim bölgesi olduğundan ve PVYN tohumluk yumrular dışında yaprak bitleri 
ile de taşındığından ileriki çalışmalarda bölgenin söz konusu etmen ve diğer viral etmenler açısından 
geniş çaplı bir suveyi yapılması ve PVYN’nin vektör ile ilişkisine yönelik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

Özellikle, PVY gibi tohumluk yumru ile yıldan yıla, bölgeden bölgeye taşınan virüsler yaprak 
biti türleri ile etkili bir şekilde yayılabilmekte, yaprak biti populasyon artış oranına paralel olarak 
enfekteli bitki sayısı ve bitkilerde oluşan verim kayıpları fazlalaşmaktadır (Halbert et al. 2003). Bu 
sebeple vektör yolu ile bulaşmanın mümkün olduğunca önlenmesi gerekmektedir.  

Patates virüs hastalıkları ile mücadelede patatesin agronomik özellikleri için elverişli ve yaprak 
biti populasyonunun az olduğu alanlarda yetiştiricili ğinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, dayanıklı 
çeşit kullanımı ve üretimde virüssüz tohumluğun kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
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Ralstonia solanacearum’ un PATATES YUMRULARINDAN TESP İTİNDE 
YENİ BİR YÖNTEM: REALTIME BIO-PCR 

 
Meriç ÖZAKMAN 1 Aynur KARAHAN 1 Şenol ALTUNDAĞ1 

Giri ş 
 
Patateslerde Kahverengi Çürüklük Hastalığına neden olan Ralstonia solanacearum bundan 

yaklaşık 100 yıl kadar önce ilk kez Erwin F. Smith tarafından ABD’ nin güneyinde patates, patlıcan ve 
domateste tespit edilmiş ve bakteri Bacillus solanacearum olarak isimlendirilmiştir (Kelman ve 
ark.1994). Ralstonia solanacearum 50 bitki familyasına ait 400 den fazla bitkide hastalık 
oluşturabilmektedir. En önemli konukçuları arasında patates, biber, domates, patlıcan, tütün gibi 
Solanaceae üyeleri ve muz, bazı baklagiller, zencefil başta gelmektedir. Bunların yanısıra Raphanus 
sativus, Pelargonium hortorum, Heliconia spp ve Allium cepa ile yine solanaceae familyasına ait 
yabancıotlardan Solanum nigrum, S. dulcamara konukçular arasında yer almaktadır (Hayward 1994). R. 
solanacearum çok geniş bir konukçu dizisine sahip olması, mücadele yönteminin bulunmaması ve latent 
olarak taşınarak ekonomik öneme sahip olması nedeniyle bütün ülkelerin karantina listelerinde yer 
almaktadır. Ülkemizin de üye olduğu EPPO (European and Mediterranean Plant Protection 
Organization)’ nun II. Listesinde yer alır (Anonymous 1997). Etmenin yayılmasını minimuma indirmek 
amacıyla patatesin uluslar arası dolaşımıyla ilgili olarak Avrupa Birliği bakteriyi 2000/29/EEC 
direktifinde Ek I A bölümüne koymuştur. Ülkemizde R. solanacearum’ un varlığı detaylı laboratuvar 
testlerinden sonra ilk kez 1996 yılında Nevşehir’ de patateslerde belirlenmiş ve etmenin biovar 2 olduğu 
saptanmıştır (Özakman ve ark. 1998). Pratik bir mücadele yönteminin olmaması nedeniyle tespit edilen 
patates tarlaları yasal önlem olarak 5 yıl süreyle Solanaceae bitkileri tarımına yasaklanmıştır. R. 
solanacearum’ un patates yumrularında belirti oluşturmadan latent olarak bulunması ve taşınması 
önemini daha da artırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı iyi test edilmemiş tohumluk patateslerle etmen 
kolayca temiz bölgelere taşınabilmektedir. Bakteriyle etkin ve pratik bir mücadele yönteminin 
bulunmaması nedeniyle de patates yumrularındaki latent R. solanacearum’ un tespiti çok önem taşır. 
Bunun için de tespit yöntemi hızlı, yeterince hassas ve güvenilir olmalıdır. Bu makalede, R. 
solanacearum’ un patates yumrularından hassas bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlayan Real-time 
BIO-PCR yöntemi, geliştirilmesi ve sağladığı avantajlar tartışılacaktır. 
 

Real-Time PCR 
 
R. solanacearum’ a spesifik oligonükleotid primerler kullanılarak yapılan PCR (Polymerase Chain 

Reaction) ile bilinen DNA parçasının çoğaltılmasıyla ilk DNA’ ya  dayalı yöntem Seal ve ark. (1993) 
tarafından tarif edilmiştir. Bu çalışmayı takip eden yıllarda DNA dayalı yöntemler konusunda bilgi 
arttıkça bir çok yöntem geliştirilmi ştir. Klasik PCR yönteminde hedef DNA parçası çoğaltılmakta ve 
sonrasında oluşan ürün fluoresan boya ile boyanarak agarose jelde gözlenmektedir. Bu ilk çalışmadan 
sonra R.solanacearum’ un PCR ile tespitine yönelik çok sayıda araştırma yapılmış ve bir çok primer 
dizayn edilerek yayınlanmıştır (Pastrik ve Maiss, (2000) Lee ve Wang (2000) Ito ve ark. (1997), Fegan ve 
ark. (1997). 

PCR temeline dayalı tespit yöntemleri ise her ne kadar 102 - 103 arasında bakteriyi aynı günde 
tespit edebiliyorsa da klasik PCR testlerinin sonuçlarının, agaroz jeldeki PCR ürünlerinin, doğrulanması 
için Southern Blot gibi ilave testlere gereksinim vardır. Bu da test süresinin uzamasına ve maliyetin 
artmasına yol açmaktadır (Schaad ve ark. 1999). Ayrıca bu tür klasik PCR testlerinde direkt olarak bitki 
ekstraktı kullanıldığı için bitki bünyesinde bulunan bazı kimyasal maddeler reaksiyonu engelleyebilmekte 
ve yanlış negatif sonuçların alınmasına neden olabilmektedirler. Bunun yanı sıra, ölü bakteri 
hücrelerinden pozitif sonuç alma gibi riskler de mevcuttur (Schaad ve ark. 1995). 

Teknolojinin ilerlemesi sonucunda elde edilen gelişmeler tespit yöntemlerine de yansımıştır. Son 
yıllarda geliştirilen TaqMan sistemiyle DNA çoğalması fluorojenik olarak eş zamanlı olarak 
belirlenmekte ve agaroz jel safhasına gerek kalmamaktadır. Bu yöntem hedef DNA’ ya özgü forward ve 
reverse primerlerin arasında kalan bölgeye spesifik bir probun da kullanılması temeline ve proba 
bağlanan floresan boyaların optik bir dedektörle tespiti esasına dayanmaktadır (Schaad ve ark. 1999). 

RealTime PCR işleminde çoğaltılan ürün büyüklüğü 60-70 bp arasındadır. Bu nedenle de standart 
PCR işleminde elektroforetik ayırım için gerekli olan yaklaşık en az 200 bp’ lik büyükle 
karşılaştırıldığında daha başarılı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca reaksiyon boyunca oluşan floresanın 
cihaz tarafından  ölçülmesiyle de reaksiyon sonucunda elektroforeze gereksinim kalmamaktadır. 
Reaksiyon boyunca tüpün ağzının kapalı kalması ve elektroforeze gerek kalmaması nedeniyle de bulaşma 
riski daha da azalmaktadır (Weller ve ark. 2000). 
 
 

1: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle, Ankara 
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Real-time BIO-PCR 

 
Klasik PCR ile yapılan tespit çalışmalarında DNA kaynağı olarak bitki ekstraktı direkt, 

kaynatılarak, NaOH eklenerek veya hazır DNA saflaştırma kitleri ile muamele edilerek kullanılır. Ancak, 
bu ekstraktın içinde mutlaka bitkiden gelen bir çok kimyasal madde de bulunmaktadır. Kompleks bir 
karışım olan PCR karışımı içerisinde bu tür kimyasal maddeler reaksiyona girerek yanlış negatif veya 
yanlış pozitif sonuç alınmasına neden olabilmektedirler. Bunun yanı sıra, süspansiyonda bulunan ölü 
hücrelerden de pozitif sonuç alınma riski olduğu için yine yanlış yorumlara yol açılabilmektedir. Ayrıca 
prensip olarak bir teşhis çalışmasında farklı temele dayalı en az 2 yöntem kullanılmalıdır. Bu tür risklerin 
ortadan kaldırılması için BIO-PCR kavramı ortaya atılmıştır (Schaad ve ark. 1995).  

BIO-PCR’ ın temeli bitki ekstraktında bulunması muhtemel bakteri hücrelerinin seçici ya da yarı 
seçici besiyerinde belirli bir süre çoğaltılması esasına dayanmaktadır. Böylece PCR testinde reaksiyona 
girecek bakteri hücreleri çoğalmakta ve pozitif sonuç alma olasılığı matematiksel olarak yükselmektedir. 
Katı besiyerinde kullanılan agar iyi bir emici özelliğe de sahiptir. Böylece bitkiden gelen kimyasal 

Şekil 1. Real Time PCR’ ın çalışma prensibi ve reaksiyon sonunda floresan boyanın 
açığa çıkması (Hird and Johnson, 2000). 
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maddeler agar tarafından emilerek yıkama sonrasında reaksiyona girmeleri de engellenmiş olmaktadır. 
Bir diğer önemli avantajı ise, bakteri hücreleri çoğaldığı için ölü hücreden pozitif sonuç alma riski 
ortadan kalmaktadır. 

Özakman ve Schaad (2003), hastalık belirtisi göstermeyen patates yumrularından R. 
solanacearum’ un Avrupa ve ılıman bölgelerdeki 2 nolu biovarının tespit edilebilmesi için spesifik 
primer ve probe geliştirmişlerdir (Şekil 2). 

 
    1 GATCTTGTAA GCCTTGGTAC CCAGGTGGTG CCACGCTTCC TTCCCATCGC   50 
  51 TGAAGCCAAG GGCGCAGTTC CACACCCGTG ACCTGATAGT TGAAACTGCC 100 

101 CAGCAGGTCG  CCATTCCCAT ACAGAATTCG ACCGGCACGC  CGAGCCTGAA 150 

151 CCTTGCGCGC  GGTGGCCAAA  CTCATCTGGG CCATTCTTGC  GAAACGACTT  200 

201 GCCTTGCTGC TGCCAAATCG CCGTGCCGAT  GGTCAATGGT  GACAACGGTT  250 

251 TCCACTTCGT  ACCATCCGGC  GCCAGCCCTT  TGTCATGGCG  CTCCTGATTC 300 

301 ACCGCAAACA GCGATTCGCC  GATGCTTCCC  AGCATCTGCT  GGGGCGTAAT  350 

351 CACTTCCTGG  CGCACTGCAC  TCAACGCTTG  CAGCAGGTGT  TCGGCTTGAA  400 
401 ATTCGTAGGC  GAATTGCATG  TGATTGCCCC  GTGGTGATGG  AGATGCGCCA  450 

451 GCGAGGCCGC  CCCACCTATT  TCTTGTAGAC  CAACCGCCCG ATACGCTGTT  500 

501 TATCGAGGGG  CCGCGCGGTC  TTCCGGCGCT  TCGGTTCCCA  TGAACGTGAC  550 

551        ACGCCTGTCC    TAGAGCGACC                 570 
 

Şekil 2. ACH0158 numaralı R. solanacearum izolatının pPs2.10 plasmidinin klonlanan DNA’ sının 
nükleotid dizilişi (Fegan et al., 1997). 
 
 
R. solanacearum için geliştirilen Real-time BIO-PCR şu aşamalardan oluşmuştur. Anonymous  (1990)’ a 
göre işlem gören patates dokularını içeren süspansiyondan SMSA besiyerine ekim yapılmış ve 24 saat 
süreyle inkbasyona bırakılmıştır. Bu süre sonunda besiyeri üzerinde gelişen tüm bakteri kolonileri 
yıkanarak alınmış ve bu süspansiyon kaynatılarak DNA kaynağı olarak kullanılmıştır. Böylece 
reaksiyona alınan bakteri hücreleri tamamen canlı olanlardan alınmıştır. 
Besiyerine ekilmeden direkt olarak bitki ekstraktından yapılan Real-time PCR  işleminde BIO-PCR’ a 
göre daha düşük hassasiyet elde edilmiştir. 
Bu çalışmada Cepheid, Sunnyvale, Kaliforniya tarafından üretilen Smartcycler kullanılmıştır. 16 örnek 
kapasiteli cihazın her kuyusunun ayrı ayrı programlanabilmesi nedeniyle aynı anda 16 değişik PCR 
yapmak mümkün olabilmektedir. Böylece özellikle yöntem optimizasyonu yapılırken kullanıcıya büyük 
kolaylık sağlamaktadır. 

Yöntemin optimizasyonu amacıyla değişik sıcaklıklar ve süreler denenmiş, RSC-F, RSC-R primer çifti 
ve RSC-P probu kombinasyonunda en uygun annealing sıcaklığının 58 C olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 95 
oC 120 saniye, 40 döngü 95 oC 5 saniye denaturasyon, 30 sn 58 oC annealing kombinasyonu en erken 
Cyclethreshold (Ct) ve en yüksek fluoresan seviyesi verdiği belirlenmiştir. C t değeri, probun fluoresan 
sinyalinin arkaalanı geçtiği PCR döngü sayısı olarak belirlenmiştir. RealTime PCR tekniği çoğalma 
süresince reporter ve quencher dye eklenmiş hedefe özgü probe kullanılması esasına dayanmaktadır. 
Çoğalma öncesi quencher dye reporter dye daki fluoresanı absorbe eder.  PCR süresince Taq polimerazın 
5’ nükleas aktivitesi probun ayrılmasını sağlayarak boyanın da ayrılmasına neden olur ve kaydedilen 
floresan miktarı artar. Artan floresan miktarı da  dedektör tarafından kaydedilir.  
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Şekil 3. Su içinde 107 – 103 hücre/ml konsantrasyonundaki  TR-105 R. solanacearum izolatının RSC-F, 
RSC-R primer çifti ve RSC-P probe kombinasyonu kullanılarak  klasik Real Time PCR işlemi sonucunda 
elde edilen Ct değerleri 
 

 
Şekil 4. R. solanacearum (TR-105) eklenmiş patates ekstraktlarının mSMSA besiyerinde 24 saat inkube 
edilmesinden sonra besiyerinden yıkanarak alınan hücreler kullanılarak yapılan Real Time Bio-PCR 
sonunda elde edilen Ct değerleri ( 106 – 101 hücre/ml). 
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Sonuç 
Ekonomik ve ticari kayıplara da neden olması bitki hastalıklarına neden olan organizmaların 

biyolojik tehdit kapsamına da alınmasına yol açmıştır.  Eski Sovyetler Birliği, ABD, Kanada, Almanya, 
Japonya, Çin, Güney Afrika ve İngiltere’ nin bitkisel ürünlere karşı biyolojik savaş programları üzerinde 
çalıştıkları bilinmektedir (Schaad ve ark.2003).  Biyolojik savaş ajanı olarak bilinçli kullanılma 
olasılıkları yanında kazayla veya bitkilerin uluslararası dolaşımıyla bitki patojenlerinin bulaşmasıyla 
meydana gelebilecek ekonomik kaybın on milyarlarca Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle de 
bilim adamları dıştan gelecek veya yeni çıkacak hastalıklara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini uzun 
bir süre tartışmışlardır.  Bu tartışmalar sonunda yeni bitki hastalıklarının kazayla veya kasıtlı olarak 
bulaşmasına karşı alınacak en önemli tedbirin hızlı teşhis olduğu sonucuna varılmıştır.  

Türkiye anaç patates tohumunu yurtdışından ithal etmek kaydıyla karşılamaktadır. Böyle olduğu 
sürece de ülkemizde daha önce bulunmayan bir çok zararlı organizmanın bulaşması riski mevcuttur. 
Pratik bir mücadele yöntemi olmayan r. solanacearum gibi bitki bakteri hastalıklarından korunmanın en 
etki yolu iyi bir teşhis sisteminin gelişmiş olmasıdır. 

1996 yılında ilk kez Nevşehir’ de varlığı belirlenen ancak etkili bir karantina ile yayılması 
engellenen R. solanacearum ülkemiz için hala tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle hem ithal, hem de 
sertifikasyon uygulamalarında iyi bir gözlemin yanı sıra hassas bir yöntemle laboratuar testleri de 
yapılmalıdır. Bu konuda Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü R. solanacearum’ un Real-
time PCR ile tespit edilmesiyle ilgili günümüzdeki en hassas ve seçici test yöntemini oluşturmuş olup bu 
test yöntemi halen 6 bakteriye karşı kullanılmaktadır. 
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STREPTOMYCES TÜRLER İNİN PATOJENİSİTESİNDE 

PATATES M İNİ YUMRULARININ KULLANIMI 
 

Aynur KARAHAN 1                                     Prof.Dr.Y.Zekai KATIRCIO ĞLU 2 

 

1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara 
2 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü-Ankara 
 
Özet 
 
 Streptomyces türlerinin patojenisite testinde tüm dünyada patates çeliklerinden üretilen mini 
yumrular kullanılmaktadır. Bu metot zaman ve yerden sağladığı tasarruf nedeniyle tercih edilmektedir. 
Bu çalışmada, 2002 ve 2003 yılları patates hasat döneminde Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illerinden 
toplanan patatesler üzerindeki uyuz lezyonlarından izole edilen 96 Streptomyces izolatının patojenisitesi 
patates mini yumruları kullanılarak tespit edilmiştir. Bu amaçla Agria çeşidi patatesler yetiştirilmi ş ve 
bunlardan alınan yaprak tomurcuk çeliklerinden üretilen mini yumrulara Streptomyces izolatları inokule 
edilmiştir. İnokulasyondan 21 gün sonra değerlendirmeler yapılmış ve 48 izolat patateste patojen olarak 
bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Streptomyces türleri, patojenisite, patates mini yumru 
 

USING OF POTATO MINI TUBER FOR PATHOGENICITY  OF STREPTOMYCES SPECIES  
 
Abstract 
 
 Mini tubers produced from potato cuttings are used for pathogenicity of Streptomyces species all 
over the world. It is preferred due to take up less space and time. In this study, it is determined to 
pathogenicity of 96 Streptomyces strains isolated from scab lesions on potato collected from Afyon, Bolu, 
Nevşehir and Niğde provinces in 2002 and 2003 potato harvesting period. With this aim, it was grown 
Agria potato cultivars and inoculated Streptomyces strains on mini tubers produced from leaf-bud 
cuttings. They were evaluated 21 days later and determined 48 strains pathogenic on potato. 
 
Key words: Streptomyces species, pathogenicity, potato mini tuber 
 
Giri ş 
 
 Patates, buğday, mısır ve pirinçten sonra dünyada bitkisel üretimde dördüncü sırada yer alan 
önemli bir üründür. Ülkemiz patates ekiliş alanı 195.000 ha ve üretimi ise 5.300.000 tondur (Anonim 
2005). Streptomyces türleri dünyada patates yetiştiricili ği yapılan her yerde yaygın olarak bulunmaktadır. 
Patateste adi uyuz olarak bilinen hastalığı oluşturan Streptomyces scabies bu cins içerisinde tanılanan ilk 
bitki patojenidir. S.scabies’ in yanı sıra bu cins içinde yer alan Streptomyces acidiscabies ve Streptomyces 
turgidiscabies gibi diğer türler de patateste adi uyuz hastalığına sebep olmaktadır (Lambert ve Loria 
1989b, Miyajima et al. 1998). Ayrıca Bouchek-Mechiche et al. (2000) Fransa’ da yaptıkları çalışmada, 
patateste yüzeyinde kabarık, ağ ve yıldız şeklinde lezyonlara sebep olan sırasıyla Streptomyces 
europaiscabiei, Streptomyces reticuliscabiei ve Streptomyces stelliscabiei isimli üç yeni tür tespit 
etmişlerdir. 
 Bu türler, yumru üzerinde patatesin çeşidine, çevresel etkenlere ve etmenin virulensine bağlı 
olarak yüzeysel, kabarık, çukur, yıldız, ağ şeklinde düzensiz ve mantarımsı görünümde lezyonlar 
oluşturmaktadır. Bu lezyonlar özellikle yemeklik patateslerde yumru kalitesini bozarak pazar değerini 
düşürmekte ve ayrıca diğer hastalık etmenleri ve nematodlar için de giriş kapısı oluşturmaktadır. Havuç, 
turp, şalgam gibi kazık köklü bitkiler ve yerfıstığı da Streptomyces türlerinin konukçuları arasındadır 
(Labruyere 1971, Bang 1979, Janse 1988, Lambert ve Loria 1989a, Kritzman et al. 1996, Leiner et al. 
1996, Pavlista 1996, Loria et al. 1997). 
 Patatesteki uyuz lezyonlarından patojen Streptomyces türlerinin yanı sıra saprofit türler de izole 
edilebilmektedir. Bu nedenle elde edilen izolatların mutlaka patates yumruları üzerinde patojen olup 
olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Patojenisite testi Streptomyces türlerine hassas olan patates 
çeşitleri üzerinde yapılmaktadır. Patojenisite testi ya patojenden ari tohumluk yumruların dikilmesiyle ya 
da sap çelikleri, yaprak-tomurcuk çeliklerinden üretilen yumruların kullanımıyla yürütülmektedir (Loria 
ve Kempter 1986, Faucher et al. 1992, Faucher et al. 1993, Liu et al. 1996, Goyer ve Beaulieu 1997, 
Conn et al. 1998). Sap çelikleri ve yaprak-tomurcuk çelikleri metotları hızlı patates tohumluğu üretme 



 272

tekniklerdir (Bryan 1981). Bu metotların Streptomyces türlerinin patojenisite testlerinde kullanılmasıyla, 
zaman ve yer açısından tasarruf sağlanmaktadır.  
 Bu çalışma ile, Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illerinden toplanan lezyonlu patates 
yumrularından elde edilen 96 Streptomyces izolatının patojenisitesinin yaprak-tomurcuk çeliklerinden 
üretilen mini yumrular kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Yöntem 
 Çalışmada bitkisel materyal olarak Agria çeşidi patates yumruları, bu çeşitden alınan çelikler ve bu 
çeliklerden elde edilen mini yumrular kullanılmıştır. Ayrıca Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illerinden 
toplanan lezyonlu patates yumrularından elde edilen 96 Streptomyces izolatı ve referans kültür olarak 
PD1033 (Streptomyces scabies) nolu izolat kullanılmıştır. Bunların yanı sıra steril kum, toprak saksılar, 
besi yeri yapımında kullanılan kimyasallar, laboratuvar sarf malzemeleri ve cihazlar da kullanılan diğer 
materyal arasında yer almaktadır.  
 Streptomyces spp.’ ne karşı hassas olduğu bilinen Agria çeşidi tohumluk patatesler ekilmiş ve 
sulama, gübreleme, çapalama ve ilaçlama gibi rutin bakım işlemleri düzenli olarak yapılmıştır. Çeliklerin 
yetiştirileceği kum ve toprak saksılar steril edilmiştir. Patateslerin çiçek açma dönemine yaklaştığı 
dönemde iki kez patateslerden Bryan’ a (1981) göre, yaprak-tomurcuk çelikleri alınmıştır. Alınan bu 
çelikler steril kum içeren toprak saksılara dikilmiştir. Çeliklerin yumru oluşturup oluşturmadığı 15 gün 
sonra kontrol edilmiş ve yaklaşık 1-1.5 cm büyüklüğe ulaşmış yumrulara hazırlanan inokulum verilmiştir 
(Şekil 1). Her bir izolat için 8 adet mini yumru kullanılmıştır.  
 

        

 
Şekil 1. a) Steril kum içeren toprak saksılara dikilen patates yaprak tomurcuk çelikleri 
   b) İnokulum verilmeye hazır patates mini yumruları 
 İnokulumun hazırlanmasında Liu et al. (1996)’ da yer alan yöntem kullanılmıştır. Streptomyces 
izolatları 15 gün süreyle Yeast Malt Ekstrakt Agar (YMEA) besi yeri üzerinde geliştirilmi ştir. Daha sonra 
kolonilerden toplanan sporlar yulaf ezmesi sıvı besi yerine aktarılmış ve 6 gün süreyle 200 rpm’ de 
çalkalanmıştır. Bu süre sonunda, spor süspansiyonu santrifüj edilmiş ve steril destile suyla yıkanmıştır. 
Aynı işlem 3 kez tekrarlanmıştır. Son santrifüjden sonra geriye kalan sporlardan steril destile su ile 1x108 
spor/ml yoğunluğunda bir süspansiyon hazırlanmış ve her bir patates yumrusuna 500 µl olarak 
verilmiştir. İnokulum verildikten sonra enfeksiyonu teşvik etmek amacıyla sulama azaltılmış, kumun 
hafif nemli olarak kalmasına özen gösterilmiştir.  
 İnokulasyondan 21 gün sonra mini yumru üzerinde oluşan belirtiler, Cetas ve Jones (1962) ’ da 
verilen skalanın modifiye edilerek kullanıldığı  Loria ve Kempter’ e (1986) göre değerlendirilmiş ve 
kaydedilmiştir. 

a) 

b) 
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Modifiye 0-4 Skalası (Loria and Kempter 1986)  
(0)  Belirti yok  
(1)  Kahverengi kabuk veya lentisel  
(2)  Siyahlaşmış doku  
(3)  Çatlamış, siyahlaşmış kabuk  
(4)  Oldukça çukur, derin lezyonlar  

 
Bulgular ve Tartışma 
 
 Yaprak- tomurcuk çeliklerinin her birinden bir adet mini yumru elde edilmiştir. Ana bitkilerden 
1000 adet yaprak- tomurcuk çeliği alınmış, ancak bunların 800 kadarı mini yumru üretmiş ve patojenisite 
testinde kullanılmıştır. Mini yumruların büyüklükleri 1-3 cm arasında değişmiştir. Çelikler üzerinde 
üretilen yumruların tohum parçalarından üretilenlerle benzer olduğu, ancak büyüklüklerinin 1-4 cm 
arasında değiştiği Loria ve Kempter (1986) tarafından da ifade edilmiştir.  
 İnokulumun patates mini yumrularına verilmesinden 3 hafta sonra mini yumrular sökülerek 
skalaya göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda 48 izolat patateste patojen olarak tespit 
edilmiştir ve bu izolatların aldıkları skala değerleri  Çizelge 1’ de verilmiştir. Değerlendirmesi 
tamamlanan mini yumrular üzerindeki belirtilerden reizolasyonlar yapılmış ve aynı Streptomyces 
izolatları elde edilmiştir. 
Çizelge 1. Mini yumru üzerinde patojen olarak bulunan 48 izolatın modifiye 0-4 skalasına (Loria and 

Kempter 1986) göre oluşturduğu belirti tipleri 
N İzolat Mini yumruların aldı ğı skala değerleri 1 

 Kontrol 0 0 0 0 0 0 0 0 
 PD 1033 2 2 1 1 3 2 3 1 
1 St-1 2 1 1 2 1 2 1 1 
2 St-2 3 1 3 1 2 1 1 1 
3 St-5 2 2 4 1 0 2 1 2 
4 St-6 1 1 3 2 1 1 2 1 
5 St-7 1 2 2 1 1 2 2 2 
6 St-9 2 2 2 3 2 3 3 2 
7 St-10 1 1 0 0 0 1 0 1 
8 St-16 2 2 3 2 3 3 3 1 
9 St-18 3 1 1 2 1 1 3 1 
1 St-22 1 0 1 2 1 1 1 0 
1 St-23 2 1 0 3 1 1 1 0 
1 St-24 1 1 2 1 1 2 1 1 
1 St-28 2 2 1 2 1 3 2 1 
1 St-30 1 2 2 0 2 1 1 2 
1 St-34 1 1 1 1 0 1 0 0 
1 St-40 1 1 2 2 1 0 1 3 
1 St-41 1 2 3 1 1 1 1 2 
1 St-44 1 0 1 2 1 2 1 2 
1 St-53 3 3 1 1 3 2 1 1 
2 St-55 0 1 1 4 2 1 0 0 
2 St-56 1 1 1 2 1 0 1 0 
2 St-58  1 1 1 1 2 2 2 2 
2 St-59  1 2 2 3 1 1 1 1 
2 St-61 3 2 0 1 1 1 2 1 
2 St-64 3 1 2 2 2 4 1 2 
2 St-66 3 3 3 2 2 3 4 1 
2 St-67 1 3 3 1 2 2 1  1 
2 St-69 3 2 1 1 1 2 1 1 
2 St-70 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 St-71 1 1 1 2 0 0 1 2 
3 St-74 1 1 0 0 0 1 1 1 
3 St-75 3 2 1 1 1 2 1 1 
3 St-76 1 1 1 2 2 1 1 1 
3 St-78 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 St-82 1 1 1 0 1 1 1 0 
3 St-83 4 3 2 1 3 2 2 1 
3 St-84 1 1 1 0 1 2 3 1 
3 St-85 3 2 1 2 2 2 1 4 
3 St-86 1 0 1 1 1 1 0 1 
4 St-87 1 1 2 1 1 2 2 3 
4 St-88 2 1 2 1 1 1 2 1 
4 St-89 3 1 1 0 2 2 1 1 
4 St-92 1 2 1 0 1 0 1 0 
4 St-93 2 1 2 1 1 0 2 0 
4 St-95 1 3 3 1 1 1 2 1 
4 St-97 2 1 2 1 2 1 2 1 
4 St-98 2 1 2 1  1 3 3 1 
4 St-99 1 1 2 0 0 1 1 0 

 

1 (0)  Belirti yok, (1) Kahverengi kabuk veya lentisel, (2)  Siyahlaşmış doku, (3) Çatlamış, siyahlaşmış kabuk, (4) 
Oldukça çukur, derin  lezyon  
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 Çizelge 1 incelendiğinde kontrol olarak kullanılan mini yumrular üzerinde hiç bir belirti 
oluşmazken, pozitif kontrol ve diğer 48 izolatın verildiği yumrular üzerinde farklı tipte belirtiler oluştuğu 
görülecektir. Skala değerlerine göre en şiddetli belirtileri oluşturan izolatların virülensliği yüksek olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre çukur ve derin lezyonlar oluşturan St-5, St-55, St-64, St-66 ve St-83 nolu 
izolatlar virülensliği yüksek olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca izolatların büyük bir çoğunluğunun da 
kabuk kaldırıldığında dokuda kahverengileşme ve kabukta çatlamaya neden olduğu belirlenmiştir. Bu 
belirti tiplerinin yanısıra St-10, St-34, St-70, St-74, St-78, St-82 ve St-86 gibi izolatlar da sadece yüzeysel 
olarak kabukta kahverengileşmeye sebep olmuştur (Şekil 3). Loria ve Kempter (1986) tarafından yapılan 
bir çalışmada, sap çeliklerinden elde edilen yumrular ile, tohumluk patates parçalarından çoğaltılan 
bitkilerden elde edilen yumrular lezyon tipi özellikleri dikkate alınarak S. scabies enfeksiyonu yönünden 
karşılaştırılmıştır. Sera koşullarında yapılan bu çalışmada her iki tip yumru üzerinde oluşan uyuz 
belirtilerinin birbirinin aynı olduğu tespit edilmiştir. Yine Liu et al. (1996), yaptıkları çalışmada mini 
yumruları Streptomyces türlerinin patojenisitesinde başarıyla kullanmışlardır. Çalışmamız sonucunda da 
Streptomyces türlerinin patateslerde oluşturduğu tipik belirti tiplerinin suni inokulasyonla mini yumrular 
üzerinde de elde edilebileceği ve mini yumruların patojenisite testinde rahatlıkla kullanılabileceği 
kanısına  varılmıştır. 
 

      

 
 
Şekil 3.  Streptomyces türlerinin mini yumrularda oluşturduğu belirtiler  
 a) Kahverengi kabuk veya lentisel  b) Çatlamış, siyahlaşmış kabuk  c) Çukur ve derin lezyon 
  
 Lim (2004)’ e göre, Streptomyces türlerinin patojenisitesinde turp fideleri, PCR ve patates 
yumrularının da içinde olduğu bir kaç metot kullanılmaktadır. Ancak yine aynı araştırıcı, Streptomyces 
türlerine hassas olduğu bilinen bir patates çeşidi üzerinde yapılan patojenisite testinin halen tüm dünyada 
kabul gören en geçerli metot olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle çalışmamızda patojenisite testi için 
patates yumruları kullanılmıştır. Bu çalışmada hastalıktan ari normal patates yumruları yerine mini 
yumruların tercih edilme sebebi ise, zaman ve yerden tasarruf  sağlamaktır. Loria ve Kempter (1986)’ a 
göre de, Streptomyces türlerinin patojenisitesinin belirlenmesinde mini yumruların kullanılması zaman ve 
yer açısından tasarruf sağlamaktadır. Bu araştırıcılar tarafından yapılan bir denemede, hastalıktan ari 
patates yumrularının kullanıldığı patojenisite testinin sonuçlarını almak iki-üç ay sürerken, mini 
yumruların kullanıldığı testte sonuçlar 3 hafta gibi kısa bir sürede alınmıştır. Çalışmamız sırasında 
yapılan patojenisite testi de inokulasyondan sonra 3 hafta içinde sonuçlanmıştır. Kinkel (2004)’ e göre de, 
en iyi patojenisite test metodu yaprak-tomurcuk çeliklerinden elde edilen mini yumruların kullanıldığı 
testtir. Yine aynı araştırıcı bunun en basit metot olmadığını ancak bu kadar hassas sonuç alınabilen bir 
başka metot bulunmadığını da ifade etmiştir.  
 Sonuç olarak, tohumluk çoğaltım programları ve yeni patates çeşitlerinin ıslahı çalışmalarında 
uzun yıllardır kullanılan yaprak-tomurcuk çelikleri ve sap çelikleri metotlarının, Streptomyces türlerinin 
patojenisitesinin belirlenmesinde de güvenle kullanılabileceği bu çalışmayla tespit edilmiştir.  
 
 

a) b) 

c) 
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PATATES BÖCEĞİ 
[(leptinotarsa decemlineata SAY (COL.:CHRYSOMELIDAE)]’NE Melia azedarach L.(MELIACEAE) 

EKSTRAKTLARININ BESLENME ENGELLEY İCİ ETK İSİ 
 

Pervin ERDOĞAN 
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 

 
Özet 
 

Bu çalışmada Melia azedarach L’ın (Meliaceae) yapraklarından elde edilen asetonlu ve etanollü ve 
meyvelerinden elde edilen metanollü ekstraktlarının Patates böceği’nin ergin ve larvaları üzerine beslenme 
engelleyici etkileri araştırılmıştır. Denemeler 25±1ºC sıcaklık ve %65±5 orantılı nem ve 18 saat gün 
uzunluğuna ayarlı iklim odasında yapılmıştır Ekstraktların farklı konsantrasyonları larva ve erginler üzerine 
yaprak disk yedirme yöntemi ile uygulanmıştır. 

Larva ve erginlerde ekstraktların uygulanan yüksek konsantrasyonlarında tüketilen yaprak alanında meydana 
gelen azalma önemli bulunmuştur. M.azedarach ekstraktlarının yüksek konsantrasyonlarının Patates böceği 
ergin ve larvaları üzerinde güçlü bir beslenme engelleyici etki gösterdiği ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Melia azedarach  L. beslenme engellyici etki, Leptinotarsa decemlineata Say 

Abstract 

The effects of  Melia azedarach L. extracts obtained with acetone , ethanole and methanole obtained were 
investigated against Leptinotarsa decemlineata Say. 
Third instar larvae of about 30 – 35 mg weight were used for leaf disc methods.3-5 days old  female adults. 
Antifeeding effect at larvae and adult stage was put forward  during the leaf disc method.  
 
Key Words :  Melia azedarach  L. Antifeedant effect, Leptinotarsa decemlineata Say 

 
Giri ş 
 

Ülkemizde geniş ekiliş alanına sahip olan patatesin, endüstride de kullanılması ve ihraç imkanının 
bulunması, ülke ekonomisinde önemli bir yer almasını sağlamıştır. 2003 yılı istatistiklerine göre ekiliş alanı 
2219.000 ha, üretimi ise 6.000.000 ton’dur (Anonymous 2003). 

Patates üretimini olumsuz yönde etkileyen zararlıların en önemlisi  Patates böceği (Leptinotarsa 
decemlineata Say) (Col: Chrysomelidae)’dir.  

Bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Patates böceği mücadelesinde daha çok kimyasal 
mücadele yapılmakta ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda kimyasal 
pestisitlerin yaygın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar bitki koruma çalışmalarında çeşitli 
alternatif yöntem ve doğal pestisitlerin aranmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu alan içerisinde en çok 
çalışılan alanlardan biride bazı bitkilerden elde edilen ekstraktların zararlıların mücadelesinde kullanımı 
olmuştur. Günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. 

Ekstraktları zirai mücadele alanında kullanılan ve üzerinde en çok çalışma yapılan bitki Azadirachta 
indica A.Juss’dır (Meliaceae). Bu bitkiden elde edilen melianone, melianol, azadiradone, azadirone, gedunin 
ve meliantriol gibi maddelerin böcekler üzerine beslenme engelleyici, metamorfoza, beslenme düzenleyici 
gibi birçok etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Schmutterer 1990). A.indica ile aynı 
familyadan olan ve üzerinde çok fazla çalışma yapılan bir diğer bitki de Melia azedarach L. (Meliaceae)’dır 
. Tesbih veya Şemsiye ağacı olarak bilinen M.azedarach Hindistan ve Çin’de doğal olarak yetişmektedir. 
Ülkemizde İzmir, Adana ve Hatay yöresinde kültüre alınmış olup parklarda süs ağacı olarak 
yetiştirilmektedir (Davis, 1975). M.azedarach, A.indica ile benzer maddeleri içermekte ve zararlılar üzerine 
aynı şekilde etki göstermektedir (Oelrichs et al.1983).  

Bu çalışma, daha önce çeşitli araştırmalar yapılan M.azedarach bitkisinden elde edilen ekstraktların 
zararlılar ile mücadelede yoğun olarak kullanılan kimyasal preparatlara alternatif oluşturmak amacıyla ele 
alınmıştır. Söz konusu bitkinin yaprak ve meyvelerinden elde edilen ektraktların Patates böceği’nin ergin ve 
larvaları üzerine beslenme engelleyici etkisi araştırılmıştır. Çalışma 1998-2001 yılları arasında Ankara Zirai 
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yürütülmüştür. 
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Materyal ve Yöntem 

Çalışmanın ana materyalini Patates böceği [(Leptinotarsa decemlineata Say) (Col.Chrysomelidae] Melia 
azedarach L. (Meliaceae)’ın   asetonlu ve etanollü yaprak ekstraktları ile metanollü meyve ekstraktı, patates 
yaprakları, çeşitli laboratuvar malzemeleri, steril kum ve toprak oluşturmuştur.  
Patates böceği ergin olarak Ankara ilinden alınmış ve. Wardojo (1969)’ nun uyguladığı yetiştirme 
metodundan yararlanılarak bu erginlerden stok kültür elde edilmiştir.  
Patates böceği stok kültürü ve denemeler 25±1° C sıcaklık, %65±5 orantılı nem ve 18 saat gün uzunluğuna 
ayarlı iklim odasında yetiştirilmi ştir aynı koşullarda denemeler yapılmıştır. Besin olarak yıl boyunca Enstitü 
bahçesinde ve serada yetiştirilen Marfona çeşidi patates kullanılmıştır 
Ekstraktlar  
Yaprak ekstraktları 
M. azedarach’ın asetonlu ve etanollü yaprak ekstraktları Breuer and Devkota (1990)’nın  yönteminden 
yararlanarak hazırlanmıştır. Bu amaçla M. azedarach’ın  yaprakları saplarından ayrılmış ve iyice 
kurutulduktan sonra değirmende toz haline getirilmiştir. Sonra üzerine aseton ilave edilmiş, 48 saat 
çalkalayıcıda karıştırıldıktan sonra süzgeç kağıdı ile süzülmüştür. Bu karışım Soxhlet cihazında 5-6 saat 
ekstrakte edildikten sonra asetonlu ekstrakt Rotary Evaporator ‘de aseton dan arındırılmıştır. 
M. azedarach’ın etanollü yaprak  ekstraktı, asetonlu ekstraktın elde edildiği  yöntemle hazırlanmıştır. 
Meyve ekstraktı 
M. azedarach’ın metanollü meyve ekstraktı hazırlanmış, bunun için Breuer and Devkota (1990)’nın 
yönteminden yararlanılmıştır.. Bu yönteme göre 1600 g meyve 80°C sıcaklıkta 3-4 gün kurutulduktan sonra 
çarparak öğüten değirmende küçük parçalara ayrılmıştır. Bu şekildeki meyvelere metanol ilave edildikten 
sonra 48 saat çalkalanmış ve Soxhlet cihazına 5-6 saat ekstrakte edilmiştir.  Elde edilen ekstrakt  Rotary  
Evaporator’de (50-60° C sıcaklıkta ) metanolden  arındırılmıştır  
Bitkisel ekstraktların beslenme engelleyici etkilerini belirlemek amacıyla Patates böceği’nin larva ve 
erginlerine yaprak disk yedirme yöntemi  ile uygulamalar yapılmıştır.  
Yaprak disk yedirme yöntemi 
Larva denemelerinde, M.azedarach’ın ve  metanollü meyve  ekstraktlarından % 10, 20 ve  30  ve erginlerde 
asetonlu, etanollü yaprak ekstraktlarından  %40, 50 ve 60 konsantrasyonları, metanollü meyve ekstraktından 
ise % 40, 50 ve 60 konsantrasyonları saf su ile hazırlanmış ve içerisine yayıcı yapıştırıcı olarak %0.01 
oranında Tritonx.100 ilave edilmiştir. Kontrolde içinde  %0.01 oranında Tritonx.100 bulunan saf su 
kullanılmıştır. 
Patates yapraklarından 2.2 cm çapında  kesilen diskler hazırlanan konsantrasyonlara 3-5 sn süre ile 
daldırılmış ve 30 dak. kuruması için bekletilmiştir. Kuruyan diskler içinde nemlendirilmiş filtre kağıdı 
bulunan 9 cm çapındaki petri kabının her birine 2 adet  olmak üzere yerleştirilmi ştir. Sonra her petri kabına 2 
adet 1 saat süre ile aç bırakılan  larvalar  konulmuştur. Gözlemler günlük olarak yapılmış ve yaprak diskleri 
her gün aynı şekilde ekstrakt uygulanmış haliyle hazırlanarak petri kaplarına yerleştirilmi ştir.  Deneme 10 
tekerrürlü olarak kurulmuş ve sayımlara 72 saat devam edilmiş, bu süre içerisinde larvalar tarafından 
tüketilen yaprak alanları günlük olarak belirlenmiştir.  Tüketilen yaprak alanını belirlemek için Digital 
planimetre kullanılmış, toplam yaprak alanından kalan yaprak alanı çıkarılmıştır (Zehnder and Warthen 
1988). 
Ergin denemesi de aynı yöntemle yapılmıştır. Her bir petri kabına 3’er adet disk ve 2’şer adet 10-15 günlük 
egin birey konulmuştur. Kontrol amacıyla 30 adet yaprak diski (2.2 cm) aynı şekilde kesilerek  saf suya 
daldırılmış ve böcek verilmeden petri kaplarına yerleştirilmi ştir. 
Bulgular ve Tartışma 
 
Asetonlu yaprak ekstraktının farklı konsantrasyonlarına daldırılmı ş yaprak diskleri ile beslenen 
Patates böceği’nin  larva ve erginlerinden elde edilen sonuçlar Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 
Çizelge 1’de görüldüğü gibi larvalarda en fazla tüketim alanı tüm zamanlarda kontrolde olmuştur. En az 
yaprak tüketim alanı ise %30 konsantrasyonda konsantrasyonunda 72 saat sonra belirlenmiştir. Yapılan 
istatistiki analizlerde uygulanan bütün konsantrasyonlarda 24 ve 48 saat sonra tüketilen yaprak alanı 
kontrolden farklı olmuştur (P<0.05).  

Erginlerde ise, en fazla tüketim alanı 72 saat sonra tüm zamanlarda kontrolde olmuştur En az tüketim alanı 
ise  %50 konsantrasyonda 72 saat sonra belirlenmiştir (Çizelge 2). Yapılan istatistiki analizlerde %60 
konsantrasyonda tüm zaman periyotlarında tüketim alanı kontrolden farklı olmuştur ( P<0.05). 

Etanollü yaprak  ekstraktı  ile yapılan larva denemelerde, Çizelge 1’e göre en az tüketim alanı yüksek 
konsantrasyonda 72 saat sonra elde edilmiştir. Yapılan istatistiki analizlerde P<0.05 önem düzeyinde 
tüketilen yaprak alanı tüm konsantrasyon ve zamanda kontrolden farklı bulunmuştur. 
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Ergin çalışmalarında, en az tüketim alanı %50 konsantrasyonda 72 saat sonra elde edilmiştir. Yapılan 
istatistiki analizlerde P<0.05 önem düzeyinde üç zaman periyodunda %50 ve 60 konsantrasyonda tüketilen 
yaprak alanı kontrolden farklı bulunmuştur. 

Metanollü meyve ekstraktı ile larvalar üzerine yapılan çalışmalarda, çizelge 1’de görüldüğü gibi en az 
tüketim 72 saat sonra % 30 konsantrasyonunda belirlenmiştir. Yapılan istatistiki analizlerde % 30 ve 40 
konsantrasyonlarda tüketilen yaprak alanı tüm zaman periyotlarında kontrolden farklı, %10 konsantrasyonu 
48 ve 72 saat sonra kontrolden farksız bulunmuştur (P<0.05). 
Ergin denemelerinde, en az tüketim alanı ise aynı zamanda %15 konsantrasyonda belirlenmiştir. Yapılan 
istatistiki analizlerde P<0.0 önem düzeyinde tüketilen yaprak alanı uygulanan tüm konsantrasyon ve 
zamanlarda kontrolden farklı konsantrasyonlar birbirinden farksız olarak tespit edilmiştir.  
Patates böceği  larva ve erginlerinde belirlenen beslenme engelleyici etkide M.azedarach’ın metanollü 
meyve ekstraktında zamana bağlı olarak yükselmiştir. Zamana bağlı olarak tüketilen yaprak alanın 
azalmasıyla beslenme engelleyici etkide yükselme meydana gelmiştir.Bulgularımız çeşitli araştırıcıların 
sonuçları ile aynı paraleldedir. Schmutterer (1986) AZT-VR-K ve  Neem tohum ekstraktının L. decemlineata 
‘nın erginlerinde güçlü bir beslenme engelleyici olarak belirlendiğini ve bireyler arasında  ekstraktla 
muamele edilmiş besinle beslenmede büyük farklılıklar olduğunu bazı bireylerin  hiç beslenmediğini 
kaydetmektedir. Valladares et al (1997) M. azadarach ‘ın metanollü meyve ekstraktının,  X. luteola ergin ve 
larvalarını % 2, 5, 10 konsantrasyonları uygulanmış yaprak disklerinde 24 saat süre ile beslenmişlerdir. 
Ekstrakt uygulanmış diskler üzerinde beslenen larvalarda yaprak tüketim alanı %2.8 iken kontrolde bu 
oranın %21.5 olduğunu, benzer olarak erginlerde kontrolde 18.7 olan yaprak tüketim alanının uygulamalı 
diskte %2.5 olduğunu ayrıca beslenme engelleyici etkinin konsantrasyona bağlı olduğunu bildirmektedirler. 
Shin-Foon (1986) M. azadarach ‘ın meyvesinden elde edilen metanol ekstraktının %1 dozunun M. separata 
‘nın 1. ve 2. dönem larvalarında beslenmeyi %80 düzeyinde engellediğini belirtmektedir. Brauer and 
Devkota (1990) M. azadarach ‘ın meyvesinden elde edilen metanol ekstraktının %1.5 ve 10 
konsantrasyonlarının T. pityocampa ‘nın tüm larva dönemlerinde artan konsantrasyonla birlikte güçlü bir 
beslenme engelleyici etki meydana getirdiğini kaydetmektedir. Schwinger et al. (1993) A.indica ve 
M.azedarach ekstraktlarının Epilachna varivestis üzerinde beslenme engelleyici etkiyi araştırmışlardır. 
Ekstraktlarda zaman artışıyla birlikte zararlı tarafından tüketilen alanın azaldığını ve beslenme engelleyici 
etkide artış olduğunu bunun sonucunda ekstraktların güçlü bir beslenme engelleyici etkiye sahip olduğunu 
belirtmektedirler.  
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Çizelge4.34. Melia azedarach’ın asetonlu, etanollü yaprak ve Metanollü meyve ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarına daldırılmış 
yaprak diskleri ile beslenen Leptinotarsa decemlineata Say larvası tarafından tüketilen günlük yaprak alanı [Ort.S.hata 
(min-mak)] (*) 

zaman  24 48 72 

Ekstrakt Adı Kon. 
Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

 
 
Asetonlu yaprak 
ekstraktı 

Kontrol 3.60±0.003a 
(2.60-3.80) 

3.80±0.000a 
(3.80-3.80) 

3.80±0.000a 
(3.80-3.80) 

10 3.20±0.202ab 
(2.14-3.80) 

2.80±0.165bc 
(2.05-3.34) 

2.32±0.260c 
(1.48-3.80) 

20 2.64±0.277b 
(1.45-3.80) 

1.90±0.178c 
(1.03-2.45) 

2.18±0.277bc 
(1.01-3.18) 

30 2.48±0.141b 
(1.67-2.89) 

1.45±0.152c 
(0.73-2.05) 

0.70±0.229d 
(0.00-1.84) 

 
Etanollü yaprak 
ekstraktı 

10 2.32±0.260c 
(1.48-3.80) 

3.15±0.190b 
(2.20-3.80) 

3.02±0.228b 
(2.20-3.80) 

20 2.18±0.277bc 
(1.01-3.18) 

1.98±0.326b 
(0.10-2.91) 

1.74±0.454b 
(0.00-3.58) 

30 0.70±0.229d 
(0.00-1.84) 

2.04±0.361b 
(0.15-3.20) 

1.21±0.217c 
(0.00-1.86) 

 
Metanollü meyve 
ekstraktı 

10 2.00±0.163b 
(1.50-3.20) 

3.21±0.290a 
(1.85-4.80) 

3.63±0.080a 
(3.10-3.80) 

20 1.92±0.118b 
(1.44-2.40) 

2.02±0.318b 
(0.68-3.80) 

1.89±0.357b 
(0.38-3.17) 

30 1.84±0.263b 
(0.83-2.84) 

1.85±0.521b 
(0.00-3.70) 

1.42±0.371b 
(0.00-3.42) 

* Aynı sütun içerisinde ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, önemli bulunmuştur (P<0.05, Duncan testi). 

 

 

Çizelge4.34. Melia azedarach’ın asetonlu, etanollü yaprak ve metanollü meyve ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarına daldırılmış 
yaprak diskleri ile beslenen Leptinotarsa decemlineata Say ergini tarafından tüketilen günlük yaprak alanı [Ort.S.hata (min-
mak)] (*) 

Zaman  24 48 72 

Ekstrakt Adı Kon. 
Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

Günlük tüketilen 

alan (cm²) 

 
 
Asetonlu yaprak 
ekstraktı 

Kontrol 5.62±0.214a 
(4.96-5.70) 

5.43±0.06a 
(4.83-5.70) 

5.70±0.123a 
(5.70-5.70) 

10 4.71±0.353a 
(3.01-5.70) 

0.92±0.159c 
(0.10-1.50) 

2.35±0.458b 
(0.00-4.63) 

20 3.95±0.496a 
(2.88-5.70) 

1.21±0.346b 
(0.68-5.70) 

0.67±0.143c 
(0.14-2.00) 

30 4.53±0.370b 
(2.88-5.70) 

2.58±0.632c 
(0.68-5.70) 

0.91±0.201c 
(0.14-2.00) 

 
Etanollü yaprak 
ekstraktı 

40 4.45±0.520a 
(1.76-5.70) 

2.01±0.447b 
(0.30-4.05) 

1.69±0.520b 
(0.22-4.52) 

50 4.11±0.605b 
(1.05-5.70) 

2.35±0.550c 
(0.34-4.90) 

1.09±0.442d 
(0.10-3.69) 

60 3.27±0.378b 
(1.18-4.82) 

0.94±0.158c 
(0.05-2.03) 

1.23±0.333c 
(0.34-3.52) 

 
Metanollü meyve 
ekstraktı 

40 2.55±0.342b 
(1.10-4.45) 

0.68±0.207c 
(0.05-1.82) 

0.83±0.236c 
(0.10-2.25) 

50 1.95±0.266b 
(0.47-3.12) 

0.92±0.22c 
(0.00-1.80) 

0.46±0.181c 
(0.00-1.56) 

60 0.62±0.169b 
(0.15-1.50) 

0.46±0.161b 
(0.00-1.50) 

0.89±0.564 b 
(0.00-4.29) 

* Aynı sütun içerisinde ayrı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark, önemli bulunmuştur (P<0.05, Duncan testi) 
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PATATES ÜRETİM İNDE NEMATODLARIN ÖNEM İ 
 

İ. KEPENEKCİ, E. EVLİCE ve S. EKEN KARATAŞ 
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle-ANKARA 
 
ÖZET 

Nematodlar diğer organizmalara göre yaşama ortamı en geniş canlı gruplarından biridir. Tatlı ve 
tuzlu sular ile kutuplardan ekvatora kadar, toprakta, mikroorganizmalar üzerinde serbest, bitki ve hayvanlarda 
parazit olarak yaşayan grupları mevcuttur. Tarım alanlarında toprak gibi mikrobiyolojisi karışık bir ortamda 
yetişen bitkilerin doğal koşullarda tek bir organizma gurubu tarafından zarar gördüğünü kabul etmek 
olanaksızdır. 

Patatese zarar veren diğer önemli nematodlar; Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis, G. 
pallida), Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor Thorne), Kök-ur nematodları (Meloidogyne 
spp.), Soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev), Yalancı sak nematodu (Neotylenchus 
vigissi (Skarbilovich) Goodey), Yalancı kök-ur nematodu (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen), 
Kök lezyon nematodları (Pratylenchus spp.), Küt-kök nematodları (Trichodorus spp.) ve İğne nematodları 
(Longidorus spp.) dır. 

Avrupa Birliği tarafından patates hastalık ve zararlıları yönüyle direktif yayınlanan ve sıkı bir 
şekilde izlenen beş zararlı organizma bulunmaktadır. Bu organizmalardan ikisi Patates kist nematodları 
(Globodera pallida, G. rostochiensis) dır. 

Patates bitkisinin sağlıklı yetiştirilebilmesi ve tohumluk üretim sisteminin oluşturulabilmesi için 
öncelikli olarak tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Halen ülkemizde tohumluk ve 
yemeklik patates üretimleri aynı bölge içerisinde birlikte yapılmaktadır. Bu durum tohumluk üretiminde 
mutlak yapılması gereken hastalık ve zararlı kontrolünü güçleştirmekte, sağlıklı tohumluk üretimini 
engellemektedir. Nitekim ülkede önceki yıllarda tohumluk üretimi yapılan bölgelerde, uzun yıllar kontrolsüz 
üretimin sonucunda bugün sağlıklı tohumluk üretimi imkansız hale gelmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden 
biride patateste önemli hastalık ve zararlıların ülkemize girmesi ve bu alanlarda yayılmasıdır. Bu etmenler 
içerisinde bitki paraziti nematodlar önemli bir yere sahiptir. 

Bu bildiride patates ekiliş alanlarında önemli bitki paraziti nematodlar ve bu nematodların 
ülkemizdeki durumu ve alınması gereken tedbirlere değinilmeye çalışılmıştır. 
 
THE IMPORTANCE OF NEMATODES IN POTATO PRODUCTION 
 
ABSTRACT 

Nematodes successfully colonize a greater variety of habitats than any other group of multicellular 
animals. They are found from polar regions to equator, oceans and all types of soil. It is impossible to accept 
that, in soil as the most complex and refuging many life forms, only one group of organism cause damage to 
plants. 

The important nematodes that infect potato are; Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, G. 
pallida), Potato rot nematode (Ditylenchus destructor Thorne), Root knot  nematodes (Meloidogyne spp.), 
Stem and bulb nematode  (Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev), Neotylenchus vigissi (Skarbilovich) Goodey, 
False root-knot nematode (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen), Root lesion nematodes 
(Pratylenchus spp.), Stubby-root nematodes (Trichodorus spp.) and Needle nematodes (Longidorus spp.) dır. 

There are five organisms that directives published about and followed tightly in European Union. 
Among them, two are potato cyst nematodes (Globodera pallida, G. rostochiensis).  

The first step to grow healty potato plants and to constitute seed production system is to determine 
the seed potato production areas. Stil, seed and consumption potato production are done in the same growing 
areas together in Turkey. It makes pest and disaease control difficult, which necessaryly should be done in 
potato seed production and prevents healty seed production. Likewise, it is now impossible to product seed 
potatoes in the production areas where uncontrolled seed potatoes are grown for long periods. One of the 
main reasons is that  important diseases and pests introduced to these growing areas and now they are widely 
distributed. Plant parasitic nematodes have an important role among these agents.  
 
GİRİŞ 

Dünya’da geniş bir yayılış alanına sahip olan nematodlar, yıllar boyunca en az bilinen organizma 
grupları arasında yer almıştır. Bitkilerde zararlı olan nematodlarla ilgili olan ilk çalışmalar, 19. yüzyılda 
kültür bitkilerindeki zararlarının fark edilmesiyle başlamıştır. Nematolojik çalışmalar Entomolojik 
çalışmalardan 60 yıl, Fitopatolojik çalışmalardan da 40 yıl sonra başlamıştır (Thorne, 1961). 

Nematodlar genellikle toprakta, suda ve çürümekte olan organik maddelerde yaşarlar. Birçok türleri 
de bitkilerin çeşitli kısımlarında beslenir ve zararlı olurlar. Bitkilerde beslenen ve zarar yapan bu gibi 
nematodlara “bitki paraziti nematodlar” adı verilir. 
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Bitki paraziti nematodların konukçuları farklılık göstermektedir. Bazı nematod türlerinin bir veya 
birkaç konukçusu olmakla birlikte genel olarak bitki paraziti nematod türlerinin konukçu sayıları oldukça 
fazladır.  

Toprak gibi mikrobiyolojisi karışık bir ortamda yetişen bitkilerin doğal koşullarda tek bir organizma 
grubu tarafından zarar gördüğünü kabul etmek olanaksızdır. Bu nedenle bitki paraziti nematodlar dan ileri 
gelen ürün kayıpları da bazı tahminlere dayanmaktadır.  

Yapılan bir çalışmada Dünya’da kayıtlı 4305 bitki paraziti nematod türünün olduğu ortaya 
konmuştur (Maggenti, 1991). Bu sayı her yıl artmakta ve yeni türler ortaya konularak isimlendirilmektedir. 
Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise 49 bölge ve 59 ayrı konukçuda 172 bitki paraziti nematod türünün kayıtlı 
olduğu ortaya konmuştur (Ökten et al., 2000). 

Ülkemizde bitki paraziti nematodların önemli zararlara neden olduğu kültür bitkileri içerisinde 
patates önemli bir yere sahiptir. Patates bitkisinin karantinaya tabi ve tohumluk sertifikasyonu açısından 
önem taşıyan bitki paraziti nematodların konukçusu olması, bu nematodların mücadelesinin zor olması ve 
tohumla taşınması gibi sebeplerden dolayı nematoloji açısından önemi daha fazladır.  

Patatese zarar veren önemli nematodlar; Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis, G. 
pallida), Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor Thorne), Kök-ur nematodları (Meloidogyne 
spp.), Soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev), Yalancı sak nematodu (Neotylenchus 
vigissi (Skarbilovich) Goodey), Yalancı kök-ur nematodu (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen), 
Kök lezyon nematodları (Pratylenchus spp.), Küt-kök nematodları (Trichodorus spp.) ve İğne nematodları 
(Longidorus spp.) dır. 

Avrupa Birliği tarafından patates hastalık ve zararlıları yönüyle direktif yayınlanan ve sıkı bir 
şekilde izlenen beş zararlı organizma bulunmaktadır. Bu organizmalardan ikisi Patates kist nematodları 
(Globodera pallida, G. rostochiensis) dır. 

Bu bildiride patates ekiliş alanlarında önemli bitki paraziti nematodlar ve bu nematodların 
ülkemizdeki durumu ve alınması gereken tedbirlere değinilmeye çalışılmıştır. 

 
PATATES EK İLİŞ ALANLARINDA ZARAR OLU ŞTURAN NEMATODLAR  

Halkımızın beslenmesinde buğdaydan sonra en önemli besin maddesi olan patates 195.000 hektar 
alanda yetiştirilmekte olup yıllık 5.300.000 ton ürün elde edilmektedir (Anonymous, 2003). Ülkemizde 
patates üretimi açısından Niğde, Nevşehir, İzmir ve Bolu %53.33’lük bir paya sahiptir (Çizelge 1.). 

Patates üretimini kısıtlayan faktörlerin başında diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi zararlı 
organizmalar gelmektedir. Bunlardan bazıları verim miktarını düşürerek ekonomik önemde zarara neden 
olurken bazıları da kalite düşüklüğüne neden olmaktadırlar. Patateste zarara neden olan bu organizmaların bir 
kısmı da tohumluk yumrularla taşınması ve pratik mücadele yöntemlerinin mevcut olmaması nedeniyle 
karantina ve tohum sertifikasyonu kapsamında yer almakta ve bütün ülkeler tarafından üzerinde önemle 
durulmaktadır. 

Avrupa Birliği tarafından patates hastalık ve zararlıları yönüyle direktif yayınlanan ve sıkı bir 
şekilde izlenen beş zararlı organizma bulunmaktadır. Bunlar; Patates kist nematodları (Globodera pallida, G. 
rostochiensis) (Anonymous, 1969a), Kahverengi çürüklük (Ralstonia solanacearum) (Anonymous, 1998), 
Halkalı çürüklük (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) (Anonymous, 1993) ve Patates siğil 
hastalığı (Synchytrium endobioticum) (Anonymous, 1969b) dır. 

Patateslerde zararlı nematodlarla ilgili olarak yurtdışındaki çalışmalar incelendiğinde; başta Patates 
çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor Thorne) ve Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis, G. 
pallida) olmak üzere birçok nematod türünün ürün kaybına yol açtığı görülmektedir (Winslow and Willis, 
1972; Evans and Stone, 1977; Scurrah and Franco, 1978; Willame, 1982; Evans and Trudgill, 1992). 

Patatesin önemli zararlılarından olan Patates çürüklük nematodu ülkemizde ilk defa Erzurum ve 
Denizli’de Afyon orjinli patateslerde tespit edilmiştir. Bu zararlının Söğütlü (Erzurum)’de hasat zamanı 
tarladaki zararın %20’ye kadar çıktığı ve patateslerin depoda muhafazası süresinde zararın daha da arttığı 
bildirilmektedir (Yüksel, 1978). Bu nematodunun ülkemizdeki yayılışı, zarar derecesi, mücadelesi ve patates 
ekiliş alanlarında bulunabilecek diğer bitki paraziti nematodları tespit etmek amacıyla yürütülen geniş çaplı 
bir çalışmada Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde söz konusu nematodun yaygınlık 
gösterdiği ortaya konmuştur. Aynı çalışmada, ekonomik önemde zararlı diğer bitki paraziti nematodlara 
rastlanmadığı bildirilmektedir (Borazancı et al., 1992). Enneli ve Öztürk (1999) ise Orta Anadolu Bölgesi 
patates ekiliş alanlarında yaptıkları çalışmada bu nematod ile bulaşıklığın geçmiş yıllara göre azaldığını 
belirlemişlerdir.  

Ülkemizde daha önce varlığı tespit edilmeyen karantinaya tabi Patates kist nematodları Bolu 
(Dörtdivan)’da ithal tohumluk dikilen bir tarlada tespit edilmiştir (Enneli ve Öztürk, 1996). Daha sonra bu 
nematodlar ile ilgili detaylı bir survey çalışması yürütülmemiştir. Günümüzde bu nematodların hızla yayıldığı 
Araştırma Enstitü’lerinde yapılan analizler sonucu ortaya konmuştur.  

Ülkemizde daha önce çok sayıdaki kültür bitkisinde tespit edilen Kök-ur nematodlarından 
Meloidogyne hapla son yıllarda Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerindeki Patates ekiliş alanlarından alınan 
patates yumrularında tespit edilmiştir (Özarslandan et al., 2005; Kepenekci et al., 2006). Son yıllarda 
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çiftçilerden gelen şikayetler doğrultusunda ülkemizde son yıllarda varlığı ortaya konulan ve patateste önemli 
ürün kayıplarına neden olabilen Kök-ur nematodları enfeksiyonunun hızla yayıldığı gözlenmektedir. 

Patatese zarar veren diğer önemli nematodlar Soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
Filipjev), Yalancı sak nematodu (Neotylenchus vigissi (Skarbilovich) Goodey), Yalancı kök-ur nematodu 
(Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen) ve Kök lezyon nematodları (Pratylenchus spp.) dır 
(Winslow and Willis, 1972; Jensen, 1978; Mendoza and Jatala, 1978; Evans and Trudgill, 1992). Bu 
nematodlardan Yalancı sak nematodu ve Yalancı kök-ur nematodunun ülkemizde bulunduğuna dair bir 
literatür kaydına rastlanmamıştır. Kök lezyon nematodları ise ülkemizde çok sayıdaki kültür bitkisinde tespit 
edilmiş olmakla birlikte patates ekiliş alanlarımızda önemli olduğuna dair bir kayda rastlanmamıştır. 

 
Çizelge 1. Ülkemizde önemli patates ekiliş alanlarına sahip iller (Anonymous, 2003) 
 

İller Hektar Ton 
Niğde 34.448 1.293.694 
Nevşehir 24.674 911.850 
İzmir 13.263 339.875 
Bolu 10.033 281.308 

 
PATATES EK İL İŞ ALANLARINDA NEMATOLOJ İK AÇIDAN ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLER 

Patates ekiliş alanlarında Patates kist nematodları (Globodera pallida, G. rostochiensis) son yıllarda 
ülkemize girmiş ve hızlı bir şekilde yayılma eğilimi göstermiştir. Bu iki nematod karantinaya tabi ve 
tohumluk sertifikasyonu açısından önem taşıyan nematodlardır. Patates kist nematodları başta olmak üzere 
patates ekiliş alanlarında nematolojik açıdan alınması gereken tedbirleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:  
-Özellikle Patates kist nematodu survey ekiplerinin belirlenmesi ve söz konusu ekiplerin teorik ve uygulamalı 
eğitimlerinin sorumlu Araştırma Enstitüleri tarafından yapılması gerekmektedir. 
-Verilen teorik ve uygulamalı eğitimden sonra survey sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla uygun olan 
illerde bölge laboratuarları kurulmalıdır. 
-Bu nematodlarla bulaşık alanların belirlenmesi amacıyla yeşil aksam döneminde ve hasat sonrası dönemde 
kontroller düzenli olarak yapılmalıdır. 
-Sertifikalı tohumluk kullanılmalı, sözleşmeli tohumluk üretim modeli desteklenmelidir. 
-Sertifikalı tohum kullanılmayacaksa ekilecek tohum mutlaka bu nematodlar yönüyle analiz edilmelidir. 
-Bu nematodlar iç ve dış karantina listesine dahil olup, temiz bölgelere nematodun taşınmasını engelleyici 
yasal önlemlerin uygulanmasına daha fazla işlerlik kazandırılmalıdır. 
-Bulaşık bulunan tarlalarda gerekli karantina önlemleri alınmalı ve denetlenmelidir.  
-Bulaşık yerlere ait sular, temiz yerlerden geçirilmemelidir. 
-Bu nematodlara karşı dayanıklı çeşit çalışmalarına önem verilmelidir. 
-Hasat makinelerinin temizliğine dikkat edilmelidir. 
-Patates kist nematodları ile bulaşık alanlarda patates, domates ve patlıcan üretimi en az 8 yıl süre ile 
yapılmamalıdır. 
-Tohumluk olarak kullanılacak patateslerin Patates kist nematodu ile bulaşık olmayan yerlerde yetiştirilmesi 
şartı aranmalıdır. 
-Patates üretimine kapatılan alanlarda yetiştirilmesi tavsiye edilen bitkilerin seçiminde nematodların 
konukçusu olmayacak bitkilerin seçimine özen gösterilmelidir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Halkımızın beslenmesinde önemli bir yere sahip patatesin hastalık ve zararlılar yönünden temiz elde 
edilmesi, kontrollü koşullarda depolanması ve tohumlukların temiz olarak tarlaya intikalinin sağlanması 
büyük önem taşımaktadır. 

Tohumluk üretimimizin tamamen dışa bağımlı olması ve üreticilere yeterli miktarda sağlıklı 
tohumluk temin edilememesi, patates üretimimizin yıllardır çözülemeyen en önemli sorunudur.  

Patates tohumluğu üretim sisteminin oluşturulabilmesi için öncelikli olarak tohumluk üretim 
alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Halen ülkemizde tohumluk ve yemeklik patates üretimleri aynı bölge 
içerisinde birlikte yapılmaktadır. Bu durum tohumluk üretiminde mutlak yapılması gereken hastalık ve 
zararlıların kontrolünü güçleştirmekte, sağlıklı tohumluk üretimini engellemektedir. Nitekim ülkemizde 
önceki yıllarda tohumluk üretimi yapılan bölgelerde, uzun yıllar kontrolsüz üretim sonucunda bugün sağlıklı 
tohumluk üretimi imkansız hale gelmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden biride patateste önemli hastalık ve 
zararlıların ülkemize girmesi ve bu alanlarda yayılmasıdır.  

Sonuç olarak, özellikle karantinaya tabi ve tohumluk sertifikasyonu açısından önem taşıyan 
nematodların yayılmalarını engelleyici tedbirlerin alınması öncelikli olarak düşünülmelidir. 
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KUZEYDOĞU ANADOLUDA PATATES ÜRET İM İ VE SORUNLARI 
 

Abdurrahman KARA 6  Canan KAYA1 Mücahit PEHLUVAN 1 
Sibel KADIOĞLU 1  Mehmet TAÇOĞLU 7 Tülay DİZİKISA 1 

 

ÖZET:   Doğu Anadolu Bölgesi coğrafik yapısı nedeniyle ekilebilir arazi miktarının az, sert ve uzun geçen 
kışları nedeniyle vejetasyon süresinin kısa olması nedeniyle yetiştirilen ürün sayısı ve çeşidi sınırlıdır. Diğer 
yandan, sulanabilir arazi miktarının düşük olması nedeniyle patates üretimi genellikle Pasinler, Eleşkirt gibi 
ovalar ile vadi tabanlarındaki sulanabilen arazilerde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle Erzurum Pasinler 
ovasının patates üretimi için çok elverişli olduğu kaydedilmektedir. Ancak, bölgede patates verimi ülke 
ortalamasının altındadır. Verimliliğin artırılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların başarıya ulaşabilmesi 
için öncelikli olarak problemlerin ortaya konması ve bu problemleri çözecek tedbirlerin alınması 
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” 
içerisinde ele alınmış ve üreticilerin patates üretimi ile ilgili alışkanlıkları, bilgi ve deneyimleri irdelenmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, işletme başına patates ekilişinin çok düşük ve çoğunlukla aile 
tüketimini karşılamaya yönelik üretim yapıldığı, genellikle lokal çeşitlerin kullanıldığı, tohumluk miktarının 
yetersiz ve gübrelemenin doğru yapılmadığı belirlenmiş, patates böceği ile mycoplasma ve solgunluk 
hastalıklarının en fazla şikayet konusu zararlı ve hastalıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Patates, problemler, çiftçi alışkanlıkları 

Potato Production and Related Problems in Northeast Anatolia 

ABSTRACT:   Production pattern in Eastern Anatolia is very limited because of short vegetation period due 
to very harsh and long lasting winter conditions along with the geographical structure that limits the amount 
of cultivated land. Potato is mainly grown in irrigated parts of the plains such as Pasinler, Eleşkirt. Among 
those, especially Erzurum Pasinler plain is reported to be the most suitable area for potato production. 
However, yield level in potato is far below the country averages. For the success of the studies on increasing 
the productivity, priority should be given to the determination of the problems and measures to tackle these 
problems. This study, was carried out as a part of the “Determination of the farmer problems and the factors 
limiting agricultural production in the systems dependent on pasture, meadow and fodder crops in Erzurum, 
Kars, Ağrı and Ardahan provinces.” project. It was aimed to examine the production customs, knowledge and 
experiences of the farmers related to potato production. According to the results, it was determined that 
amount of land per farm allocated to potato production was very limited and mainly potato was grown for 
family consumption. In general, on the other hand, use of low yielding local varieties, insufficient seed and 
improper fertilization were determined to be the most important problems regarding potato production in the 
region. Moreover, potato beetle, mycoplasma and potato blight were the most frequently reported pest and 
diseases by the farmers.  

Key Words: Potato, problems, farmer customs 

Giri ş 

Doğu Anadolu Bölgesinde coğrafi yapı nedeniyle ekilebilir arazi miktarı az, sert ve uzun geçen kışlar 
nedeniyle vejetasyon süresi kısadır. Bu yüzden bölgede yetiştirilen ürün çeşidi sınırlıdır. Bölgede sulanabilen 
alanlarda yetiştirilebilen ürünlerden birisi de patatestir. Önemli bir karbonhidrat kaynağı olan patates, bölge 
insanının beslenmesinde buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Sulanabilir arazi miktarının düşük 
olması nedeniyle patates üretimi Pasinler ve Eleşkirt gibi ovalar ile vadi tabanlarındaki sulanabilen arazilerde 
gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle Erzurum Pasinler ovasının özellikle tohumluk patates üretimi için çok 
elverişli olduğu kaydedilmektedir. Ancak, bölgede patates verimi ülke ortalamasının altındadır. Verimliliğin 
artırılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için öncelikli olarak patates 
üreticilerinin yetiştiricilikle ilgili uygulamaları ve mevcut problemlerin ortaya konması ve bu problemleri 
çözecek tedbirlerin alınması 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 patates üretimi ile ilgili alışkanlıkları, 
bilgi ve deneyimleri irdelenmeye çalışılmıştır. 

 

 

                                                 
6 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Dadaşkent, 25090 Erzurum 
7 Zirai Karantina Müdürlüğü-Trabzon 
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Materyal ve Metot 

Materyal 
Bu çalışmanın materyalini Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 1998-2002 yılları arasında 
yürütülen “Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan İllerinde Çayır, Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı Üretim Yapan 
Tarım İşletmelerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti Projesi” çerçevesinde 
toplanan verilerin bir kısmı oluşturmaktadır. 
 
Metot 
Araştırmanın sahası, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerini kapsamaktadır. Örnek hacminin 
belirlenmesinde ana kitleyi kendi içinde tabakalara ayıran tabakalı örnekleme metodu kullanılmıştır. Tespit 
edilen 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 isabet eden köy sayıları belirlenmiştir. Köylerin arazi varlıklarına göre örnek köy sayısı hesaplanmış 
ve köy gruplarına orantılı bir şekilde dağıtılmıştır. İstatistiki olarak tespit edilip gruplara dağıtılan örnek 
köyler, çalışmanın ana kitlesini oluşturmuştur. 

Çalışmanın ana kitlesini oluşturacak örnek köylerin tespit edilmesinden sonra, bu köylerdeki toplam işletme 
sayısı populasyon olarak dikkate alınmıştır. Pilot örnekleme ile populasyon parametreleri tahmin edilmek 
suretiyle anket çalışmasının yapılacağı  örnek büyüklüğü yine Neyman Yöntemine göre hesaplanmıştır.  
Belirlenen sayıda köy ve işletme tesadüfi 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 informal sürveyler ile başlanmıştır. Proje sahasındaki toplam 41 ilçeye 
bağlı, dağ, ova, geçit ve vadi olmak üzere dört köy tipinden seçilen toplam 147 köyde informal sürvey 
çalışması gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışmalar esnasında kendileriyle görüşülen çiftçilere enstitüde geliştirilen 
çeşit ve yeni teknikler hakkında da bilgiler verilmiş ve çiftçilerimiz, ilgi duydukları ve faaliyette bulundukları 
tarımsal üretim konularında bir dereceye kadar aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

Tablo 1. Sürvey Yapılan Köy ve Değerlendirmeye Alınan Anket Sayıları 
 Köy Grupları  
 Dağ Ova Geçit Vadi Toplam 

İller KS AS KS AS KS AS KS AS KS AS 
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 
KS: Köy Sayısı AS: Anket Sayısı 
 
Başlangıçta örnek köy sayısı 72 olarak tespit edilmesine rağmen ziyaret edilen köy sayısı 76 olarak 
gerçekleşmiştir. Formal sürvey 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 değerlendirmeye alınmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Patates üreticilerinin yetiştiricilikle ilgili uygulama, bilgi ve becerilerinin tespiti amacıyla üretim safhalarının 
her biri mümkün olduğunca ayrıntılı olarak irdelenmeye gayret edilmiş ve sonuçları ortaya konmuştur. Elde 
edilen sonuçlara göre kendisiyle görüşülen işletmelerin yaklaşık %20’sinin patates yetiştirdiği belirlenmiştir. 
Patates üretimi genel ve öncelikli olarak, ev tüketimini karşılamaya yönelik gerçekleştirilmektedir. Nitekim, 
patates yetiştiren çiftçilerin %83’ü patatesi ev ihtiyacını karşılamak için patates yetiştirdiklerini ifade 
etmişlerdir. İşletme başına ortalama patates ekiliş alanı 2.2 dekar olarak tespit edilmiş olup, bir dekar ve daha 
az patates ekilişine sahip işletmelerin oranı %70’tir. Erzurum ve Kars illerindeki tarım işletmelerinin 
mukayese edildiği bir çalışmada da işletme başına patates ekilişi yine 2.2 dekar olarak hesaplanmıştır (Kara 
2000).  
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Toprak İşleme ve Dikim 
Toprak İşleme: Patatesin toprak altı organları için yeterli oksijen ve nemi sağlayan, aşırı su tutmayan, iyi 
yapılı, gevşek ve keseksiz bir tohumluk yatağı istediği ve hızlı bir gelişme sağlamak için tohumluk 
yumruların oldukça nemli, hafif ve gevşek toprağa dikilmeleri gerektiği bildirilmesine rağmen (Anonim 
2006) patates yetiştiren işletmelerin %33.5’unun sadece tek bir toprak işlemesi yaptığı tespit edilmiştir. 
İşletmelerin %56’sı iki toprak işlemesi ve %10’u ise üç toprak işlemesi yaptıklarını belirtmiştir (Tablo 2). 

İlk toprak işleme çoğunlukla (%75.7) pullukla ve karasabanla (%17.3) yapılmaktadır. İkinci toprak işleme ise 
birbirlerine yakın oranlarda olmak üzere yine pulluk, karasaban ve tırmık gibi aletlerle yapılmaktadır. Üçüncü 
toprak işlemede de yine bu aletlerin çoğunlukla kullanılmasına rağmen tırmık diğerlerine oranla daha 
baskındır. İşletmelerin %54'ü ilk toprak işlemesini ilkbaharda, diğerleri sonbaharda yapmaktadır. İlk baharda 
yapılan ilk toprak işleme Nisan ayı ve Mayıs ayının ilk iki haftasında yoğunlaşmaktadır. Bu dönemde yapılan 
toprak işleme ilkbaharda yapılan ilk toprak işlemelerinin %90'ını oluşturmaktadır. Sonbaharda yapılan ilk 
toprak işlemesi ise daha ziyade Eylül sonu ile Kasım başı arasındaki zaman diliminde yoğunlaşmakta ve bu 
dönemde yapılan ilk toprak işleme sonbaharda yapılan işlemelerin %81'ini teşkil etmektedir. 

Tablo 2. Patates Tarımında Toprak İşleme Sayısı 
Toprak İşleme Sayısı Çiftçi Sayısı % 

1 67 33.5 
2 112 56.0 
3 21 10.5 

Toplam 200 100.0 
 
İkinci toprak işlemesinin de %97’si ilkbaharda yapılmaktadır. İlkbaharda yapılan ikinci toprak işlemesi Nisan 
başı ve Mayıs başı arasında yoğunlaşmaktadır. Bu dönemde yapılan ikinci toprak işleme ikinci işlemelerin 
%79’unu teşkil etmektedir. 
 

Patates Tohumluğu 
Patates tarımında verimi belirleyen önemli hususlardan birisi de kullanılan tohumluğun kalitesi olarak 
bildirilmekte, tohumluğun kalitesini ise başta çeşit olmak üzere tohumluğun sağlık durumu, fizyolojik yaş, 
yumru boyu ve filiz gelişimi gibi çeşitli faktörlerin belirlediği vurgulanmaktadır (Anonim 2006). Patates 
yetiştiren işletmelerin %21'i tescilli çeşit kullandığını diğer çiftçiler ise mahalli patates tohumlukları 
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Kullanılan tescilli tohumluklar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Patates Tarımında Kullanılan Tescilli Patates Çeşitleri 
Kullanılan Patates Çeşidi Çiftçi Sayısı % 

Pasinler-92 4 8,5 
Granola 25 53,2 

Ziraat (adı bilinmiyor) 6 12,8 
Marfona 3 6,4 

Granola, Marfona veya Kondor 5 10,6 
Vangogh veya Agria 4 8,5 

Toplam 47 100.0 
 
Tablo 3’ten görüldüğü gibi çiftçiler tarafından en fazla kullanılan çeşit Granola olup, Pasinler-92, Marfona, 
Van Gogh ve Agria gibi çeşitlere de rastlanmıştır. 

Dikim Zamanı  
Çalışma alanında, Nisanın ilk haftası ile Mayısın son haftası arasındaki sürede patates dikimi yoğun olarak 
yapılmakta ve özellikle de Mayıs ayının ilk haftasında en yüksek değere ulaşmaktadır (%34.7). Nisanın son 
haftası ile Mayısın ikinci haftası arasında yapılan patates dikiminin oranı ise %65.7’dir. Nitekim, bölgede 
patateste en uygun dikim zamanının tespiti ile ilgili olarak yürütülen bir çalışmada en yüksek verim bir 
Mayısta yapılan dikimden alındığı kaydedilmiştir (Tahtacıoğlu ve ark. 1990). 

Kullanılan Tohum Miktarı 
Verimin birim alandaki tohumluk miktarına değil birim alandaki sap sayısına bağlı olduğu ve genelde m2’de 
15-20 sap sayısının arzu edildiği bildirilmekte; yumru başına dört sap hesaplandığında bu miktarın m2’de dört 
yumruya tekabül ettiği bu hesaba göre dekara 300 kg tohumluk gerektiği kaydedilmektedir (Anonim 2006). 
Bununla birlikte Kara (1996) dekara 200 kg patates tohumluğu önermektedir. Ancak, dekara dikilen ortalama 
patates tohumluğu miktarı 168.1 kg olarak bulunmuş olup, patates dikimlerinin %70.3’ünde 100 kg ile 250 kg 
arasında değişen miktarlarda tohum kullanıldığı belirlenmiştir.  
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Patates Tohumunun Temin Edildiği Yer 
Kendisiyle görüşülen çiftçilerin yaklaşık %50’si tohumluk olarak kendi tohumluklarını kullandıklarını ifade 

etmiş (Tablo 4); çiftçilerin %15’i ise Ordu-Aybastı’dan tohumluklarını temin ettiklerini 
belirtmiştir. 

 
Tablo 4. Patates Tohumunun Temin Yeri 

Tohumluğun Temin Yeri Çiftçi Sayısı % 
Kendi tohumluğum 100 47,4 

Ordu - Aybastı 31 14,7 
Komşulardan alıyorum 25 11,9 

Nevşehir-Niğde 20 9,5 
Pazardan alıyor 14 6,6 
Erzurum-Oltu 10 4,7 

Erzurum-Pasinler 6 2,8 
Diğer 5 2,4 

Toplam 211 100.0 
 
Nevşehir-Niğde orijinli tohumluk kullanan çiftçilerin oranı ise %9.5 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra 

tohumluğunu komşularından ve pazardan temin edenlerin oranı ise sırasıyla %12 ve %6.6 olarak 
bulunmuştur. Oltu ve Pasinler orijinli tohumluk kullanan çiftçilerin oranı yüksek değildir. 

Tercih Edilen Patates Tohumluğu ve Yeri 
Patates yetiştiren çiftçilerimize en çok tercih ettikleri patates tohumluğu veya yeri sorulmuş alınan cevaplar 

Tablo 5’te özetlenmiştir. 

Tablo 5. Tercih Edilen Patates Tohumluğu 
Tercih Edilen Tohumluk ve Yeri Çiftçi Sayısı % 

Kendi tohumluğu 39 22,7 
Ordu – Aybastı 35 20,4 

Nevşehir – Niğde 33 19,2 
Erzurum-Oltu 25 14,5 

Komşu 12 7,0 
Erzurum-Pasinler 11 6,4 

Adapazarı 9 5,2 
Diğer 8 4,6 

Toplam 172 100.0 
 
Daha düşük oranlarda ve başta Adapazarı yöresi patatesleri olmak üzere diğer başlığı altında toplanan yerli ve 

üniversite tohumlukları ile Cosmos adlı bir patates çeşidini tercih eden üreticilere de 
rastlanmıştır. 

Çapa 
Çapalama, yüksek verim için gerekli önemli bakım işlemlerinden birisi olup, boğaz doldurma ve yabancı ot 
kontrolü için gereklidir. Patates yetiştiren çiftçilerin uyguladıkları çapa sayısı Tablo 6’da verilmiştir. 
Tablodan görüldüğü üzere çapa sayısı iki veya üç arasında değişmektedir. İlk çapa genellikle Mayıs ayının 
son haftası ile Haziranın ilk haftasını kapsayan süre içerisinde (%59.6); son çapa ise Haziranın  son haftası ile 
Temmuzun ilk haftası içerisinde yapılmaktadır (%49). 

Tablo 6. Patates Tarımında Uygulanan Çapa Sayısı 
Çapa Sayısı Çiftçi Sayısı % 

1 6 2.7 
2 102 46.2 
3 106 48.0 

4 + 7 3.1 
Toplam 221 100.0 

Sulama 
Patates bitkisi suya hassastır ve suyun eksikliği üretimi sınırlayan önemli bir faktör olarak bildirilmektedir 
(Anonim, 2006). Bölgede yürütülen çalışmalarda 11 gün ara ile yedi sulama ile en iyi sonuç elde edilirken 
(Tahtacıoğlu ve ark. 1990) diğer bir çalışmada ise 10-12 gün ara ile sekiz sulamanın en iyi neticeyi verdiği 
tespit edilmiştir (Sevim 1996). Çalışma alanında ise çiftçilerin patatese su uygulama sayısı genellikle 3-5 
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arasında değişmektedir (Tablo 7). Sulamaya başlama zamanı Haziranın ilk haftası ile Temmuzun ikinci 
haftası arasında geçen süreyi kapsamaktadır.  

Tablo 7. Patateste Sulama Sayısı 
Sulama Sayısı Çiftçi Sayısı % 

≤2 17 8.0 
3 74 35.1 
4 52 24.6 
5 38 18.0 
≥6 30 14.3 

Toplam 211 100.0 
 
Sonuncu sulama ise ağırlıklı olarak Ağustosun ilk haftası ile Eylülün üçüncü haftası arasındaki süreyi 

kapsamakta ve Ağustos son haftası ile Eylülün ilk haftasında yoğunlaşmaktadır (%46).  

Gübreleme 
Diğer ürünlerde olduğu gibi patateste de yüksek verim alabilmek için bitkinin ihtiyacı olan besin 
maddelerinin toprağa kazandırılması gerekmektedir. Erzurum ve Ağrı illerinde yürütülen bir çalışmaya göre 
patateste dekara 16 kg saf azot ve 11 kg saf fosfor uygulamasının en iyi sonucu verdiği tespit edilmiştir 
(Avşar 1982). Ayrıca, çiftlik gübresi verilecekse gübrenin kalitesine bağlı olarak dekara 2-4 ton çiftlik gübresi 
verilebileceği belirtilmektedir (Kara 1996). Ancak, normal bir verim için çiftlik gübresinin de hiçbir zaman 
tek başına yeterli olmayacağı, çiftlik gübresi ile birlikte NPK’lı gübrelerden verilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir (Anonim 2006). Yine, topraktan yıkanma durumu dikkate alınarak ihtiyaç duyulan azotun 
tamamının bir seferde değil en az iki seferde ve tercihen de dikimde, ilk boğaz doldurmada ve ikinci 
sulamadan hemen önce olmak üzere üç seferde verilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

Çalışma alanında patates yetiştiren işletmelerin %82’si patateste gübreleme yaptıklarını belirtmiştir. Bu 
işletmelerin de %76.4’ü tek bir gübreleme yapmış olup, büyük çoğunluğu dikimden önce gübre uygulamıştır 
(%61.5). Patatese uygulanan gübreleme sayısı ve gübrenin verildiği dönemler Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Patateste Gübreleme Sayısı Ve Uygulama Zamanı 
Gübreleme Sayısı Çiftçi Sayısı % 

Bir 139 76,4 
Dikimden önce 112 61,5 

Dikimde 22 12,1 
Birinci çapada 5 2,7 

İki 41 22,5 
Dikimden önce ve dikimde 35 19,2 

Dikimde ve 1. çapada 5 2,7 
1. ve 2. çapada 1 0,5 

Üç 2 1,1 
Dikimden önce, dikimde ve 1. çapada 2 1,1 

Toplam 182 100.0 
 
Genellikle hayvan gübresi kullanılmış olup, dikimden önce uygulanmıştır. Hayvan gübresinden sonra ikinci 
sırayı DAP gübresi almış ve dikimden önce ve dikimde kullanılmıştır. DAP’tan sonra en fazla kullanılan 
gübreler sıralamasında Amonyum Nitrat ve Üre gelmektedir. Söz konusu gübrelerin uygulama zaman ve 
miktarları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Patateste Kullanılan Gübre Çeşitleri ve Miktarları 
 Uygulama Şekli ve Miktarı (kg/da) 

Gübre Dikimden Önce Dikimle Birinci. Çapada İkinci Çapada 
Çeşidi Çiftçi 

sayısı 
Miktar 
(Kg) 

Çiftçi 
sayısı 

Miktar 
(Kg) 

Çiftçi 
sayısı 

Miktar 
(Kg) 

Çiftçi 
sayısı 

Miktar 
(Kg) 

Çiftlik Gübresi 110 2359 7 657     
DAP 30 41 36 40 3 25 1 15 
Üre 2 16 9 43 6 27 7 33 

A. Nitrat   13 39 1 50   
TSP   1 75     

Herhangi   1 80 1 60 1 80 
A. Sülfat     4 78   
Kompoze       2 20 
Toplam 143  67  15  11  
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Patates Hastalık ve Zararlıları 
Hastalıklar: Çiftçilere patates üretiminde problem olan en önemli hastalıklar sorulmuş ve alınan cevaplar 
Tablo 10’da verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi en fazla üstünde durulan hastalık Mycoplasma hastalığı 
olmuş, bunu solgunluk hastalığı takip etmiştir. 

Tablo 10. Patateste Görülen Hastalıklar 

 
Hastalıklar 

Patates 
Yetiştiren 

İşletme Sayısı 

Toplam 
Puan 

(1-5 Iskalası) 

 
Ortalama 

Cevap Veren 
İşletme Sayısı 

 
% 

Mycoplasma 221 381 1,7 79 35,6 
Solgunluk 221 320 1,5 67 30,3 
Zararlılar: Patates tarımında sorun olan önemli zararlılarla ilgili olarak alınan cevaplar da aşağıda 
incelenmiştir. Patates böceği en fazla şikayet edilen zararlı olmuş bunu azalan oranlarla bozkurt, tarla faresi, 
kör fare yabani domuz ve danaburnu izlemiştir. 

Tablo 11. Patateste Görülen Zararlılar 

Hastalıklar 
Patates eken 
işletme sayısı

Toplam 
Puan  
(1-5 

Iskalası) 

Ortalama 

Cevap 
veren 

işletme 
sayısı 

% 

Patates böceği 221 1037 4,7 214 96,8 
Bozkurt 221 253 1,1 73 33,0 

Tarla faresi 221 256 1,2 71 32,1 
Yabani domuz 221 179 0,8 53 24,0 

Danaburnu 221 130 0,6 44 19,9 
Kör fare 221 272 1,2 70 31,7 

Tırtıl 221 6 0,0 2 0,9 
 
Patates üreten çiftçilerin %83.8'i hastalık ve zararlılarla mücadele ettiklerini belirtmiştir. Yapılan mücadele 
genellikle patates böceğine karşı ilaçlı mücadele olarak gerçekleştirilmi ş (%84.9), bunu el ile toplama takip 
etmiştir (%7.3). Mücadele yapan çiftçilerin %5.6’sı ise hem ilaçlı ve hem de el ile toplama şeklinde mücadele 
yaptıklarını belirtmişlerdir. Hastalık ve zararlılarla mücadele etmediğini belirten çiftçilerin büyük çoğunluğu 
(%62.5) gezgin arıcılar nedeniyle ilaçlama yapamadıklarını belirtmişlerdir. Eşit oranlarda olmak üzere de bir 
kısım çiftçiler istendiğinde ilaç bulunamaması (%15.6) ve diğer bir kısım çiftçiler de bilinçsizlik (%15.6) 
nedeniyle ilaçlama yapamadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Hasat Şekli ve Zamanı 
Patates ekiliş miktarına paralel olarak çiftçilerin yaklaşık %50 den daha fazlası patatesi bel ile hasat ettiklerini 
ifade etmişlerdir. Patates hasadında ikinci sırada gelen alet karasaban olarak tespit edilmiştir (%27.2). Diğer 
yandan, pulluk ve hayvan pulluğu ile hasat yapan çiftçilerin nispeti ise birbirine yakın bulunmuştur. Patates 
sökme makinesi ile patates hasadı yapan çiftçi oranı çok düşüktür (Tablo 12). 

Ağustosun son haftasında başlayıp Kasım sonuna kadar devam etmekle birlikte çalışma alanında patates 
hasadı Eylülün son haftası ile Ekimin ilk haftasında yoğunlaşmaktadır. Bu iki hafta içerisinde patates hasadı 
yapan çiftçilerin oranı %50’dir. Eylül ayı ikinci yarısı ile Ekim sonuna kadar geçen süre için bu oran  %82.9 
olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 12. Patateste Hasat Şekli 
Kullanılan Alet Çiftçi Sayısı % 

Karasaban 60 27,1 
Pulluk 23 10,4 

Patates sökme makinesi 3 1,4 
Bel 111 50,2 

Hayvan pulluğu 24 10,9 
Toplam 221 100.0 

 
Diğer yandan, patates verimi ise dekara 953.6 kg olarak hesaplanmış olup, çalışma alanında ortalama olarak 
en yüksek patates verimleri Erzurum Merkez ve Pasinler, Kars Arpaçay, Ardahan Posof ve Ağrı Patnos ve 
Eleşkirt ilçelerinde tespit edilmiştir. 
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Tablo 13. Patates Verimleri 
Verimler Çiftçi Sayısı % 

500 kg ve daha az 78 37,7 
501-1000 kg arası 79 38,2 
1000 kg dan fazla 50 24,1 
Toplam 207 100,0 
 
Patates Üretimi ile ilgili Problemler 
Patates yetiştiren üreticilerin %28’inin ifade ettiği en önemli problem, patates bitkisinin toprağa yakın 
kısmında sap içerisinde zarar yapan bir kurtçuk olmuştur. Diğer yandan, yine ikinci sırada gelen ve çiftçilerin 
%12.2’si tarafından dile getirilen bir diğer problem ise Haziranın ikinci yarısından sonra meydana gelen 
kırağıdır. Bunlara ilaveten sulama suyunun kirli olması ve pazarlama gibi problemler de dile getirilmiştir.. 

Bölgede dört il de yürütülen çalışma sonuçlarına göre patates verimleri çok düşük olarak tespit edilmiştir. En 
yüksek patates verimi Erzurum Merkez ve Pasinler, Ağrı Eleşkirt ve Patnos, Kars Arpaçay ve Ardahan Posof 
ilçelerinde elde edilmiştir. Ancak, bu ilçelerdeki patates verimleri de 1100 kg ile 1650 kg arasında 
değişmektedir. Maliyet analizi için Erzurum’da yürütülen bir çalışmada da incelenen ürünlere göre gayeli 
olarak seçilen işletmeler ortalaması olarak dekara patates verimi 1579 kg olarak bildirilmiştir (Kadıoğlu ve 
ark. 2005). Özellikle patates tohumculuğunun deniz seviyesinden en az 1000 m yükseklikteki yerlerde 
üretilmiş olması önerildiğinden (Anonim 2006) bu çalışmada da ortaya konulduğu üzere patateste verimin 
düşük olmasının sebebi iklim değil yetiştiricilikte yapılan yanlış uygulamalardır. 

Patatesin toprak altı organları için yeterli oksijen ve nemi sağlayan, aşırı su tutmayan, iyi yapılı, gevşek ve 
keseksiz bir tohumluk yatağı istediği bildirilmesine rağmen (Anonim 2006) ve böyle bir tohum yatağının 
hazırlanabilmesi için zamanında uygun aletlerle olmak üzere birden fazla toprak işlemesi yapılması 
gerekirken patates yetiştiren işletmelerin %33.5’inin sadece tek bir toprak işlemesi yaptığı tespit edilmiştir. 
Düşük verimin sebebi elbetteki bununla da sınırlı değildir. Patates tarımında verimi belirleyen önemli 
hususlardan birisi de kullanılan tohumluğun kalitesi olmasına rağmen işletmelerin sadece %21'inin tescilli 
çeşit kullandığı belirlenmiştir. Kullanılan tohumluk miktarının yetersiz olduğu, suya hassas bir bitki olmasına 
rağmen önerilen sayıda sulama yapılmadığı, işletmelerin %18’inin hiç gübreleme yapmadığı, yapanların ise 
genellikle tek taraflı ve önerilen miktarlardan ya az ya da fazla gübre kullandığı belirlenmiştir. Yine, hastalık 
ve zararlılardan ise yalnızca patates böceğine karşı mücadele yapıldığı görülmüştür. 

Bu sonuçlara göre bölgede patates üreticisinin toprak hazırlığından hasada kadar üretimin her aşamasında 
hatalı uygulamalar yaptığı, yüksek verim için gerekli olan ve önerilen uygulamalardan habersiz olduğu tespit 
edilmiştir. Bölgede patates veriminin artırılabilmesi için çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Diğer yandan, çiftçinin tercih ettiği vasıfta patates tohumluğu çiftçiye sağlanmalı, önemli ölçüde 
rağbet gösterilen Oltu Patatesi lokal bir çeşit olarak ıslah edilmeli ve tercih edilen özellikleri için ıslah 
programlarına alınmalıdır. 
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PATATES VİRÜSLERİNİN TANILANMASINDA KULLANILAN ELISA YÖNTEM İNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Üftade GÜNER8       Ülkü YORGANCI 9 

 
ÖZET 

 
Dünyada birçok ülkede nüfusun beslenmesi için ana doyurucu gıda görevinin yanısıra endüstri ham maddesi 
olan patates, Türkiye’de özellikle insan gıda maddesi olarak önemlidir. Patatesin Türkiye’ye ilk kez 19.yüzyıl 
sonlarında Rusya üzerinden Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ve daha sonra batıdan Trakya Bölgesi’ne girdiği 
bildirilmektedir (Özbayram, 1984). Bugün ise, Türkiye’nin hemen hemen her ilinde patates üretimi 
yapılmaktadır.  
Ülkemizde gerek artan nüfusun beslenmesi, gerekse patatese dayalı sanayinin ham madde isteklerinin 
karşılanması ile ithalat ve ihracat açısından kaliteli ve fazla ürün elde etmek amacıyla, hastalıklardan ari 
patates üretiminin yapılması gerekmektedir ( Anonymous, 2000). 
Bununla birlikte, özellikle tohumculuk açısından da önemli olan bölgelerimizde patateste verim kaybına 
neden olan patojenlerinden önemli olan virüsleri uygun yöntemlerle tanılamak ve bu doğrultuda etkili 
mücadele yöntemlerini uygulamak gereklidir.  
Patates virüslerini tanılamak amacıyla kullanılan ELISA testi; hızlı olması, düşük maliyet gerektirmesi ve 
güvenilirliği açısından, yaygın olarak kullanılan serolojik bir yöntemdir. Tohum üretim birimlerinde geniş 
ölçekli patates indekslemesinde ve uygun ELISA prosedürünün rutin kullanımı halinde, testi gerçekleştirmek 
kolay olmaktadır.  

ABSTRACT 
 

Besides being one of the basic nutriments for most of the countries in the world, potato is consumed 
especially as a human nutriment element in Türkiye. It’s known that at the end of the 19th century, potatoes, 
fort he first time, had come into East Black Sea Region from Russia and after into Thrace Region from west 
(Özbayram, 1984). Today, in almost every city of Türkiye, potato is being produced. 
It’s necessary to produce potatoes from healthy for to feed the increasing population, to meet raw material 
need of the potato industry and for to get more qualified product in terms of import and export (Anonymous, 
2000). 
However, especially in the regions where seedling is important, it’s necessary to diagnose the viruses which 
cause yield decline with appropriate methods and to apply efficate control methods. 
The ELISA test, used to diagnose the potato viruses is a commonly used serological method because of being 
rapid, reliable and low cost. In the seed production units, during big scales of potato indexing , it’s easy to 
realise the test when using ELISA procedure continuously. 
 

GİRİŞ 
 

Buğday, mısır ve pirinçten sonra dünyada bitkisel üretimde dördüncü sırada yer alan patates, insan 
beslenmesinde proteinin karbonhidratlara oranının ve protein kalitesinin diğer kültür bitkilerinden yüksek 
oluşu ve vitamin ihtiyacının karşılanması için üretilen bir bitki olup, dünyada ve ülkemiz tarımında önemli bir 
yere sahiptir (Berksan, 2002). Ülkemiz patates ekiliş alanı 198.000 hektar ve üretim ise 5.200.000 tondur. 
Patates virüsleri, genellikle yumruları enfekte etmekte ve bu yumruların tohumluk olarak kullanılması 
durumunda da verim önemli ölçüde azalmaktadır. Hastalıklı yumrudan meydana gelen bitkiler çok az yumru 
bağladığı gibi, yumru kalitesi bozularak, patatesin pazar değeri gittikçe düşmektedir (Anonymous, 2000 ve 
2004). Özellikle bitki virüslerinin tanılanmasında kullanılan ELISA testinin yaygınlaştırılması, karantina ve 
sertifikasyon hizmetleri yanında üretici düzeyine indirgenmesi çok yönlü çalışmaları gerektirmektedir (Çalı 
ve Yalçın, 1991). 
 
 
 
1. Serolojik Yöntemler 
Biyoteknoloji ve moleküler biyolojideki son gelişmeler hızlı, spesifik ve duyarlı tanı metodlarının gelişiminde 
de önemli bir role sahip olmuştur. Islah programlarındaki rutin testlemelerde ve hastalıkların fizyolojik 
özelliklerini izlemede yararlı olan serolojik yöntemler, virüsleri gruplandırmak ve virüs strainlerini ayırmak 
amacıyla da kullanılmaktadır. Özellikle monoklonal antikorlar, viral hastalıkların geniş teşhisi ve virüslerin 
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antijenik yapısını moleküler düzeyde açıklamak için yararlı bulunmuştur. Serolojik yöntemler arasında, 
yüksek duyarlılığı, kolay olması, tekrarlanabilirliği ve çok sayıda örneği izlemenin mümkün olduğu ELISA 
metodu seçilmiştir (Tonukari, 2003). 
Sertifikasyon programlarına ait indeksleme stoklamasında, ıslah programlarında ve yumruları testlemek 
amacıyla da serolojik testler kullanılmaktadır (Graddon and Randles, 1986; Järvekülg et al., 1989). 
Tohumluk stoklarda viral enfeksiyonların erken tespiti ile sertifikasyon kurumlarının ihtiyaç duyduğu 
standardizasyonun sürekliliğini sağlamak için, patates virüslerinin tespitinde kullanılan serolojik 
yöntemlerden, sertifikasyon programlarındaki indeksleme testlerinde de yararlanılmaktadır. Bu serolojik 
yöntemlerden biri olan ELISA testi, Clark & Adams (1977) tarafından yüksek duyarlılıkta bir teknik olarak 
tanımlanmış ve standart bir metot olmuştur (De Bokx and van der Want, 1987). 
Btki virüslerinin duyarlı tanısı için en az ELISA kadar etkili olan nükleik asit probları, genellikle 32P 
nükleotidleri ile etiketli olduklarından bu yöntemler yaygın kullanım alanına sahip değildir. Ayrıca, 
radyasyon güvenliği, bazı radyo izotopların hızlı bozulması ve radyoaktif atıkların depolanması gibi kriterler, 
rutin tanı prosedürleri için önemli sorunlar oluşturmuştur (Audy et al.,1991). 
 
1.1. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 
ELISA, enzimle etiketlenmiş antikorlar ile reaksiyonun tespit edildiği ve ard arda gelen herbir bileşenin 
plastik bir yüzeyde immobilize olduğu katı faz yöntemlerinden biridir. Yöntem, geniş ölçekli rutin 
testlemelerdeki yüksek duyarlılığından dolayı, patates sertifikasyon programlarında virüs tespiti için kalıcı bir 
test olmuştur. Yüksek duyarlılığından ve reagent kullanımının ekonomik olmasından dolayı ELISA yöntemi, 
bitki virolojisinde kullanılan çok popüler serolojik bir test olarak da, immunodifüzyon ve presipitin testlerinin 
yerini almıştır (Van Regenmortel and Dubs, 1993, Reichenbächer et al.,1984).  
Test, patates sertifikasyon programlarındaki virüs tespiti için rutin olarak kullanılmakla birlikte, birtakım 
avantaj ve dezavantajlara da sahiptir. Çizelge 1’de testin avantajları ve dezavantajları karşılaştırmalı olarak 
verilmektedir. 
 
Çizelge 1. ELISA’nın avantajları ve dezavantajları (Fribourg and Nakashima,1984 ;Clark et al., 1986) 

Avantajları Dezavantajları 
Yüksek duyarlılığa sahiptir ve güvenilirdir Büyük hacimli ayraçlar gereklidir 
Kısa sürede sonuç alınabilir Pahalı bazı ekipman ihtiyacı vardır 

Yüzlerce örnek kolaylıkla testlenebilir 
Birkaç aşama içerdiğinden küçük ölçekli 
teşhislerde çok uygun değildir 

Çok yönlü ve spesifiktir  
Antijen morfolojisinin etkisi nisbi olarak 
düşürülmüştür 

 

Nicel olarak sonuç verir  
Uzun raf ömrüne sahip ayraçlar kullanılır   
Temel ekipman temini kolaydır  
Sağlık açısından tehlikeli reagentlar 
kullanılmamaktadır 

 

 
Son birkaç yıldır çoğu bitki virüsünün teşhisinde kullanılan ELISA testinin önem kazanmasıyla birlikte, 
örnek hazırlama etkililiğini ve duyarlılığı arttırmak amacıyla bazı varyasyonlar ve modifikasyonlar 
geliştirilmi ş ve yöntemler birbiriyle karşılaştırılarak uygun olan yöntem belirlenmeye çalışılmıştır.  
PVX, PVS ve PVY’nün tespiti için spesifik dot/DAS-ELISA ile NCM polyvalent dot-ELISA yöntemlerinin 
karşılaştırılması amacıyla yapılan br çalışmada, spesifik ve poli dot –ELISA testlerinin, DAS-ELISA’dan 
daha iyi sonuç verdiği bildirilmi ştir (Shiv et al., 1999). 
Patates virüslerini saptamak için dot-ELISA yöntemi kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Bitki özsuyunun 
nitroselüloz membranlar üzerine direkt olarak uygulanmasıyla yapılan dot-ELISA, güvenilir bir yöntemdir. 
Testin duyarlılığı, seri seyreltmelerde renk reaksiyonunun gözlemsel değerlendirmesiyle saptanabildiği gibi, 
patates ve başka kültür bitkilerinin yapraklarında Potato leafroll luteovirus (PLRV), Potato X potexvirus 
(PVX), Potato M carlavirus (PVM),Potato S carlavirus (PVS),Potato A potyvirus (PVA) ve Potato Y 
potyvirus (PVY)’un güvenilir tespitine de imkan sağlamıştır. IgG ile ön kaplama yapılan antijen uygulanmış 
nitroselüloz membranları kullanarak spesifik olmayan reaksiyonlar gözlenmiştir. Bu membranlar 
duyarlılıklarını kaybetmeksizin birkaç hafta depolanabilir. Patates örneklerini testlemede dot-ELISA standart 
ELISA’ya göre bazı avantajlara sahiptir. IgG ile önceden kaplanan nitroselüloz membranları kullanarak 
yapılan testten, 2-3 saat içinde sonuç alınmaktadır (Weidemann, 1988). 
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2. ELISA testinin değerlendirilmesi 
 
2.1. Doğruluk, tutarlılık ve duyarlılık açısından ELISA tes ti 
Patates, yumrularıyla üretilen bir endüstri bitkisi olduğu için virüs ve benzeri bitki patojenlerine karşı duyarlı 
olup, bu etmenler tarafından daha fazla hastalandırılmaktadır. Bu nedenle, virüs hastalıkları ile etkili bir 
mücadelenin yürütülmesinde üretim amacı ile ithal edilen materyaller, virüs testine tabi tutularak 
sertifikalandırılmalı ve çoğaltım aşamasında önemli viral hastalıklar açısından periyodik olarak 
testlenmelidir.  
Viral etmenlerin her türlü bitki dokusunda tespitini sağlamak amacıyla seçilecek teknik ya da tekniklerin 
avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi yanında, bu tekniklerin pratikte kullanımı da önemlidir. Aynı zamanda 
kullanılacak yöntemler; duyarlılık, çabukluk, doğruluk, süreklilik, ucuzluk ve uygulamada kolaylık gibi 
özellikleri de taşımalıdır. Serolojik bir tanı tekniği olan ELISA ile moleküler tekniklerden PCR (Polymerase 
chain reaction)’ın bu özellikleri taşıdıkları kaydedilmiştir. PCR yöntemi, ELISA’ya göre 100-10.000 kat daha 
duyarlı ve spesifik olduğu ve ELISA testinin dormant patates yumrularındaki virüslerin belirlenmesinde 
yeterli duyarlılıkta olmadığı için, PCR tekniğinin kullanılması önerilmiştir. PCR diğer tanı tekniklerine göre 
daha hassas ve hızlı olup; antijenik özelliği olmayan viroidlerin, ticari antiserumları olmayan virüslerin ve 
ırkların tanılanmasında da kullanılabilmektedir (Bostan ve Çıtır, 2005). 
Bitki materyalinde ve afitlerde PLRV’nün tespitini geliştirmek için, örnek ile konjugatın aynı zamanda 
inkübasyonu ile, kokteyl ELISA yöntemi modifiye edilmiştir. Kokteyl ELISA’da PLRV içeren örneklerin 
absorbans değerleri, DAS-ELISA’daki örneklere göre daha yüksek bulunmuştur. Kokteyl ELISA’da örnek 
tamponuna Na-dietildithiokarbamat (NaDIECA) ya da etilendiaminotetraasetik asit (EDTA) ilavesi ile 
background işaretleri azalırken bulaşık bitki materyalinin absorbans değerleri artmaktadır. Enzim 
reaksiyonunun amplifikasyonuyla duyarlılık ta artmaktadır. Bu tekniği kullanarak, örnek başına 50-100 pg 
PLRV tespit edilebilmekte ve yüksek seyreltmeli yaprak özsuyunda PLRV ile bulaşık Physalis floridana test 
bitkisinde 12 saatlik kazanma peryodunun ardından, Myzus persicae nimflerinde virüs saptanabilmektedir. 
Ayrıca, kaplanmış tabakların kullanılması ile bitki materyalindeki PLRV tespiti 20 dakikaya indirilmiştir (Van 
den Heuvel and Peters, 1989). 
Bir başka modifiye ELISA yöntemi olan, AMP-ELISA (Amplified-ELISA) kullanılarak yapılan bir 
araştırmada yöntem, standart DAS-ELISA’ya göre yüksek duyarlılık göstermiştir. AMP-ELISA, değişik 
ayraçların farklı konsantrasyonlarına ve enzimin maksimum amplifikasyon koşullarını elde etmeye ihtiyaç 
duyan bir yöntemdir. Patates virüsleri için kullanılan koşullar bu çalışmada optimize edilmemiş olabilir. Bu 
nedenle, ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Kısa sürede çok sayıda patates örneğinin testlendiği tohum 
sertifikasyon laboratuvarlarında DAS-ELISA yerine AMP-ELISA’nın kullanılmasında herhangi bir avantaj 
görülmemiştir. Virüs tanısının ve doğrulamasının acilen gerekli olduğu durumda, substrat olarak pNNP veya 
NADP ile kokteyl-ELISA’nın kullanımı avantajlı olabilir. Yapılan çalışmadan anlaşılacağı üzere, belli 
virüsler açısından AMP-ELISA DAS-ELISA’dan daha hassas olmakla birlikte, tohum sertifikasyon 
laboratuvarlarındaki geniş ölçekli indekslemeler için uygun olmadığı belirtilmiştir (Singh and 
Somerville,1992).ELISA testinden iyi sonuç almada örneklerin toplanma zaman, uygun kit kullanımı ve 
işlem süresi önemli olmakla birlikte, DAS-ELISA hızlı, ekonomik ve spesifik olduğu için stokların 
kurulmasından bulaşık materyalin elimine edilmesine kadar tüm aşamalarda rutin olarak kullanılabilir. 
Stoklar PVX, PVY ve PLRV açısından sıklıkla testlenebilir. Testler, filiz örnekleri alınarak depolama sırasında 
ve tarladan alınan örnekler kullanılarak yetiştirme sezonunda yapılabilir. Bu virüslerden herhangi birini veya 
virüslerin karışık enfeksiyonlarını tespit etmek için polyvalent antikorlar kullanılır. Sonuçları pozitif veya 
negatif olarak kaydetmek yerine basit bir şekilde 405 nm’de (A405) absorbans okumaları nicel olarak 
karşılaştırılabilir. Aynı zamanda suni polyvalent antikor (artificial polyvalent antibodies-APA) kullanımı ile 
materyaller ve ayraçlar korunmaya çalışılmış, fakat filizlerdeki virüs titreleri düşük bulunduğu için, bu 
örneklerin bulaşık olmasının saptanamadığı açıkça görülmüştür (Pérez De San Román et al., 1988). 

2.2. Kullanım kolaylığı açısından ELISA testi 

Gerek ülkemizde gerekse dünyada patateste hastalık meydana getiren viral etmenlerin serolojik olarak 
varlığının belirlenmesi amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan özellikle DAS-ELISA testi, diğer 
serolojik ve moleküler testlere oranla daha kolay bir kullanım alanına sahip olmuştur. Test aynı anda fazla 
sayıda örneğin testlenmesi açısından da avantajlıdır. Patates bitkisi yapraklarında ve bazen de yumrularda 
ELISA testi ile, özellikle PVY, Tobacco rattle tobravirus (TRV), PVX, PVS, PVM, PLRV ve PVA gibi 
virüslerin varlığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bitkide bulaşıklılık olması durumunda, ELISA ile, 
virüslerin tek başına veya karışık enfeksiyonları da saptanabilmektedir.  
Gerek yurtdışından temin edilen patates tohumluk materyalinin yüksek maliyeti gerekse bu tohumlukların 
bulaşık olma ihtimalleri nedeniyle, ülkemizde patates tohumluk üretimi önem kazanmıştır. Özellikle 
patateste, virüslerin taşınmasında önemli bir yol olan tohumluk araştırmaları ile ilgili olarak, Gümüş ve Erkan 
(1998) DAS-ELISA yöntemini kullanarak virüslerin varlığını belirlemek için bir çalışma yürütmüştür. 
Çalışmanın sonucunda, toplanan örneklerde PLRV (%14), PVX (%11) ve PVY (%18) enfeksiyonları olduğu 
tespit edilmiştir.  
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Bulaşık tohumluğun üretimde kullanılması sonucunda, bu yumrulardan oluşan bitkiler sekonder bulaşmalara 
ve ürün kayıplarına neden olacaktır. Diğer taraftan, bulaşık bitkilerden elde edilen yumruların kontrol 
edilmeksizin ertesi yıl üretimde kullanılması kayıp oranlarını daha da arttırmaktadır. Bu tür problemleri 
önlemek için tohumluk dikim öncesi virüs varlığı açısından incelenmelidir. Bazı araştırıcılar, patates 
virüslerinin yumruda da belirlenebileceğini ifade etmiş ve bu amaçla, yürütülen denemelerde ELISA 
tekniğinin yumrulardaki virüs enfeksiyonlarını saptama açısından da kullanılabileceği görülmüştür (Gümüş 
ve Erkan, 1998). 
Erzurum’da yetiştirilen Granola, Pasinler 92 ve Caspar patates çeşitlerinde, DAS-ELISA yöntemi ile PVX ve 
PVY’nün saptanması amacıyla bir araştırma yürütülmüştür. PVX ile bulaşık Granola çeşidine ait bitkilerin 
%39’unda, Pasinler 92’nin %46’sında ve Caspar çeşidinin %25’inde gözle görülür herhangi bir simptom 
görülmezken, diğer bitkilerde mozaik simptomu görülmüştür. PVY ile infekteli Granola çeşidinde %68, 
Pasinler 92’de %55 ve Caspar çeşidinde ise bitkilerin %52’sinde yapraklarda hafif bir sarılık gözlenmiştir. 
Granola’da nekrotik çizgi belirtisi görülmezken, Pasinler 92’de %6 ve Caspar’da ise %22 oranında 
gözlenmiştir. Ayrıca PVY bitkilerde gelişme geriliği ile yapraklarda dökülmelere neden olmuştur. Her iki 
virüsün karışık infeksiyonlarında ise sistemik belirtiler meydana gelmiştir. Sonuç olarak, tarla ve sera 
koşullarında, bu virüs hastalıklarının görsel olarak ayırt edilmesi yanılgılara sebep olacağı için, özellikle 
tohumluk üretim alanlarında yapılacak sürvey çalışmalarında, viral etmenlerin belirlenmesinde çok sayıda 
örneğin testlenmesine imkan sağlayan, hassas, uygulaması kolay ve ekonomik olan bir tanı tekniği olan 
ELISA’nın kullanılması gerektiği kaydedilmiştir (Bostan ve Demirci, 2001). 
 
2.3. Maliyet açısından ELISA 
ELISA’nın PNC (Penicillinase based ELISA) ile yapılan formu bazı patates virüslerinin teşhisinde iyi sonuç 
vermiştir. ELISA ve NC-ELISA (Nitrocellulose ELISA) gibi bir dizi virüs saptama teknikleri arasından en 
uygun olan yöntem, elde edilebilirliği, reagentların maliyeti ve farklı tekniklerin nisbi duyarlılığı dikkate 
alınarak seçilmelidir. PTA (Plate trapped antigen) ve SPTA-ELISA (Simplified plate trapped antigen) IgG ile 
kaplı tabağa ihtiyaç duymadığından yararlıdır. ELISA’nın 3 formundan biri olan SPTA-ELISA’nın diğer bir 
avantajı ise, substratla uzayan inkübasyon duyarlı tespit için gerekli olmasına karşın, birkaç manipülasyona 
ihtiyaç duymasıdır. PNC ile yapılan ELISA, bazı nedenlerden dolayı ALP-ELISA (Alkaline phosphatase)’dan 
daha ekonomik olmuştur. PNC konjugatları (1/16000’nin üstünde) ALP konjugatlarından daha yüksek 
seyreltmede kullanılabilir. Bu gibi ekonomik durumlar, sınırlı nicelikte antiserumun var olması ya da ticari 
olarak üretilen antiserumun kullanımı, maliyeti ve enzimin önemli olduğu durumlarda yararlı olabilmektedir. 
PNC ile yapılan ELISA, gelişmiş ülkelerde ELISA yönteminin yaygın olarak kullanımını sağlamaktadır 
(Singh and Barker, 1991). 
 
3. Sonuç ve Öneriler 
Ülkemiz diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi önemli bir endüstri bitkisi olan patates yetiştiricili ği 
konusunda da, önemli kaynaklara sahiptir. Özellikle yetiştiricilik konusunda dünyada bulunduğumuz 
sıralamayı da dikkate alırsak, önemi daha da artmaktadır. Fakat sadece yetiştiricilik konusunda yeterli 
birikime sahip olmamız , içinde bulunduğumuz koşullarda yeterli değildir. 
Yurdumuzun hemen her bölgesinin patates yetiştirmeye elverişli oluşu, iç talebin artması ve ihracat imkanı 
nedeniyle dikim alanlarının genişlemesine bağlı olarak, tohumluk ihtiyacı da artmaktadır (Gönenç, 1978). 
Gerçek tohumla yetiştirilen bitkilerden farklı olarak patatesin yumrularıyla yani, vejetatif yolla üretilmesi 
tohumluğun önemini daha da arttırmaktadır. Tohumluk; bakteriyel, fungal ve virüs hastalıklarından temiz, 
belirli bir fizyolojik yaşta ve büyüklükte, verim ve kalite özellikleri iyi bir çeşidin yumruları olmalıdır. 
Özellikle, kimyasal mücadele imkanı olmayan virüs hastalıkları patates için büyük önem taşımaktadır. Virüs 
ile bulaşık patates yumrularının kullanılması halinde virüsler yıldan yıla, bölgeden bölgeye taşınmaktadır. 
Bazı virüs hastalıklarının patateste belirti oluşturmaması veya oluşan belirtilerin birbirine benzemesi 
nedeniyle, simptomlara göre etmenin teşhisi zor olmaktadır. Bu nedenle, bazı patates yumru ve yaprak 
örneklerinin test edilmesi için hassas, hızlı, güvenilir teşhis ve tanı yöntemlerinden yararlanılmalıdır. 
Günümüzde ELISA yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olmakla birlikte, özellikle örnek sayısının 
fazla olması durumunda moleküler yöntemlere göre daha pratik ve ekonomik olması bakımından daha 
avantajlıdır (Arlı-Sökmen et al., 1998). 
Ayrıca, döviz karşılığı yurtdışından sağlanan ve sağlıklı oldukları düşünülen sertifikalı patates 
tohumluklarının da virüs hastalıkları ile bulaşık olması nedeniyle dejenerasyona uğrayarak elden çıkması, 
patates üretiminin en önemli sorunu haline gelmiştir. 
Bu yüzden, öncelikle ülkemize yurtdışından getirilerek, sağlıklı ve güvenilir olduğu düşünülen tohumluk 
patates yumrularının, ilgili Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerine 
başvurularak gerekli analizlere tabi tutulması sağlanmalıdır. 
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TOHUMLUK PATATES SERT İFİKASYONUNA ESAS ÖNEML İ FUNGAL HASTALIKLAR 
 
Sirel OZAN10        Ayşe DEMİRCİ11 
 

ÖZET 
Patates (Solanum tuberosum L.) Türkiye’de geniş ölçüde üretilmekte ve ticari değeri olan tarım ürünlerimizin 
en önemlilerinden birisidir. Ayrıca önemli bir endüstri hammaddesi olup, bu hammaddeden endüstri çok 
çeşitli yönlerden faydalanmaktadır. Diğer taraftan da patates çok önemli bir çapa ve münavebe bitkisidir. 
Oldukça fazla sayıda fungusun konukçusu olan patateste, Fusarium spp., Verticillium spp., Spongospora 
subterranea ve Synchytrium endobioticum tohumluk sertifikasyon açısından önemli olan fungal hastalık 
etmenleridir (Anonymous, 1999). Bu hastalık etmenlerinden Fusarium spp. ve Verticillium spp. solgunluk 
hastalıklarına, Fusarium spp. kuru çürüklüklere, Spongospora subterrenea tozlu uyuz hastalığına ve 
Synchytrium endobioticum’da patates siğiline neden olur 
 

ABSTRACT 
Potato (Solanum tuberosum L.) is one of the valuable agricultural crops widely grown in Turkey. It is also an 
important raw material used in industry, it is also a rotation and hoe plant. It is the host of several fungal 
diseases like Fusarium spp., Verticillium spp., Spongospora subterranea ve Synchytrium endobioticum which 
are important in seed certification. Among these Fusarium spp. ve Verticillium spp. cause wilting, Fusarium 
spp. cause dry rot, Spongospora subterrenea cause powdery scab and Synchytrium endobioticum causes 
potato wart disease. 
 
1. GİRİŞ 
 
Tek yıllık bir kültür bitkisi olan patates, çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla adapte olabilmesi nedeniyle, 
dünyanın hemen her yerinde yetiştirilebilmektedir. Patates; ucuzluğu, yüksek verimliliği, yüksek besin değeri, 
kolay hazmedilebilirliği, kolay yemek yapılması ile açlık problemlerinin giderilmesinde de önemli bir yere 
sahiptir. Türkiye’de patates 195.000 hektar alanda yetiştirilmekte olup yıllık 5.300.000 ton ürün elde 
edilmektedir (Anonymous, 2003). 
Patates yumru ile üretildiği için tohumluk kullanımının önemi diğer tarla bitkilerinden daha fazladır. Özellikle 
verim ve kalitenin iyi olması kullanılan tohumluğun kalitesi ile çok bağlantılıdır. Tohumluk amacıyla 
kullanılacak yumruların belirli özellikleri taşıyan yerlerde üretilmesi gerekir. Bunların başında, üretim 
yerlerinin hastalık etmenleri ile bulaşık olmaması gelir.  
Patates üretimini kısıtlayan faktörlerin başında diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi zararlı organizmalar 
gelmektedir. Bunlardan bazıları verim miktarını düşürerek ekonomik önemde zarara neden olurken bazıları 
da kalite düşüklüğüne neden olmaktadırlar. Patateste zarara neden olan bu organizmaların bir kısmının da 
tohumluk yumrularla taşınması ve pratik mücadele yöntemlerinin mevcut olmaması nedeniyle karantina ve 
tohum sertifikasyonu kapsamında yer almakta ve bütün ülkeler tarafından üzerinde önemle durulmaktadır.  
Patates tohumluğu üretim sisteminin oluşturabilmesi için öncelikli olarak tohumluk üretim alanlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde hala tohumluk ve yemeklik patates üretimleri aynı bölge içerisinde 
birlikte yapılmaktadır. Bu durum tohumluk üretiminde mutlak yapılması gereken hastalık ve zararlı 
kontrolünü zorlaştırmakta, sağlıklı tohumluk üretimini engellemektedir. Nitekim ülkemizde önceki yıllarda 
tohumluk üretimi yapılan bölgelerde, uzun yıllar yapılan kontrolsüz üretimin sonucunda bugün sağlıklı 
tohumluk üretimi imkansız hale gelmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden biride patateste önemli hastalık ve 
zararlıların ülkemize girmesi ve bu alanlarda yayılmasıdır. Bu etmenler içerisinde funguslar önemli bir yere 
sahiptir. Patates ekiliş alanlarında Patates siğili ( Synchytrium endobioticum) son yıllarda ülkemize girmiş ve 
hızlı bir yayılma eğilimi göstermiştir. Bu hastalık etmeni karantinaya tabi ve tohumluk sertifikasyonu 
açısından en önemli fungustur.  
Bu derlemede patates tohumluk sertifikasyonunda esas olan hastalık etmeni funguslar hakkında bilgi 
verilmeye çalışılacaktır. 
 
1. Kuru çürüklükler (  Fusarium.  spp) 
Hastalık etmeni:  
Fusarium kuru çürüklük hastalığı patatesin önemli hastalıklarından birisidir. Depolarda yumruları ve ekimden 
sonra tohum parçalarını etkiler. Tohumluk yumrulardaki Fusarium spp., gelişen patates filizlerini öldürerek 
ürünü azaltır, hasatta % 25’ in üzerinde ürün kaybına sebep olur. Depoda da % 60 dan fazla yumruyu enfekte 
edebilmektedir. Yetiştirilen yaygın bütün patates çeşitleri bu hastalığa karşı duyarlıdır.  
Fusarium sambucinum ve Fusarium solani etmenleri tohumluk patates yumrularda en fazla bulunan ve kuru 
çürüklüğe neden olan hastalık etmenleridir (Braslavska 1977). Hastalık etmeni funguslar tohum ve toprak 
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kökenlidirler. Bu fungal etmenler hem toprakta hem de bitki artıklarında uzun yıllar canlı kalabilirler. Bu 
hastalık etmenleri bulaşık tohumluk yumrularla da taşınabilirler. Genellikle toprakta misel ve spor formunda, 
özellikle de dayanıklı kışlık yapıları olan klamidospor olarak yaşarlar. Patates çeşitlerinin bu hastalığa 
duyarlılıkları farklıdır. Ancak bir çeşit Fusarium’un bir türüne dayanıklı, diğerlerine duyarlı olabilmektedir. 
Doğrudan veya dolaylı olarak ürün kaybına neden olurlar. Kuru çürüklük toz gibi görünür ve patates 
yumrularını çukur şeklinde çürütür. Hasat sırasında yaralanan patatesler depoda kuru çürüklük şeklinde 
gelişir. Bu patateslerin çimlenme gücü düştüğü için fakir tohum kaynağı olurlar ve ekimden sonra tohum 
parçaları çürümeye devam ederek çıkış olmamasına neden olurlar.  
Belirtileri: 
Yumrulardaki kuru çürüklük, yaralanmış ya da ezilmiş dokularda başlar ve yumruda dışta bükülmüş gibi 
görülen alanlarda beyaz veya pembe menekşe rengi bir fungal gelişim gösterir. Çürüklük ilerleyince, lekelerin 
olduğu yerlerde bir oyukluk oluşmaya başlar. Yumruların iç kısmında ise etrafları koyu kahveden siyaha 
kadar çevrelenmiş kuru çürüklük ve beyaz, pembe fungal gelişim görülür. Eğer yumrular yumuşak çürüklük 
bakterileri ile ikincil enfeksiyona maruz kalırsa bu alanda yumuşak çürüklükte gelişebilir. 
Hastalık çemberi: 
Fungus tohum ya da toprak kaynaklıdır. Yumrulara doğrudan yaralardan veya hasat sırasında oluşan 
çürüklüklerden girer. Eğer patatesler uygun olmayan şekilde depolanırsa hastalık hızla yayılır. Hastalık 
etmeni, toprakta çürümüş bitki artıklarında spor veya miselyum halinde canlılığını sürdürür.  
Hastalık için uygun koşullar: 
Kuru çürüklüğü depoda; 10°C nin üzerindeki sıcaklıklar, yumruların oldukça fazla toprakla yığın edilmesi, 
hasat süresince oluşan çürüklük ve yaralanmalar, uygun olmayan tohumluk yumrular veya tohum parçaları 
teşvik eden koşullardır. 
Mücadelesi: 
Kültürel mücadele: 

• Hasat ve elle toplama sırasında çürüme, ezilme ve yaralanmalar en aza indirgenmeli, 
• Hasattan önce yumruların yeterince olgunlaşması beklenmeli, 
• Kuru ve serin havaların hakim olduğu zamanlarda hasat yapılmalı, 
• Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, 
• Depolamadan önce yumrular üzerindeki kir ve çamur parçaları temizlenmeli, yaralı-bereli yumrular 

depoya konulmamalı, 
• Hasat tamamlandığı zaman depo sıcaklığı azaltılmalı, 

Kimyasal mücadele: 
• Ülkemizde bu hastalığa karşı Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında kimyasal mücadele tavsiye 

edilmemektedir. 
• Dünyada ise yumrulara karşı depoda Thiabendazole, tohum da ise Fludioxonıl, Flutolanil ve 

Thiophanate Methyl/Mancozeb etkili maddeli ilaçlar kullanılmaktadır. 
 
2. Solgunluk hastalıkları ( Verticillium  spp., Fusarium spp.) 
 
Patatesi etkileyen iki solgunluk hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalığa Fusarium spp. ve Verticillium spp. 
fungusları sebep olmaktadır. Belirtileri farklı olmasına karşın bu iki hastalık kolayca karıştırılabilmektedir. 
Verticillium solgunluğu; sararmanın asimetrik ve her seviyede oluşuyla Fusarium solgunluğundan ayrılır. 
Bazen aynı yaprağın yarısı sarı, yarısı yeşil renktedir. Gövde kesitinde iletim demetlerinin kısım kısım koyu 
sarı ve kahverengimsi olduğu görülür. Bitki genelde solmaz, ancak erken yaşlanır. Fusarium solgunluğunda; 
alt yapraklar sararır, üst yapraklarda sarı benekler oluşur, gövde içi kabarır ve bitki solarak kurur. Yumruların 
iletim demetlerinde kararma veya göbek bağından başlayan çürüme görülür.  
 
2. 1. Verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb and Verticillium albo-atrum Reinke and Bert.) 
Hastalık etmeni:  
Hastalığa Verticillium cinsine ait funguslar sebep olmaktadır. Bu funguslar en yaygın olarak bilinen toprak 
kökenli fungal hastalık etmenleri olan Verticillium dahliae ve Verticillium albo-atrum’ dur. Fungus küçük 
tarlalarda alternatif konukçular üzerinde herhangi bir belirti vermeden uzun yıllar canlı kalabilmektedir. 
Genellikle kötü yapılı topraklarda düşük sıcaklıklarda ortaya çıkmaktadırlar. Hastalık çayır nematodlarının 
(Pratylenchus spp.) bulunduğu yerlerde daha çok zarar yapmaktadır. Verticillium spp. çok yıllık bitkilerde, 
bitki artıklarında ve vejatatif üreme organlarında (patates yumrusu gibi) kışı misel olarak geçirir. Ayrıca 
küçük siyah tohum benzeri mikrosklerotileri ile çok uzun süre toprakta canlı kalabilirler (Easton ve ark. 
1975). 
Belirtileri:  
Fungus yeşil aksamda solgunluk, kloroz, gövde ve yumrunun her ikisinde de iletim halkasında 
renksizleşmeye neden olmaktadır. Hastalık tipik olarak yetiştirme sezonunun son döneminde ortaya 
çıktığından belirtileri normal gelişimden ayırmak genelde zordur. Yeşil aksam belirtileri ansızın görülen 
solgunluk ve daha alt yaprakların solması şeklinde ortaya çıkar. Tepe yapraklarda, tek gövdede veya 
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gövdenin bir tarafındaki yapraklarda ilk solgunluklar başlar. Gövde dik kalmasına rağmen solan yapraklar 
sararır ve ölür. Karakteristik belirtisi petiolün bir tarafındaki kitapçıkların solmasıdır. Gövde kesildiğinde 
vasküler dokuda güneş yanığı şeklinde renklenme görülebilir. 
Verticillium solgunluğunun yaygın olarak bilinen diğer bir belirtisi erken ölümdür. Tepede sararmayla 
beraber solgunluk ve erken yaşlanma görülür. Enfekteli bitkilerin gövdelerinin alt kısmında ve yumruda açık 
kahve renkli içsel bir halka göze çarpar. 
Yumru enfeksiyonları ise geç yanıklık ile karıştırılabilir. İki ana damar arasındaki yaprakların bir tarafında 
kloroz gelişir bu bölge nekroze olur ve sonuçta yaprak ölür. Dikkat çeken nokta genelde bitkinin bir tarafında 
ortaya çıkmasıdır. Kahverengileşme ise, gövde ve yumru iletim demetlerinde ortaya çıkar. 
Domates ve it üzümü Verticillium solgunluğuna karşı hassastır. Patates ile rotasyonda domates 
seçilmemelidir ve ürünler arasında it üzümünün varlığı kontrol edilmelidir. Hastalık etmeni ürün miktarını 
düşürmekte fakat kalitesine zarar vermemektedir. 
Hastalık çemberi: 
Fungus; toprakta, tohum parçalarında veya enfekteli bitki artıklarında uzun yıllar yaşayabilir. Verticillium 
spp.’ler geniş bir konukçu dağılımına sahip olduğu için belirti vermeyen ürünlerde veya tohum parçalarında 
düşük seviyede canlı kalabilirler. Enfeksiyon, saçak köklere, odun tabakasına, filiz sürgünlerine doğru ortaya 
çıkar, daha sonra vasküler sistemde ilerlemeye devam eder ve enfekteli bitkiler öldüğünde fungus bütün ölü 
dokulara doğru gelişir ve toprakta inaktif durumda sabit kalır.  
Tohumluk yumrular da patojeni iletim demetlerinde taşır ve hastalığı aktarabilirler. Enfekteli patates bitkileri 
toprağı mikrosklerotiler ile bulaştırır ve bunlar uzun dönemler (10-14 yıl) toprakta canlı kalabilirler. Fungus 
doğrudan bitki köklerini penetre eder, iletim demetlerine yerleşir ve sistematik olarak yayılır. Topraktaki 
serbest nematodlarla (Pratylenchus spp.) veya ana yumrudaki Erwinia spp. ile ya da tuzlu su ile sulamayla 
hastalık yoğunluğu artabilir. Hastalık daha çok sonbahar-kış boyunca görülür. 
Hastalık için uygun koşullar:   
Yetiştirme sezonunun ilk dönemi boyunca yüksek sıcaklık ve nemin kurak dönem tarafından takip edilmesi 
Verticillium solgunluğunu teşvik etmektedir. Devamlı patates yetiştirilmesi ve hassa çeşit yetiştirmek de 
patojen populasyonunu artırmaktadır. 
Mücadele:  
Kültürel mücadele: 

• Hastalıktan ari ve sertifikalı tohumluk yumrular kullanılmalı, 
• Toprak inokulum kaynağı olduğu için, toprak işleme sırasında dikkatli olunmalı, 
• Bulaşık alanlardaki hastalıklı bitkiler sökülmeli, 
• Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, 
• Ürün rotasyonu yapılmalı (tahıllar, buğdaygiller, baklagiller ya da yonca tercih edilebilir), 
• Düzenli ve uygun gübreleme yapılmalı, 
• Nematod populasyonu kontrol altına alınmalı,  
• Aşırı sulamadan kaçınmalı, 
• Patojen populasyonunu azaltmak için mısır, yulaf, bezelye, üzüm, çeltik ve sudan otu gibi yeşil 

gübreli ürünler kullanılmalı, 
• Patlıcan veya domates gibi Solanaceae ürünleri ile rotasyondan kaçınılmalıdır. 

Kimyasal mücadele: 
• Ülkemizde bu hastalığa karşı Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında kimyasal mücadele tavsiye 

edilmemektedir. 
• Metham-sodyum ya da metil bromid ile toprak fumigasyonu yapılabilir. 
• Düşük dozdaki nematisit uygulamaları da kısmen etkili olabilir. 

 
2. 2.Fusarium solgunluğu 
Hastalık etmeni: 
Solanaceae familyasında Fusarium solgunluğu Fusarium cinsinin farklı türleri tarafından oluşturulur. 
Patatesteki Fusarium solgunluğu 4 farklı Fusarium türünün kompleks etkisiyle oluşur. Patatesteki Fusarium 
solgunluğu patojenleri genellikle konukçularına spesifiktir ve toprak patojenidirler (Miller ve ark. 1996). 
Belirtileri: 
Fusarium solgunluğunda; alt yapraklar sararır, üst yapraklarda sarı benekler oluşur, gövde içi kabarır ve bitki 
solarak kurur. Yumruların iletim demetlerinde kararma veya göbek bağından başlayan çürüme görülür 
(Anonymous 2000). Patateste Fusarium solgunluğu yaprakçıkların dış kenarında hafif damar açılması ve 
yaprak petiollerinin aşağı doğru sarkmasıyla başlar. Daha sonra alt yapraklar tamamen solar, sararır ve ölür. 
Genellikle tek bir sürgünde solgunluk başlar ve bitkinin diğer hiçbir kısmında belirti göstermeden sadece bu 
sürgün solar. Veya bitkinin tüm kısımları solar. Eğer ana gövde kesilirse iletim demetlerinde boyuna koyu 
kahverengi çizgi şeklinde lekeler görülür. Bu renk değişikli ği genellikle biraz yukarı doğru çıkar ve petiolün 
gövdeye birleştiği noktada daha da belirginleşir. Patates yumrularında vasküler dokuda kahverengileşme, 
gövde de kahverengileşme ve stolonların bağlandığı yerlerde çürüme görülür (Miller ve ark. 1996). 
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Mücadelesi: 
Kültürel mücadele: 

• Sertifikalı ve temiz tohumluk kullanılmalı, 
• Solanaceae (domates, biber, patlıcan gibi) familyasındaki ürünlerle rotasyon yapılmamalı, 
• Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları yok edilmeli, 
• Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli, 

Kimyasal mücadele: 
• Ülkemizde bu hastalığa karşı Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında kimyasal mücadele tavsiye 

edilmemektedir. 
 
3. Tozlu uyuz [[[[Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh ]]]] 
Hastalık etmeni: 
Spongospora subterranea patatesin yumru ve köklerinde görülmektedir. Hastalık etmeni yumru ile taşınır ve 
10 yıla kadar toprakta canlılığını sürdürebilir. Hastalık etmeni bulaşık yumrularla beslenen hayvanlardan elde 
edilen gübrelerde bile canlılığını sürdürebilir. Etmenin sporları hastalığa duyarlı patateslerin köklerini 
bulduğunda, dinlenme halindeki kist sporları çimlenmeye başlar ve zoosporlarını serbest bırakır. Enfeksiyon 
bitkilerin doğal açıklıkları olan lentisellerden başlar. Hastalık gelişimi serin (16-20°C) ve zayıf drenajlı 
topraklarda ve nemli koşullarda daha şiddetli olmaktadır.  
Belirtileri: 
Tozlu uyuz yalnızca kökleri ve yumruları etkiler, bitkinin yeşil aksamında bir belirtiye sebep olmaz. Etmen 
patates yumrularında kahverengimsi deri hastalıklarına neden olur. Bu derimsi lekeler koyu renkli sporları 
içermektedir. Yumrular oluşmaya başlayınca epidermis dokusunun hemen altında yayılmakta ve sporlar 
epidermis dokusunu yırtarak dışarı çıkmaktadır. Patlamayan uyuz kahverengi doku ile çevrilmiş alanda 
gelişebilir. Şiddetli enfeksiyonlarda yumrular şekilsiz oluşmakta ve ikincil gelişmeler ile yumru yüzeyi 
kaplanmaktadır. Bitkiler Potato Mop Top virüsü ile de enfekteli olursa, yumrularda derin çatlaklar oluşabilir. 
Bu virüs Spongospora subterranea tarafından diğer bitkilere taşınmaktadır. 
Tozlu uyuz enfeksiyonu köklerde başlar sonra yumruya doğru yayılır. Belirtiler kökler ve stolonlarda 
gözlemlenen diğer organizma belirtilerine benzer. Genelde kökler üzerinde galler oluşur. Yumrudaki ilk 
enfeksiyon pembemsi kahve toplu iğne başı gibi sivilce benzeri alanların yükselmesi şeklindedir. Püstüller 
olgunlaştığı zaman toz spor kümeleri yükselen alanlarda rahatça görülebilir. Diğer belirtiler doku üzerinde 
kepek gibi görülebilir, mikroskop ile bakıldığında spor kümeleri görülür. 
Hastalık çemberi: 
Tozlu uyuz sporları, tohumda toprakta veya suda hareketli olarak bulunabilir. Sporlar toprakta veya tohum 
üzerinde 6-10 yıl canlı kalabilirler. Çimlenen sporlardan zoosporlar oluşur ve bunlar bitkinin kök 
saçaklarından veya lentisellerden giriş yaparlar.  
Hastalık gelişimi için uygun koşullar 
Tozlu uyuz için yüksek toprak nemi ve düşük toprak sıcaklığı ideal koşullardır. Ayrıca drenajdan yoksun 
tarlalar veya böyle alanlar yüksek tozlu uyuz yoğunluğu içerir. Tozlu uyuz soğuk, nemli koşulları ve ağır 
toprağı tercih ettiğinden sulamayla şiddetlenebilir (Taylor and Flett 1981). 
Mücadelesi: 
Kültürel mücadele: 

• Bulaşık olmayan alet ve ekipmanlar kullanılmalı, 
• Hastalıktan ari ve sertifikalı tohumluk yumrular kullanılmalı, 
• Bulaşık alanlardaki hastalıklı bitkiler sökülmeli, 
• Bulaşık alanlarda 3-5 yıl münavebe yapılmalı, 
• Ürün rotasyonu yapılmalı, 
• Drenajı iyi olan topraklarda yetiştiricilik yapılmalı, 
• Hayvansal gübreler iyice işlendikten sonra kullanılmalı, 
• Aşırı sulamadan kaçınmalı, 
• Bulaşık patateslerle beslenen hayvan dışkıları kullanılmamalı, 
• Dayanıklı çeşitler kullanılmalı, 
•  

Kimyasal mücadele: 
• Ülkemizde bu hastalığa karşı Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında kimyasal mücadele tavsiye 

edilmemektedir. 
4. Patates siğili [[[[Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pervical]]]] 
Hastalık etmeni: 
Patates siğil hastalığı olarak bilinen Synchytrium endobioticum, kültür bitkisi olarak tek konukçusu patates 
olan, toprak kökenli obligat-parazit bir fungustur. Bu hastalık etmeni fungus dünyanın hemen hemen her 
yerinde bulunan ve toleransı sıfır olan çok tahripkar bir hastalıktır (CMI 1983). Hastalık etmeni olan fungus 
toprak kökenli obligat bir parazittir. Fungusun sporangiumu (dinlenme sporu veya kışlık spor) toprakta 30 yıl 
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veya daha fazla canlılığını sürdürebilir. Sporangium genellikle küresel, kalın duvarlı olup çapı ortalama 50 
µm (25–75 µm)’dir. Toprakta küçük toprak parçacıkları ile birleşerek veya kümelenerek 0.1-2.0 mm çapa 
kadar ulaşabilir. Etmen hif oluşturmaz, ancak 200–300 adet hareketli zoospor taşıyan sporangia oluşturur 
(EPPO 1982).  
Hastalık en fazla tohum ve toprak hareketleriyle yayılır. Hasat sırasında parçalanan urlar toprağa karışarak 
inokulum kaynağı olur. Bulaşık toprağın kendisi, bulaşık topraktan gelen yumrular, patates tarlalarında 
kullanılan alet, ekipman, insanlar ve hayvanların ayaklarına bulaşan toprak parçacıkları, bulaşık patateslerle 
beslenmiş olan hayvanların dışkısı, kuru bulaşık toprak üzerinden esen rüzgarın taşıdığı hastalıkla bulaşık 
toprak zerreleri bulaşmaya sebep materyallerdir. 
Belirtileri: 
Hastalık, kökler hariç tüm toprak altı kısımlarda ortaya çıkmaktadır. Gövdenin toprakla birleştiği yerler, 
stolonlar ve yumrular enfeksiyon yerleridir. Bu yerlerdeki enfekteli alanların anormal büyümesi sonucu urlar 
oluşur. Urlar morfolojik olarak, karnabahara benzeyen hiperplastik doku şeklinde gelişen biçimsiz, 
tomurcuklanmış yapıdadır. Urlar, toplu iğne başı büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar olan boyutlarda 
olabilir. Tipik bir ur başlangıçta beyazdır, kabaca elips şeklinde, ancak yapı olarak genellikle katı olmayıp, 
yumuşak, etli ve pürüzlü yapıdadır. Yumrudan kolaylıkla kopabilmektedir. Genellikle, gelişmekte olan bir ur, 
toprak seviyesinde veya hemen altında açığa çıktığında, rengi yeşile döner zamanla toprak altında veya 
üstünde, yaşlandıkça rengi koyulaşır, kahverengine dönüşür.  
Yeni gelişmekte olan yumrulardaki erken enfeksiyonlar, yumrunun bozuk ve süngerimsi bir hal almasına 
neden olur ve yumru zorlukla tanınır. Daha yaşlı olan yumrulardaki enfeksiyonlarda sadece gözler zarar 
görür, buralarda tipik siğilli ve karnabahar benzeri şişkin yapılar meydana gelir. Şiddetli bulaşmalarda 
yumrunun tamamı gal halini alabilir. Şiddetli enfeksiyonlar yumru oluşumunu önlemek suretiyle patates 
üretimini tahrip etmektedir. Etmen önemli derecede ürün kayıplarına neden olur, hastalıklı yumrular ya 
tarlada veya depoda çürür. 
Nadir olarak yaprak ve çiçek enfekte olabilse de hastalanmış patates bitkilerinin yeşil aksamında hiçbir 
değişiklik görülmez, tıpkı sağlam bitki görünümünde olur ve zarar hasada kadar saklı kalır. Ancak bazen bitki 
susuz kalmış gibi canlılıkta bir azalma olabilir.  
Hastalığın ekonomik önemi oldukça fazladır. Tüm dünyada iç ve dış karantinaya yönelik yasal yaptırımlarla 
yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Hastalığın bir tarlada bir ocakta görülmesi halinde, tüm ürün 
pazarlanamaz olarak nitelendirilir ve etmenin toprakta çok uzun yıllar canlılığını koruyabilmesi nedeniyle, 
bulaşık tarlada çok uzun yıllar patates üretimi yapılamamaktadır. Bu gibi alanlar ihraç amaçlı bitki üretiminde 
ve her türlü üretim materyali yetiştirmek amacıyla da kullanılamaz. 
Ülkemizde ilk defa Ordu daha sonra Nevşehir ilinde tespit edilmiştir. 
Mücadelesi: 
Kimyasal mücadelesi tavsiye edilmediğinden, etmenin yayılmasını önlemek için mutlaka karantina önlemleri 
uygulanmalıdır (EPPO 1990). 
 
Karantina önlemleri: 

• Tarlada tek bir bitkide hastalık tespit edilmesi halinde, o tarla bulaşık olarak kabul edilir. Bulaşık 
olduğu belirlenen tarlalarda patates üretimi ve her türlü üretim materyali (fide, fidan gibi) ve şeker 
pancarı, soğan vb. gibi toprak taşıyabilecek bitkiler yetiştirilmemelidir. 

• Bulaşık tarlalardan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve hayvan yemi olarak 
kullanılmamalı, yakılarak, kaynatılarak (>80°C suda) veya bulunduğu tarlada derin çukurlara 
gömülerek imha edilmelidir. 

• Bulaşık tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha edilmelidir. 

• Tarla kenarındaki Solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir. 

• Üreticilerin bulaşık tarlada kullandıkları tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında kullandıkları her 
türlü araç ve gereç ile hayvanların ayaklarına ve hasat ettikleri ürünün üzerine yapışan toprakların 
tarla dışına çıkartılması, temiz alanların bulaşmasına neden olacağından, bunu önleyici tedbirler 
alınmalıdır. 

• Bulaşık tarlalarda kullanılan her türlü araç ve gereç %5’lik çamaşır suyu (NaOCl) ile dezenfekte 
edilmelidir. 

• Bulaşık tarlaların etrafındaki alanların koruma altına alınması ve bu alanlarda patates üretimi 
yapılacaksa, etmenin ırklarına dayanıklı olduğu resmi olarak testlenmiş olan patates çeşitleri 
yetiştirilmelidir. 

• Bulaşık yumrularla beslenen hayvanlarda, sporangia hayvan bağırsaklarında da canlılığını 
sürdürebildiği ve hayvan dışkısı ile de yayılabileceğinden, hastalıklı yumrular çiğ halde hayvan yemi 
olarak kullanılmamalıdır. 
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Kültürel mücadele: 
• Patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanılmalı, 

• Hastalık gübre ile de taşınabildiğinden, çiftlik gübresi güvenilir yerden temin edilmeli, 

• Tarlada kullanmak amacı ile hastalıkla bulaşık yerlerden getirilen tarla alet ve ekipmanları mutlaka 
çok iyi bir şekilde %5’lik çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Temel besin maddelerinden biri olan patatesin üretimini sınırlayan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve 
üretimi en üst düzeye ulaştırmak için gereken çabanın gösterilmesi temel amaçlardan biri olmalıdır. 
Halkımızın beslenmesinde önemli bir yere sahip patateste, tohumluğun hastalık ve zararlılar yönünden temiz 
elde edilmesi, kontrollü koşullarda depolanması ve bu tohumlukların temiz olarak tarlaya ulaştırılması büyük 
önem taşımaktadır. 
Sonuç olarak, tohumluk üretimimizin tamamen dışa bağlı olması ve üreticilere yeterli miktarda sağlıklı 
tohumluk temin edilememesi, patates üretimimizin yıllardır çözülemeyen en önemli sorunudur. Bu sorunun 
çözümü için, tohumluk üretiminin tüm bileşenlerinin dikkate alındığı bir tohumluk üretim sisteminin 
geliştirilerek uygulamaya konulması zorunludur. Tohumluk, bitkisel üretimin temel girdisi olup, tohumun 
niteliği de bitkisel üretimde verimliliğin ilk şartıdır. Patatesin yumru ile vejatatif yolla çoğaltılması birçok 
hastalık etmeni ve zararlıların daha kolay taşınmasına ve yayılmasına neden olmaktadır. Bu fungal hastalıklar 
tohumluk sertifikasyonunda önem taşıyan hastalık etmenleridir ve öncelikle bu hastalıklara karşı gerekli 
tedbirler alınmalı ve ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 
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ÖZET: Sebzeler içerisinde bütün yıl boyunca kullanılan, talebi yüksek olan ve kolay depolanabilen 

çeşitlerden en yaygın olanı patatestir. Belirli mevsimde hasat edilen patatesler hasattan sonra bir çok etmenin 
etkisi ile yavaş veya hızlı bir şekilde niteliklerini kaybederek hasat zamanındaki tazeliğini koruyamamaktadır. 
Gerektiği gibi planlanmış ve yapılmış depolarda etkili bir depolama ile meyvelerin besin değeri ve diğer 
özellikleri korunarak yıl boyunca iyi bir şekilde yararlanma olanağı sağlanabilir. Patates depolama yapıları; 
yetiştirme mevsimi dışında üründen yararlanmayı, üreticinin pazar fiyatlarını izleyerek ürünün uygun 
zamanlarda uygun fiyatlarla pazara sürümünü, tüketicinin pazarda uzun süre daha nitelikli ve uygun fiyatlarla 
ürün bulmasını, üretim ve pazarlama işlerinin iş gücünün yıl içerisinde dengeli bir şekilde dağılımını, ürünü 
değerlendiren sanayinin daha uzun süre ve ekonomik olarak çalışma olanağı bulmasını sağlar.  

Bu çalışma; Tokat ilinde yapılacak patates depolama yapılarında, yörenin iklim özelliğine göre uygun 
depolama koşullarının sağlanmasına ilişkin gerekli planlama kriterlerinin uygulamaya yönelik olarak 
belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda belirlenen planlama kriterleri de göz önüne alınarak 
yörede uygulanabilecek depolama yapılarına ilişkin planlar hazırlanmıştır.  

 
Planning of Potato Storage Structures İn Tokat Region 

ABSTRACT:  Among vegetables, potato is the most common one that, it is consumed throughout the 
year, has a high demand and is stored easily.  Potatoes harvested at a specific season do not preserve their 
freshness after harvest and fast or slowly loose their own quality due to effects of many factors. Throughout 
the year, it is possible to provide the best usage of vegetables by preserving the nutrient value of fruits in the 
storage that is planned and structured as required. Potato storage structures allow to usage of the product 
outside the groving season, to market of the product with a favorable price and apropriate time by observing 
the market prices, to attain of the product with more qualitative and suitable prices by consumer for a long 
period, to stabilize the growth, market works and labour force throughout the year, to found suitable work 
possibilities for a long time and economically for the industrialist who processes the product. This study is 
done to determine the necessary planning criterions as intended for the applications related to providing 
suitable storage conditions for the potato storage structures, that will be built in Tokat region, considering the 
climatic characteristics of the region. Considering the specified planning criterions with the consequent, plans 
of storage structures can be built in the region were prepared.  

 
1. GİRİŞ 
 

Besin maddelerimiz içerisinde önemli bir yer kaplayan patates, hemen hemen ülkemizin her 
tarafında yetiştirilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunan patates, bugün 200 bin ha’ın 
üzerinde üretim alanı ve 5 milyon tonun üzerinde üretimi ile Türkiye’nin önemli tarımsal ürünleri arasında 
yer almaktadır (Anonim 2006a). 

İnsan beslenmesinde gereksinim duyulan ve belirli mevsimde hasat edilen patatesler hasattan sonra 
bir çok etmenin etkisi ile yavaş veya hızlı bir şekilde niteliklerini kaybederek hasat zamanındaki tazeliğini 
koruyamamaktadır. Gerektiği gibi planlanmış ve yapılmış depolarda etkili bir depolama ile patateslerin besin 
değeri ve diğer özellikleri korunarak yıl boyunca iyi bir şekilde yararlanma olanağı sağlanabilir (Okuroğlu ve 
ark. 1998). Patates % 80’i su olan canlı bir organizmadır. Bu nedenle hasattan sonra yumrular ağırlık ve 
kalitesini kaybetmeye başlar. Üreticinin alacağı önlemlerle bu kayıplar en az düzeye indirilmelidir. 
Yumruların sıcaklığı ve onu çevreleyen havanın nemi bu bağlamda önem taşıyan etmenlerdir (Anonim 2006). 
Sıcak havalarda normal oda sıcaklığında patatesler uzun zaman korunamazlar. Düşük sıcaklık derecelerinde 
ve yüksek bağıl nemlerde depolandıklarında nitelik kaybı çok yavaş olmaktadır. Ürünü değerlendirme ve 
pazara verme süresi uzadığında bu kaybın boyutu önem kazanmaktadır. Üretim ve pazarlama işletmelerinde 
patates depolama yapıları, üreticinin ve işletmenin ekonomik yönünü sürekli iyileştirebilmesi ve buna sürekli 
olanak sağlayabilmesi amacıyla yıl içinde uzun süreli ve çok yönlü kullanıma olanak verecek şekilde yörenin 
iklim özelliklerine göre planlanmalı ve yapılmalıdır.  

Depolama, ürünlerin daha sonra pazarlamak üzere kalitesinin korunmasını sağlayacak veya kalite 
kaybını en aza indirecek olan düşük sıcaklık ve yüksek nem içeren ortamlarda bekletilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Patates gibi tarımsal ürünlerin depolanmasının amacı, kış ve ilkbahar aylarında kalitesi 
bozulmadan kullanılabilen patatese sahip olmak, aralıksız olarak pazara patates gönderebilmek, iyi kalitede 
tohumluk depolayabilmektir (Anonim 1976). Pazarlayıcı için ürünün pazarda bol ve fiyatının ucuz olduğu 
dönem değil, ürünün az, fiyatının yüksek olduğu dönemdir. Ancak pazarlamayı geciktirmenin de 
(depolamanın) bir gideri vardır. Ürünü geç pazarlama ile elde edilen yüksek fiyat, yapılan ek giderleri 
karşılamalıdır. Depolama spekülatif kâr amacıyla değil, normal kazanç için yapılır. Aksi halde zarar etme 
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riski büyük olur (Karaçalı 1993). Patates depolama yapıları; yetiştirme mevsimi dışında üründen 
yararlanmayı, üreticinin pazar fiyatlarını izleyerek ürünün uygun zamanlarda uygun fiyatlarla pazara 
sürümünü, tüketicinin pazarda uzun süre daha nitelikli ve uygun fiyatlarla ürün bulmasını, üretim ve 
pazarlama işlerinin iş gücünün yıl içerisinde dengeli şekilde dağılımını, ürünü değerlendiren sanayinin daha 
uzun süre ve ekonomik olarak çalışma olanağı bulmasını sağlar (Okuroğlu ve Örüng 1995). Hasat 
mevsiminde tüketilmeyen üretim fazlasının değerlendirilmesi sağlanır. Her mevsimde pazarda ürün 
bulunması güvence altına alınır. Uzayan pazarlama süresi içinde tüketilen ürün miktarı artarak ilgili 
yetiştiricili ğin ve endüstrinin gelişmesi sağlanır (Ekmekyapar 1999; Karaçalı 1993).  

Diğer yandan patateslerin uygun koşullara sahip depolarda depolanmasıyla ürünün bünyesindeki su 
korunarak büzüşmesi önlenir, solunum en az düzeye indirilir, çürüme ve filizlenmenin olmaması sağlanır, dış 
görünüşü iyi bir şekilde korunur, ürünün besin değeri ile yenebilme ve satılabilme özellikleri korunur 
(Ekmekyapar 1981). 

Tokat yöresinde 49.870 ton patates yetiştiricili ği yapılmakta olup, depoların çoğu nitelik ve teknoloji 
yönünden gereksinimleri karşılamak için yetersizdir (Anonim, 2006b). Koruma tekniği ve soğuk depolama 
işletmeciliği gerektiği gibi uygulanamadığından üreticiler mevsimlik fiyat dalgalanmalarından yararlanarak 
fazla gelir elde edememektedirler. Yöredeki patates üretim bölgelerinde depolama sorunları ve yüksek 
depolama kayıpları olmaktadır. Oysa patatesler için uygun koşulların bulunduğu depoların yardımıyla ürünün 
niteliğini kaybetmesi azaltılmış olur. Mevcut depolama olanaklarının geliştirilmesi, depolama koşullarının 
iyileştirilmesi ve modern depolama sistemlerine geçilmesi gerekmektedir. Depolamada en uygun sonuç, çevre 
koşullarını kararlı düzeyde sabit tutan iyi yalıtılmış yapılarda sağlanır. Bu çalışma Tokat ili ve yöresindeki 
patates depolama yapılarında yörenin iklim özelliğine göre uygun depolama koşullarının sağlanmasına ilişkin 
gerekli planlama kriterlerinin uygulamaya yönelik olarak belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu bölgede 
yapılacak depolama yapılarının yapısal özellikleri ile yapı için çevre koşulları hakkında öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda belirlenen planlama kriterleri de göz önüne alınarak yörede uygulanabilecek 
örnek patates deposu planı hazırlanmıştır.  
 

2. PATATES DEPOLARININ PLANLAMA KR İTERLER İ 
 

Patates depolarının planlanmasında en önemli etkenler fizyolojik etkenlerdir. Bu etkenler ürünün su 
kaybı, solunum, tat ve renk değişimi, çürüme, sürgün verme gibi ürünün hasat sonrası fizyolojisi ile ilgili 
konulardır. Depo içi sıcaklığı, nem, hava hareketi ve ışık gibi etmenler ürünün hasat sonrası fizyolojisini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Çevre koşullarını uygun sınırlar içerisinde tutabilen depoların planlanıp 
yapılması, patateslerin uzun süre uygun nitelikte saklanmasına olanak verecektir (Esmay and Dixon 1986; 
Okuroğlu ve ark. 1998).  

 
Çevre Koşulları:   

Hasat sonrası dönemde ürün, bir dizi olgunlaşma ve yaşlanma olaylarının başlamış olduğu aktif bir 
metabolizmaya sahip canlıdır. Patateslerin olgunlaşması için gereken optimum sıcaklık derecesinin 
üzerindeki sıcaklıklarda olgunlaşmada düzensizlikler, altında ise yavaşlama görülür. Düşük sıcaklıklar 
solunumu ve aromatik madde salgılanmasını azaltır. Hasat sonrası ürünün metabolizmasının yavaşlaması 
patojene karşı direncini yükseltir ve patojenin aktivitesini düşürür. Genel olarak düşük sıcaklıklar olgunluğu 
azaltıp dayanma süresini artırdığından etkin bir koruma sağlar. Yüksek sıcaklıklar ise belirtilen fizyolojik 
faaliyetleri olumsuz yönde artırmaktadır (Okuroğlu ve ark. 1998). Patates depolarında istenilen çevre 
koşulları, depolama periyodunun uzun veya kısa oluşuna göre değişir. Fakat depolamada genellikle izlenilen 
yöntem patates deposundaki ısının dışarıya atılması, patates kitlesinin aynı sıcaklık derecesinde tutulması ve 
yüksek bağıl nemin elde edilmesidir. Yüksek sıcaklık derecelerindeki ortamda, yumruları içindeki fizyolojik 
faaliyet nedeniyle patatesin kalitesinde ve kitlesinde kayıp görülür. Aynı şekilde düşük neme sahip depolarda 
patates yumrularında buruşma ve büzülme oluşur. Patates yumrularının buruşmasına ve büzülmesine neden 
olan en önemli etmen, yüksek sıcaklık derecesi ve düşük bağıl nem nedeniyle yumruların bünyesindeki suyun 
buharlaşmasıdır (Alkan 1972).  

Depo içi çevre koşulları aşağıdaki gibi ayrı ayrı açıklanabilir. 
Sıcaklık: Patatesler hasattan sonra çevre sıcaklığına bağlı olmaksızın birkaç hafta çok az veya hiçbir 

sürgün vermeden bir dinlenme dönemine girerler. Bu dönemin sonunda sıcaklığın yükselmesi ile ağırlık 
kaybına neden olan sürgün verme başlar. Sıcaklığın 4,4 oC’un altında olan ortamlarda sürgün verme en az 
düzeyde olup, 2,2 oC’ta ise hemen hemen durmaktadır. En düşük solunum 1,7-4,4 oC arasındaki sıcaklıklarda 
olmakta, sıcaklık 1,7 oC’un altına düştüğünde solunum yine hızlanmaktadır. Patateslerin depolaması sırasında 
solunum sonucu ortama yaydığı ısı miktarı ton başına 0 oC’ta ortalama 10 kcal/h, 5 oC’ta 13 kcal/h, 10 oC’ta 
18 kcal/h, 15 oC’ta 24 kcal/h, 20 oC’ta 30 kcal/h, 25 oC’ta 37 kcal/h ve 30 oC’ta 44 kcal/h’tır. Özgül ısısı ise 
0,83 kcal/kg oC olmaktadır. Patates - 1 oC ile -2 oC arasındaki sıcaklıklarda donmaya başlar. Depolarda 
sıcaklık; tohumluk patateste 3-4 oC, yemeklik patateste 5-7 oC, cipslik patateste 8-10 oC ve parmak patateste 
6-8 oC olmalıdır. Özellikle cips ve parmak patates yapımında kullanılan yumrular 5 oC’un altında 
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depolandıklarında nişasta şekere dönüşeceğinden, kızartma sırasında istenmeyen renkte ürün oluşacağı için 
kalite düşmektedir (Anonim 2006a).  

Patatesler dinlenme periyodunda iken depo sıcaklığının istenilen düzeye indirilmesi, uzun depolama 
süresince filizlenmenin kontrolü için önemlidir. Renk ve su kaybı yönünden sıcaklığın hiçbir zaman 10 oC’un 
üzerine çıkması istenmez. Bu nedenle ısının filizlenmeyi engelleyici bir etmen olarak kullanılması, 3-4 aydan 
daha uzun bir devre için sınırlandırılmıştır. Renk ve su kaybı nedeniyle patateslere zarar vermeden en kısa 
zamanda tarladaki hasat sıcaklığının düşürülmesi gereklidir. Bu da ancak mekanik soğutma ile olanaklı ise de 
maliyeti yüksektir. Hasadın geç yapıldığı ve hasat periyodunda dış hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde 
doğal havalandırmayla depo içi havasının sıcaklığının düşürülmesi yöntemi filizlenmenin kontrolünde 
kullanılabilir (Anonim 1976).  

Bağıl nem: Patateslerin depolanmasında bağıl nemin kontrolü sıcaklığın kontrolü kadar önemlidir. 
Üründen suyun buharlaşmasını en az düzeye düşürerek ağırlık kaybı ve büzülmenin olmaması için depo içi 
bağıl nemi, ürün ve yapı elemanları üzerinde nem yoğunlaşması oluşturmayacak şekilde olanaklar ölçüsünde 
yüksek tutulmaya çalışılır. Patatesler çürümelere, özellikle yumrular üzerinde bakteriyel çürüklüğe karşı 
hassastır. Yumrular ıslak bırakıldıklarında solunum gözenekleri şişer ve bakterilerin yumru içerisine girişini 
kolaylaştırır. Patates depolarında en uygun bağıl nem % 85-95 arasındadır (Anonim 1976; Anonim 1978; 
Okuroğlu ve ark. 1998). Düşük nem; yumrularda nem kaybına, bu da yumruların yumuşamasına ve 
pörsümesine neden olmaktadır. % 95’in üzerindeki nem ise yumruların ıslanmasına ve bakteriyel çürümelere, 
yumrularda yumuşamalara ve pis kokular oluşmasına neden olmaktadır (Anonim 2006a) 

Havalandırma: Patateslerin depolanmasında sıcaklık ve nem kontrolü ancak etkili havalandırma ve 
mekanik soğutucularla sağlanabilir. Havalandırmanın amacı, bütün ürün yığını için düzgün bir hava akımı 
sağlamak ve sıcaklık ile bağıl nemi uygun sınırlar içerisinde tutmaktır. Havalandırma ile ayrıca depo içinde 
oluşan istenmeyen kokuların da dışarı atılması sağlanır. Patates depolarının etkili havalandırılmasıyla ürünün 
soğutulması, üründe mevcut yara ve berelerin tedavisi için oksijen sağlanması, deponun sabit ve homojen 
sıcaklıkta tutulması ve kayıpların en aza indirilmesi söz konusudur (Ekmekyapar 1981; Okuroğlu ve ark. 
1998). Havalandırma ile deponun her kesiminde homojen bir hava dağılımı yanında, olgunluğu hızlandıran 
aroma maddelerin belirli bölgelerde yoğunlaşması da önlenir. İstenmeyen olgunlaşmanın hızlanmasının ve 
don zararının olmaması için belirli ölçüler içerisinde hava hareketinin sağlanması gerekir (Öztürk 2003). 
Patates yumruları yaşayan diğer organizmalara benzer şekilde solunum yapar. Nişastadan dönüştürülen 
şekerler solunumda kullanıldığından, depolama sırasında yumrulardaki nişasta miktarı azalmaktadır. Solunum 
sürecinde ortamda bulunan oksijen kullanılarak su, karbondioksit ve ısı üretilmektedir. Depo ortamında 
karbondioksit ve oksijenin denge içerisinde olması gerekmektedir. Ortamda karbondioksitin fazlalığı 
patateslerde metobolik faaliyetler ve filizlenmeyi hızlandırmaktadır. Bu nedenle ortamda bağıl nem ve 
sıcaklık düzeyleri dikkate alınmak koşulu ile havalandırma yapılmalıdır (Anonim 2006a). 

Depo içi sıcaklığının uygun sınırlar içerisinde tutulması, soğuk dış havanın içeriye alınması ya da 
mekanik soğutucular kullanılması ile sağlanabilir. Bu şekilde yapılan soğutmada işletme masrafları azaltılmış 
olur. Dış havanın etkili bir depolama için fanlarla içeri alınması önerilir. Havalandırma termostat ile 
düzenlenir. Termostatın bir duyargası depo dışında güneş görmeyen bir yere, diğeri de depo içine uzatılır. Dış 
sıcaklık iç sıcaklıktan düşük olduğu zaman termostat havalandırma kapaklarını açar, fanları devreye sokar ve 
çalıştırır. Düşük sıcaklıklarda olabilecek bir dondan ürünü korumak amacıyla depo iç sıcaklığı seçilen proje 
sıcaklığının altına düştüğünde termostat, fanların çalışmasını durdurur ve kapakları kapatır. Dış sıcaklık depo 
içi projeleme sıcaklığına eriştiğinde ve üzerine çıktığında da termostat, fanların çalışmasını durdurup, 
kapakları kapatarak depodaki mekanik soğutucuları devreye sokar. Havalandırma miktarı; depo içi ve dışı 
havanın sıcaklık ve bağıl nemine, ürün miktarına ve depo hacmine bağlıdır.  

Soğutma yükünün hesaplanmasında dış hava proje sıcaklığı olarak ürünün depolanacağı zaman 
periyodu içinde Aralık, Ocak, Şubat aylarında zamanın % 97,5’unda rastlanan en düşük sıcaklık ile depolama 
periyodundaki en sıcak ayın ortalama yüksek sıcaklığı, bağıl nem olarak da depolama periyodu içinde aylık 
ortalama bağıl nem değerlerinin ortalaması alınabilir. Soğutma yükünün unsurlarından olan doğal ısının 
hesabında, depoya girecek ürünün depolama anındaki sıcaklığının dış ortam sıcaklığı ile aynı olduğu kabul 
edilir. Bu nedenle doğal ısı değerinin düşük değerde olabilmesi amacıyla ürünün sabahın erken ya da akşam 
üzeri serin saatlerinde hasat edilerek depolanması önerilir (Okuroğlu ve ark., 1998; Özkol 1999).   

Patateslerin karanlık yerde depolanması gerekir. Işık alan yerde depolanan yumrularda kabuk rengi 
ve filizler yeşillenir. Bu ise yemeklik patateslerde solanin maddesinin birikmesi ile zehir etkisi yapar 
(Anonim 1976; Anonim 2006a). 

Patateslerin depolanmasında yüksek değere sahip ürün elde etmek için depolanacak ürün sağlıklı ve 
iyi nitelikli olmalıdır. Çünkü depolama koşulları ne kadar nitelikli olursa olsun, depoya alınan düşük nitelikli 
ürün yine düşük nitelikli olarak çıkar. Depolamayla düşük nitelikli ürünün özelliklerini iyileştirme olanağı 
yoktur. Başarılı depolama için depolanacak ürün hastalıklardan arınmış ve korunmuş olmalı, ürünün 
toplanması, sandıklanması, depoya nakli özenle yapılmalı, yara, bere ve ezik, donmuş, küflenmiş, filizlenmiş, 
mantarların etkisiyle çürümüş yumrular bulunmamalı, fazla örselenmiş olmamalı, çürükler ayıklanmalı, ürün 
olgunlaşmış olmalı, depolamadan önce depo temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (Ekmekyapar 1981). 
Uygun nitelikte olgunlaşmış patatesler hasattan sonra olanaklar ölçüsünde erken depolanmalı ve olabildiğince 
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az karıştırılmalıdır. Patatesler yığına zarar vermemek için dikkatli yerleştirilmelidir. Depolanacak patatesler 
kusursuz olmalı, hastalıklardan zarar görmüş yumrular ayıklanmalı, üzerlerine yapışmış topraklardan 
temizlenmiş olmalıdır. Fazla topraklı olduğunda patateslere ön temizleme uygulanmalı veya bunlar temiz 
olanlardan ayrı depolanmalıdır. Yağmur etkisinde kalmış patatesler kurutulmalı, bunlar depolanırsa kolayca 
veya hızla bozulacaklarından olabildiğince çabuk pazarlanmalıdır (Anonim 1978). Depoya konulacak 
yumrular yığın ya da çuvallanmış halde kızışma ve ezilmelere neden olmayacak şekilde yerleştirilmeli, çuval 
yüksekliği 4-5 çuvalı, dökme depolarda yığın yüksekliği 1,5 metreyi geçmemelidir (Anonim 2006a). 

  
3. DEPOLAMA YAPILARI  

Patatesler basit yapılarda depolanabildiği gibi, mekanik tesisata sahip ve yapı elemanları yeterince 
yalıtılmış modern yapılarda da depolanır. Depo tipinin seçiminde depolamanın ekonomik yönü etkili 
olmaktadır (Ekmekyapar 1999). Patatesler toprak altı çukurlarda yığınlar halinde veya yüksek silolarda 
depolanabilir (Anonim 1976). Basit depolarda ilk yapım ve bakım giderleri düşüktür. Fakat ürün kaybı fazla 
ve depolama süresi kısadır. Modern depolarda depolama süresi uzun ve ürün kaybı azdır. Buna karşın bu 
depoların maliyeti yüksektir (Ekmekyapar 1999). Kurulacak depo tipi ve büyüklüğünün seçiminde ekonomik 
etmenler de rol oynar. Depolanacak ürünün üretim alanı genişliği, üretim miktarı ve pazar durumu, geleceği 
ve fiyatları irdelenir. Genel olarak bölge koşullarına uygun, ekonomik malzeme ile yapılan patates deposu 
öncelikle düşünülmelidir. Serin bölgelerde kurulan depolarda soğutma sistemi kısa süre çalıştığından, bu 
depolar daha ekonomik olur. Çok pahalı ve işletilmesi güç kontrollü atmosferli depolar ancak yüksek kalite 
isteyen pazarlar için ve üretim garantisi olan durumlarda söz konu olabilir (Karaçalı 1993). Patateslerin 
depolanmasında en uygun sonuç, çevre koşullarını kararlı düzeyde sabit tutan ve donmayı önleyen iyi 
yalıtılmış yapılarda sağlanır. Depoların planlanmasında depo hacminin belirlenmesi, yalıtım ve duvarlara 
gelen yükün hesaplanması büyük önem taşır. Bununla birlikte mekanik soğutucuların bulunduğu depoların 
planlanmasında soğutma yükünün belirlenmesi ve soğutma tesisinin özelliklerinin belirlenmesi gerekir 
(Okuroğlu ve ark. 1998). Depoların niteliği patateslerin üretim amacına bağlı olup, depo mimarisi ve işletme 
tekniği de bu amaç doğrultusunda düzenlenir. Örneğin tohumluk üretiminde yumrular, izleyen dikime kadar 
olan süre içinde sürgün güçlerini yitirmeden uygun boy ve nitelikte sürgünlere sahip olarak saklanabilmelidir. 
Patateslerde öngörülen depolama süresi, doğal soğutma yapılan depolarda 6 ay, yapay soğutma yapılan 
depolarda 8 aydır. Ancak depolama süresi, çeşide ve iklim bölgesine göre değişir (Anonim 1978). 

  En basit depo tipi, patatesin depolanmasında yararlanılan ve toprak altına açılmış basit çukurlardır. 
Bu depolama şekli çevre sıcaklığının fazla düşük olmadığı bölgelerde ve ekonomik gücü çok kısıtlı 
işletmelerde uygulanabilir. Toprak silolar da ilkel bir depolama yöntemi olmakla birlikte ülkemizde 
kullanılmaktadır. Depo nemi ve sıcaklığı tam olarak kontrol edilemediğinden, depolanan üründe % 9-17 
dolaylarında kayıp oluşmaktadır. Toprak silolarının yapılmasında depo yeri olarak  su tutmayan yüksek bir 
yer seçilir ve 120-150 cm genişliğinde, 8-10 m uzunluğunda ve 10-20 cm derinliğinde çukur açılır. Bu 
çukurun dip kısmına ızgaralar yerleştirilir ve patates yumruları, 70-90 cm yüksekliğinde balık sırtı şeklinde 
yığın yapılır. Yığının üzeri, 30-40 cm kalınlıkta sap veya saman ile örtülükten sonra 10 cm toprakla kapatılır. 
Yığının orta yerine havalandırma bacaları konur. Bacaların üst kısmı yığından 50-60 cm yüksekte olmalı ve 
tepesi kapalı tutulmalıdır. Zamanla bu kapaklar açılarak havalandırma yapılmalıdır (Anonim 2006a). 
 Basit depolar toprak altında, üstünde ve kısmen toprak içinde yapılabilir. Sistemin esası soğuk olan 
dış ortam havasının, doğal veya zorunlu konveksiyonla depo içerisine alınıp ürünün soğutulmasına dayanır. 
Basit depolarda iyi bir ısı ve nem yalıtımı gerekir. Bu tip depoların yapımı ve işletilmesi kolay ve ucuzdur. 
Özellikle gece ve gündüz sıcaklık farklılıklarının büyük olduğu karasal iklim bölgelerinde başarıyla kullanılır. 
Toprak altında kalan yüzeylerde ısı yalıtımı yapılmayabilir. (Öztürk 2003).  

Tarım işletmelerinde patatesler yapıların bodrum katlarında veya kilerlerde de depolanabilir. 
Özellikle tarım işletmesi yapıları yapılırken bodrum katları patates depolaması için kullanılabilir. Bu yerlerin 
pencereleri küçük ve havalandırma için uygun olacak şekilde yapılabilir. Havalandırma için duvar ve tabanda 
havalandırma kanalları da oluşturularak, bodrum katı ürün için uygun bir depo durumuna getirilebilir. Konut 
kilerlerinde depolanan ürünlerde depolama kayıpları fazladır. Depo sıcaklığı kontrol edilemediği için 
yumruda %20’den fazla kayıp oluşmaktadır. Kilerlerin temiz, havalanabilir, serin ve dışardan ışık almaması 
gerekir (Alkan 1972; Anonim 2006a). 
 Modern depolarda depo koşulları kontrol edilebildiğinden, yumruda ağırlık ve kalite kaybı en az 
düzeye inmektedir. Patates depolarında ürünün hazırlandığı, sınıflandırıldığı, kasa, çuval ve sepetlere 
konduğu hazırlık odası ile alet ve ekipman odası, ürünün korunduğu kısma ekli olarak yapılmalıdır (Okuroğlu 
ve ark. 1998).  

Depo kapasitesi depolanacak ürünün miktarına bağlıdır. Ticari amaçlı yapılan bir deponun ekonomik 
olabilmesi için en az 100 ton kapasiteli olması önerilmektedir. Patatesler genellikle çuval, sepet, sandıklarda 
veya dökme olarak depolandığında ise alt taraftakilerin üstekiler tarafından ezilmesini önleyecek bir sistem 
sağlanmamış ise patates yığının yüksekliği, çeşidin sertliğine, partinin özelliklerine ve hava dolaşım 
sisteminin durumuna göre belirlenir. Depolama durumu havanın serbest dolaşımına izin verecek şekilde 
ayarlanmalı ve patatesler ışıktan korunmalıdır. Patatesler genelde yığılarak veya çuval, sepet, sandıklarda 
korunur. Makinalarla yapılan depolamada yığın yüksekliği 300-450 cm olabilir. Bu yükseklik yumruların 
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ezilmesine neden olmaz ve yumrular arasında istenilen hava hareketini engellemez. Depolamanın elle veya 
basit araçlarla yapıldığı depolarda yığın yüksekliğinin 170-200 cm olması uygundur. Çalışma rahatlığı ve 
hava akımı sağlama yönünden yığın ile tavan arasında 50-100 cm’lik boşluk bırakılmalıdır. Soğuk bölgelerde 
dış duvarlara değen patateslerin donmasını engellemek için ürün kitlesi ile duvar arasında boşluk bırakılır. 
Çuval, sepet veya sandıklar depoda sırt sırta gelecek şekilde 250-350 cm yüksekliğe kadar istif yapılır ya da 
raflara yerleştirilir. İstifler veya raflar arasında ve istifle ya da rafla duvarlar arasında en az 50 cm genişlikte 
bir aralık bırakılır. Rafların eni rafa konacak sandık veya çuval boyutuna bağlıdır. Raflar arasındaki yükseklik 
sandık veya çuval yüksekliğinden en az 5 cm yüksek olmalıdır. Depo büyüklüğü saptanırken patatesin birim 
ağırlığı 650-680 kg/m3 alınabilir. Çuvallarla yığın yapılarak korunan depolarda ise patatesin birim ağırlığı 
yaklaşık 550-600 kg/m3 kabul edilebilir. Ürünün yığın olarak korunduğu depolarda bir ton patates için 
yaklaşık 3-3,5 m3’lük, sandıklarda korunduğu depolarda ise yaklaşık 5,0-6,5 m3 depo iç hacmi gerekmektedir 
(Okuroğlu ve ark. 1998; Anonim 1978). 

  Patates depolarının genişliği depolanacak ürün miktarına bağlıdır. Küçük depolar 4-5 m, orta 
büyüklükteki depolar 6-7 m, büyük depolar 10-12 m hatta daha büyük genişlikte yapılır. Genişliği fazla olan 
depolarda taban boyutları belirlenirken taşıma, yükleme ve diğer işlerde yararlanılan depo ortasındaki servis 
yolu da göz önüne alınmalıdır. Servis yolunun genişliği depo içinde yapılan işlerin elle ve makinalarla 
yapılma durumuna göre 120-300 cm arasında olabilir. Küçük kapasiteli, genişliği az olan depolarda servis 
yolu gerekmeyebilir (Alkan 1972). Yükseklik ürünün istif şekline, uzunluk ise üretim kapasitesine bağlı 
olarak değişir. Büyük depolarda sandıkların taşınması üst üste yığılması ve yüklenmesinin makinalarla 
yapılması durumunda işler kısa sürede ve kolayca bitirilebilir. Makinalarla yığmada yığma yüksekliği 
artırılabildiğinden, birim alanda daha fazla ürün depolanabilir ve yapı boyutlarından tasarruf sağlanır 
(Okuroğlu ve ark. 1998).  

 
Yapı Malzemesi ve Yapı Elemanları 

Depolar bölge koşullarına uygun ekonomik malzemelerle yapılmalıdır. Depo tabanı sıkıştırılmış 
toprak, taş veya beton olabilir. Temizlik yönünden en uygun olanı beton taban olmakla birlikte, tabanlar 
olanaklar ölçüsünde ısı ve neme karşı yalıtılmalı, yan duvarlara doğru % 1-2 eğimli yapılmalı ve duvar 
kenarlarında drenaj kanalları yer almalıdır. Duvarlar taş, tuğla, briket yapı malzemelerinden biri ile 
yapılabilir. Duvarlar aktif yan basıncı karşılayabilecek yeterlilikte olmalı, yeterince yalıtılmalıdır. Bu nedenle 
toprak altı depo tiplerinde depo duvarları, tuğla briket gibi malzemelerle yapılabilirse de zemin seviyesi 
üstünde yapılan büyük depolarda depo duvarlarının demirli betonla yapılması veya taşıyıcı depo iskeletinin, 
duvarlar ve depo hacmi içine düzgün aralıklarla dağıtılan kolonlarla yapılması gerekmektedir. Küçük 
depolarda depolanan patates yığınının yan duvarlara yaptığı basınç, önemsenmeyecek kadar küçüktür ve 
duvar direncinin hesaplanmasını gerektirmez. Fakat büyük ve yüksek patates depolarında yan duvarların 
konstrüksiyonu kararlaştırılırken, yığın yatay ve düşey basıncının göz önüne alınması gerekir. Yatay basınç 
ortalama 95-100 kg/m2 kabul edilir. Çatı ve duvarların yükü ile duvarlara iletilen basınç, duvarlar içine 
yerleştirilen kolon ve kirişlerle zemine iletilmelidir. Sandık, çuval ve sepetlerde korunan ürünün ağırlığı 
doğrudan depo tabanı tarafından taşınır. Temeller, yörenin toprak donma derinliğinin altına indirilmelidir. 
Taban suyunun derin olduğu veya yağış sularının depo içine sızma tehlikesinin bulunmadığı yerlerde 
depoların kısmen toprağa gömülü yapılması, ısı yalıtımında kolaylık sağlar. Duvarların toprağa gömülü 
kısımlarının dış yüzeyleri su geçirmeyen malzeme ile kaplanmalı iç ve dış yüzeyleri sıvanmalı, toprak 
üstünde kalan kısımları ise yalıtılmalıdır (Okuroğlu ve ark. 1998). 

Çatı taşıyıcı elemanları ahşap veya beton ile oluşturulabilir. Tavan döşemesinin iç yüzeyinde nem 
yoğunlaşmasını önlemek amacıyla yalıtılmalıdır. Yalıtılmış tavan iç yüzeyi nemin tavan döşemesinin iç 
kısımlarına nüfusunu önlemek amacıyla buhar perdeleriyle kaplanmalıdır. Buhar perdelerinin yeri yalıtım 
malzemesinin altındadır. Çatı, genişliği az olan depolarda tek eğimli, büyük olan depolarda da beşik çatı 
şeklinde planlanabilir (Ekmekyapar 1981).  

Dış havanın depo sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda depo içinden dış havaya doğru, yüksek 
olduğu zamanlarda da dış havadan depo içine doğru ısı akışını en az düzeyde tutmak ve yapı elemanları iç 
yüzeylerinde nem yoğunlaşmasını önlemek, ısıtma, soğutma gibi işletme giderlerini azaltmak amacıyla yapı 
elemanları iç kısımlarına nemin girmesini önlemek için buhar perdeleri kullanılmalıdır. Buhar perdelerinin 
yapı elemanlarının her iki yüzeyine de yerleştirilmesi daha uygundur.  

Son yıllarda ülkemizde konut sektöründeki önemli geli şmelere paralel olarak yayınlanan ısı yalıtım 
yönetmeliği ile ısı yalıtımının zorunlu duruma getirilmesi hafif betonları önemli yapı malzemeleri arasına 
sokmuştur. Ülkemizde, sünger taşı agregalı hafif bloklar ve gazbeton, yapı endüstrisinde uygulama alanı 
bulmakla birlikte hafif betonlar yeterince tanınmamakta ve dolayısıyla gerektiği ölçüde kullanılmamaktadır 
(Uysal 1996). 

Hafif beton, bağlayıcı çimento hamurunun genleştirilmesiyle (havalı, hücreli ya da gaz beton) veya 
sadece geleneksel iri agrega kullanarak (kumsuz) elde edilebildiği gibi beton bileşiminde, geleneksel agrega 
yerine, hafif agrega kullanılarak da elde edilebilmektedir. Bağlayıcı çimento hamurunu genleştirme tekniği, 
hamur içinde gaz kabarcıkları oluşturmaktır. Bu amaçla karma suyu miktarını artırmadan taze betonun 
işlenebilirliğini artıran, plastikleştirici maddeler kullanılmaktadır. Kullanılabilecek hafif agregalar; pomza, 
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volkanik tüf, volkanik cüruf gibi doğal malzemeler veya genleştirilmi ş kil, genleştirilmi ş şist, genleştirilmi ş 
perlit, uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi yapay hafif agregalar ve tahıl taneleri gibi bazı organik 
malzemelerdir (Hüsem 1995 ). 

Hafif betonların kullanımlarının bazı üstünlükleri; birim kütlelerinin hafifliği nedeniyle öz 
ağırlıkların azalması, taşıyıcı yapı elemanlarının kesiti küçüldüğünden maliyetin düşmesi, elemanlarda donatı 
ekonomisi sağlaması, ısı ve ses yalıtkanlığının iyileşmesi, donmaya ve ateşe karşı dayanıklı olması, 
depremden daha az etkilenmesi ve prefabrike yapı elamanlarının üretim koşullarının daha iyi olması şeklinde 
sıralanabilir. Bununla birlikte, dayanımlarının normal betona göre düşük, ani ve zamana bağlı deformasyon 
özelliğinin daha büyük oluşu, üretim ve yerleştirilmesinde daha fazla özen istemesi, yapay veya fabrikasyonla 
elde edilen hafif betonların maliyetinin fazla olması başlıca sakıncalarını oluşturmaktadır (Durmuş ve ark. 
1996).  

Pomza ile yapılarda, kapalı mekanların iç sıcaklıklarını istenilen düzeyde tutabilmek, dış iklim 
koşullarına karşı yapılan ısıtma soğutma işlemlerinde kullanılarak enerji tasarrufu sağlamak, çevre sorunlarını 
çözmek ve en önemlisi ısı yalıtımı önlemleri almak mümkündür. Yapılarda mevcut doğal pomza 
hammaddeleri kullanılarak alınacak ısı yalıtımı önlemleri ile yapı elemanlarının dış etkilerden korunması 
sağlanır. Yapı fiziği şartlarını yerine getirdiği için yapı konforu artar, duvarlarda nem ve küflenme sorunu 
ortadan kalkar ve aynı zamanda işletme maliyetleri düşer. Yapılarda ısı yalıtımı olması gereken yerler; 
duvarlar, döşemeler, çatı veya tavanlar, yaşama mekanının zemine oturan tabanı olarak sınıflandırılmıştır. Isı 
yalıtımı sağladığı için bimsbeton teraslarda, çatılarda, fabrikalarda, soğuk hava depolarında ve ısı yalıtımı 
istenen yapı elemanlarında kullanılabilir(Koçu ve Dereli 2005). 

Depolarda giriş ve çıkışı sağlayan kapılar ısı kazancı ve kaybını azaltmak amacıyla uygun boyutta 
hava sızdırmazlığı sağlayacak şekilde yapılmalı ve yalıtılmalıdır. İşlerin makine ile yapıldığı ve paletlerin 
kullanıldığı depolarda kapı genişliği 200-250 cm, yüksekliği 300 cm olmalıdır. İşlerin elle veya basit araçlarla 
yapıldığı depolarda ise bu değerler en fazla 120-150 cm ve 220 cm’dir (Okuroğlu ve ark. 1998). 

Üretim ve pazarlama işletmesinde depolar, işletmenin ekonomik yönünü iyileştirmeli ve bunu sürekli 
sağlamalıdır. Bu nedenle depoların yıl içinde uzun süre kullanılabilmesi için çok yönlü kullanıma uygun 
olarak planlanmalı ve yapılmalıdır. Depo kısa süreli olarak kullanılacaksa olanaklar ölçüsünde ekonomik 
olmalıdır. Depo yerine ulaşım olanakları yeterli olmalı, ağır taşıtlar yılın her mevsiminde özellikle kışın 
kolayca girip çıkabilmeli, tüketim merkezlerine yakın olmalı ve gerekli iş gücü de kolay sağlanmalıdır. Depo 
yeri iyi drene edilmeli ve zemin su basmayacak yükseklikte tutulmalı, uygun bir kanalizasyon sistemi de 
yapılmalıdır. Deponun yerinde yeterli su ve elektrik kaynağı ile haberleşme için telefon bağlantıları 
bulunmalıdır. Depoların yapımında sağlıklı bir planlama, gelecek yıllar için ücret, fiyat, kapital değerinin 
doğru olarak belirlenmesi, yıllık çalışma süresinin iyi tahmin edilmesi gerekir. Ayrıca bölgede yapılan 
yetiştiricili ğin geleceği de doğru olarak tahmin edilmelidir. Ürününü kendi pazarlayan işletmelerde depo 
genellikle işletmenin içindedir. İşletmeci deponun tüm sorunlarını bağımsız olarak çözümler, gerekli kararları 
verir, ürün durumunu denetler ve gerekli önlemleri alır. Depoya ürün giriş çıkışını ve depo koşullarını 
düzenleyerek, işgücünü uygun şekilde kullanır, hasat zamanına kendisi karar verir, toplanan ürün en kısa 
yoldan ve en kısa zamanda getirilerek depolanır (Karaçalı 1993).  

Depo yerinin seçiminde taban suyunun yüksek olmaması, bina ağırlığını ve depo yükünü emniyetle 
taşıyabilecek bir zeminin bulunması,yağış suları ve yüzey akıntısı nedeniyle binanın zarar görmemesi gerekir 
(Alkan 1972).  

 
SONUÇ 
 
Patateslerin depolanması için uygun ortam, depolama koşullarını oluşturabilecek belli özelliklere 

sahip depolama yapılarının planlanması ile olasıdır. Patateslerin iyi bir şekilde depolanmasının amacı, 
patatesleri kötü hava koşullarının etkisinden, böcekler ve zararlı mikroorganizmaların zararlı faaliyetlerinden, 
su kaybı ile oluşan büzülme ve buruşmadan korumak ve çimlenmeden depolayabilmektir. 

Patates depolama yapılarına ilişkin belirtilen planlama kriterleri göz önüne alınarak Tokat ilinde 
uygulanabilecek 500 ton kapasiteli patates deposu planları hazırlanmış (Şekil 1), depo içi çevre koşullarına 
ili şkin gerekli değerler hesaplanmıştır.  

Tokat yöresi için önerilen patates deposunda işçiliğin uygun makinelerle yapılması ve patatesin 
sandık ve çuvallarda korunması öngürülmüştür. Patates deposunun iç boyutları 1480 x 5950 cm, yüksekliği 
360 cm alınmıştır. Depoda kısa duvarlardan birine bitişik hazırlık bölümü, alet ve makine odası planlanmıştır. 
Dış duvarlar 8 cm foamboard, 3 cm dış sıva(bims), 20 cm kalınlıkta delikli tuğla, buhar kesici, 3 cm iç 
sıvadan(bims); tavan içi 2,5 cm sıva(bims), 12 cm demirli hafif beton, buhar kesici, 10 cm strapor veya cam 
yünü, buhar kesiciden; taban 5 cm blokaj, 8 cm hafif malzemeden grobeton, buhar kesici, 5 cm styrapor ya da 
cam yünü, buhar kesici, 8 cm hafif malzemeden grobeton, 2 cm tesviye betonundan; kapı da 2.5 cm tahta 5 
cm styrapor, 2 cm tahtadan oluşmuştur. Depo içine servis yolları üzerinde olmak üzere tavana 6 m aralıklarla 
40 W’lık elektrik ampulleri yerleştirilmi ştir. 

Yöre dış hava proje sıcaklığı olarak -15 oC ile ürünlerin depolandığı süre olarak kabul edilen Ekim- 
Mayıs tarihleri arasındaki döneme ilişkin en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 25 oC ve bu iki sıcaklık değeri 
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arasında kalan -10 oC, -5. oC, 0. oC, 5 oC, 10 oC, 15 oC, 20 oC sıcaklıklar, bağıl nem olarak ta % 71 alınmıştır. 
Proje iç sıcaklığı ve bağıl nemi olarak ta 4 oC ve % 85 kabul edilmiştir. 

Hesaplamalar sonunda depo içi sıcaklığını 4 oC’ta tutabilmek için dış hava sıcaklığı -15 oC ile 3,5 oC 
arasında olduğunda dış hava depo içine alınarak havalandırma yapılabilir. Yapılacak havalandırma miktarı dış 
hava sıcaklığı -15 olduğunda 93 m3/h, -10 oC’ta 706 m3/h, -5 oC’ta 2004 m3/h, 0 oC’ta 8052 m3/h, 1 oC’ta 
10634 m3/h, 2 oC’ta 16317 m3/h, 3 oC’ta 33176 m3/h, 3,5 oC’ta 66966 m3/h’tır. Depoda havalandırma 
sisteminin toplam kapasitesi 66966 m3/h olacak şekilde fanlar, havalandırma kanalları ve çıkış açıklıkları 

planlanmalıdır. Havalandırma kesit alanı olarak bulunan 3.1 m
2
 dört ayrı ana kanala ayrılarak yerleştirilmi ş 

olup herbirinin kesit alanı 0.78 m2 olan 4 adet dağıtıcı kanal depo uzun ekseni boyunca yönlendirici kanaldan 
diğer kısa duvara doğru patatesin konduğu noktaya 60 cm kalıncaya kadar uzatılmıştır. 
 Kanalların yönlendirici kanala bağlantı yerindeki boyutu 78 x 100 cm, uç kısmındaki boyutu da 78 x 
10 cm'dir. Yönlendirici ve dağıtıcı kanalların depo tabanının üst kısmından zemine doğru sabit olarak 
betondan yapılması uygundur.  

 Depo içi havası, depoda sıralar arasında tavana eşit aralıklarla açılan her birinin kesit alanı 0.30 m
2 

olan 10 adet hava çıkış açıklığında tavan arasına alınarak buradan, kalkan duvarlara açılan açıklıklar 
yardımıyla dışarı atılır. 

Dış hava sıcaklığı 4 oC üzerine çıktığında soğutma sistemleri çalıştırılır. Soğutma yükü 5 oC dış 
sıcaklıkta 11865 Kcal/h, 10 oC’ta 15925 kcal/h, 15 oC’ta 18389 kcal/h, 20 oC’ta 20945 kcal/h ve 25 oC’ta 
23483 kcal/h olup, depoda soğutucu sistemler 23483 kcal/h soğutma yüküne göre projelenmelidir.  

Depo içi bağıl nemini uygun sınırlarda tutmak için havalandırma yapıldığında dış hava sıcaklığına 
bağlı olarak 412-76290 g/h su buharlaştırılmalıdır. Bu amaçla nemlendirme sistemleri kullanılmalıdır.  

Havalandırma, soğutma ve nemlendirme sistemleri depoda kontrol sistemlerine bağlanarak birlikte 
çalışmaları sağlanmalıdır.  
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ORDU İL İNDE PATATES YET İŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI 
 

Özbay DEDE 
Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 52200/ORDU 

1- Giri ş 
 İnsanların yaşam zinciri içerisinde temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması büyük bir önem arz 
etmektedir. Beslenme alışkanlıkları bakımından incelendiğinde, dünya milletlerinin bir kısmı buğday, bir 
kısmı pirinç ve bir kısmı da patates ile beslenen ülkeler olarak tanımlanabilir. 
 Patates, her şeyden önce insan gıdası olarak günlük tüketimde büyük önem arz etmektedir. Zira, 
bilindiği üzere patatesin 100 gramı 80 kalori vermekte olup, bu miktardaki kaloriyi alabilmek için 240 gr 
ekmek, 114 gr. pirinç ve 302 gr. biftek veya böbrek yenmesi gerekmektedir. Ayrıca yumru, % 2 oranında 
proteinin yanı sıra B gurubu vitaminlerden B1, B2, B6 (Tiamin, Riboflavin ve Pyridoxin) vitaminleri ile C 
vitamini içermektedir. Patatesteki bu vitaminlerin günlük beslenmede büyük payı bulunmaktadır. Özellikle 
vücutta depo edilemeyen C vitamini beslenmesinde önem taşımaktadır. Patatesin C vitamini bakımından en 
zengin olduğu zamanı yeni hasat edildiği dönemdir. Patatesin beslenmeye kattığı çok değerli C vitamininin 
korunabilmesi için, pişirme sırasında itina gösterilmelidir. Vitamin kaybının önlenmesi için haşlama sırasında 
ancak patatesi örtecek kadar su içinde haşlanmalıdır. Haşlamadan kalan suyu da çorba ve diğer yemeklerin 
yapımında kullanmak daha doğru olacaktır. Patates, yaşlının, olgun insanın, kadın ve çocukların en iyi besin 
kaynağıdır. Süt annelerinin hem gücünü, hem fiziğini muhafazada hem de sütlerinin arttırılmasında en değerli 
besinlerden birisidir. Hastanelerin, hastaların diyet ve diyet dışı, hazmı kolay besin kaynağıdır. Sağlık ve 
fiziki güzelliğini bozmadan zayıflamak için en uygun besin patatestir. Günlük 1200 gr patates yenilmesi ile 
güç kaybedilmeden, açlık hissedilmeden haftada yarım ile bir kilo kadar zayıflamak mümkündür Ayrıca, sık 
sık karşılaşılan ishal vakalarında kesin ve pratik bir çözüm olarak halkımız ülkemizin her yöresinde patatesi 
haşlanmış şekliyle kullanmaktadır. Patates yumrularından et ve süt hayvanlarının beslenmesinde ve 
endüstride çok değişik alanlarda faydalanılmaktadır. 
 Patates, Karadeniz bölgesinde mutfaklarda mutlaka bulunması gereken bir bitkisel ürün konumunda 
olup, özellikle Ordu ilinde sevilerek tüketilmektedir. İlimizde yapılan patates tarımı daha çok bir dekarın 
altındaki  alanlarda küçük ölçekli aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Bu durumda da üreticilerin büyük 
bir çoğunluğu mevcut tarla arazisinin bir köşesine dikmiş olduğu patates için gerekli girdileri ekonomik 
bulmamaktadır. 
 Ordu ilinin toplam arazi miktarı ve arazinin tarımsal ürün gruplarına göre dağılımı çizelge 1’de 
verilmiştir. 
    Çizelge 1. Ordu ili Arazi Dağılımı (Anonim, 2005) 

Arazinin Cinsi Alanı (ha) % Oran 
Bağ-Bahçe 245.055 36.3 
Tarla 55.905 8.3 
Orman-Fundalık 157.583 23.3 
Çayır-Mer’a 80.395 11.9 
Yerleşim Alanı 96.286 14.2 
Tarım Dışı 40.382 9.1 
Toplam 675.608 100 

 Çizelge 1’den de görüldüğü üzere Ordu ili genelinde en fazla arazi bağ-bahçe arazisi olup, bu 
arazinin büyük bir çoğunluğunda da (212.908 ha) fındık tarımı yapılmaktadır.  55.905 ha’lık tarla arazisinde 
ise en fazla buğday ve arpa tarımı yapılmakta olup bunu sırasıyla mısır ve patates takip etmektedir. İlde ürün 
gruplarına göre arazi dağılımı çzelge 2’ de, üretilen ürünlerin yıllara göre üretim ve verim durumları da 
çizelge 3’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Ordu ilinin ürün gruplarına göre arazi dağılımı (Anonim, 2006). 
 
Ürün Cinsi Ekili ş Miktarı 

(ha) 
Tüm Ekili ş Payı (%) 

Fındık 212.908 70,7 
Diğer Sebzeler 32.148 10,7 
Buğday-Arpa 21.090 7 
Mısır 16.227 5,4 
Patates 8.800 3 
Diğerleri 9.787 3,2 
Toplam 300.951 100 
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Çizelge 3. Ordu ilinde önemli derecede üretilen ürünlerin yıllara göre üretim ve verim durumu  (Anonim, 
2006). 

 

Ürün Cinsi 
Üretim Miktarı (Ton) Verim Miktarı (kg/da) 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
Fındık 138.552 54.170 170.100 73 25 81 
Mısır 72.373 65.845 45.900 209 195 203 
Patates 129.805 88.300 49.438 1.457 1.288 1.257 
Diğer Meyveler 36.945 17.205 26.192    
Diğer Tarla Ürünleri 46.683 44.477 35.419    
Çeşitli Sebzeler 23.543 25.419 34.624    

 
Çizelge 2 ve 3 incelenecek olursa; Ordu ilinde patates tarla bitkileri içerisinde  ekiliş alanı 

bakımından 3., üretim bakımından ise 1. sırada yer almaktadır. Ancak, ilde patates yumru kanseri ile 
mücadele amacıyla karantina uygulandığı için üretim miktarı yıllar itibarıyla azalış göstermektedir. İlimizde 
patatesin birim alan verimi ise 2005 yılı verilerine göre 1.257 klg/da’dır. 
 
2. Üretimdeki Temel Sorunlar 
 
2.1. Üretimde Sertifikalı Tohumluk Kullanım Durumu 
 Patates bitkisinin yumru ile çoğaltılması tohumluk kullanımının önemini daha da artırmakta olup, 
sorunların en başında gelmektedir. Üretici genel olarak eskiden beri elinde bulunan patates çeşitlerini 
tohumluk olarak kullanmaktadır. Genel olarak, bölgede yöre adıyla tanınan bazı patates klonları normal 
üretim olarak üretilip tohumluk olarak kullanılmakta, hatta ilçeden ilçeye veya komşudan komşuya 
kontrolsüz olarak patates tohumluğu verilmektedir. Oysa, sertifikalı olarak dikilip üretilen bir patates 
çeşidinden, tohumluk olarak tarlada iken sağlıklı bitkilerin seçilmesi ve iyi koşullarda depolanması şartıyla en 
fazla 2-3 yıl tohumluk olarak kullanılabilir ki bu süre bile yıldan yıla verimin azalmasına neden olmaktadır. 
Diğer taraftan, kontrolsüz olarak yapılan tohumluk nakilleriyle birlikte hastalık ve zararlılarda yeni üretim 
alanlarına taşınmaktadır. Buna en iyi örnek, son yıllarda ilimizde patates üretiminde çok büyük bir sorun 
haline gelen patates kanseri gösterilebilir. Bu hastalık etmeni ilk önce yalnızca bir ilçede gözükmesine karşın 
bugün ne yazık ki il genelinde patates üretim alanlarının büyük çoğunluğunu tehdit eder duruma gelmiştir.  
 Sertifikalı tohumluklar Tarım İl Müdürlükleri tarafından ücreti mukabilinde dağıtılmaktadır. Ancak, 
ilimizdeki dağıtımı yapılan tohumluk miktarı kesinlikle yetersizdir. Ordu ilinde Tarım il Müdürlüğü 
tarafından dağıtılan patates tohumluğu miktarları çizelge 4’te gösterilmiştir. 
 Patates üretiminde ortalama değer olarak bir dönüm tarla alanı için 250 kg tohumluğa ihtiyaç 
duyulmaktadır. İl genelinde ortalama 9.000 ha civarında patates ekili şi olduğuna göre; toplam ihtiyaç duyulan 
tohumluk miktarı 22.500 ton civarında olup, 2005 yılında dağıtılan tohumluk miktarı ihtiyaç duyulan miktarın 
% 0.31’ini karşılamaktadır. Bu durum, Ordu ilinde patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanma 
alışkanlığının olmadığını ve geleneksel olarak üreticinin elinde bulunan yozlaşmış çeşit veya klonlarla üretim 
yapıldığını göstermektedir. Zaten, il ortalaması olarak elde edilen verim miktarının (1257 kg/da) Türkiye 
ortalamasının yarısından da düşük olması bunu doğrular niteliktedir.  
 
Çizelge 4. Ordu ilinde dağıtılan sertifikalı tohumluk miktarları (ton). 
 

 
YILLAR 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Dağıtılan Miktar 40.0 42.0 92.0 95.0 67.0 -- 36.4 70.0 

İhtiyacı Karşılama 
%’si * 

0.18 0.19 0.41 0.42 0.30 0.0 0.16 0.31 

      *: Ordu ilinde ortalama 9.000 ha ekiliş alanı ve bir dönüme ortalama 250 kg tohumluk gerektiği hesabıyla 
oranlanmıştır. 

 
 Oysa, gerek fakültemiz tarafından yapılan ve gerekse Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan çeşit 
adaptasyon ve verim çalışmalarında, incelenen sertifikalı bazı çeşitlerin yerel genotiplerin 2-3 katı kadar fazla 
verim sağladıkları tespit edilmiştir (Yılmaz 2003, Dede 2004). O halde patates üreticisinin mutlak suretle 
ilgili kuruluşlardan bilgi almak suretiyle, mevcut ekolojik koşullara uygun çeşitlerin sertifikalı tohumluklarını 
kullanmaları ve Tarım İl Müdürlüklerinin de yüksek verimli bu çeşitlerin tohumluklarını dağıtması 
gerekmektedir. 
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2.2. Münavebe,  Bakım,  Hastalık ve Zararlılar 
 Patates, aynı toprakta arka arkaya yetiştirilirse; patatese zararlı olan böcek ve hastalık etmenleri 
sürekli çoğalırlar. Diğer taraftan, toprak aynı bitki tarafından tek yönlü olarak sömürüldüğü için verimliliği 
azalır. Bu nedenle patates aynı tarlaya 3-4 yıl geçmeden gelmemelidir. Ne yazık ki bölgemizde münavebe 
konusuna hiç dikkat edilmemekte ve de bilinmemektedir. 
 Patates, mısır, ayçiçeği, tahıllar, yemeklik tane baklagiller ve baklagil yem bitkileri başta olmak 
üzere bir çok bitkiyle münavebeye girebilir. Ayrıca, çapa bitkisi olması münasebetiyle de çok iyi bir ön 
bitkidir. 
 Bölgemizde, patates böceği (Leptinotarsa decimlineata), patates mildiyösü (Phytopthora infestans), 
patates yumru kanseri (Synchytium endobioticum) ve çeşitli virüsler patateste en fazla zarar yapan 
etmenlerdir. 
 Bölge üreticisi patates böceği ile mücadelede yetersiz kalmaktadır. Zirai mücadele ilaçlarının 
fiyatlarının yüksek, üretim alanlarının küçük olması nedeniyle de birçok üretici zararlıya karşı ilaçlı 
mücadeleyi ekonomik bulmadığı için yapmamaktadır. Oysaki patates böceği verimde önemli miktarda 
azalmaya sebep olmaktadır. 
 Karadeniz bölgesinde nemin fazla olmasına bağlı olarak gelişen mildiyö hastalığı özellikle erken 
epidemi yapması durumunda verimi aşırı miktarda düşürmektedir. Bölge üreticisi genel olarak mildiyö 
hastalığını atmosferik olaylara dayandırmakta olup, bu hastalıkla ilaçlı mücadelenin mümkün olduğu 
bilincinde değildir. 
 Son yıllarda özellikle Aybastı ilçemizde görülen patates kanseri hastalığı mücadelesi çok zor olan bir 
hastalıktır. Ne yazık ki bu hastalık ilimizdeki patates üretimini çok ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Birçok 
üretici ve patates tüccarı bu hastalığın zarar boyutunun ne denli büyük olduğundan bihaber olduğu için, 
maalesef zaman zaman bu hastalıkla bulaşık alanlarda yetiştirilen patatesler Karadeniz ve Doğu Anadolu 
bölgesine tohumluk olarak gönderilmekte ve bu şekilde yumru ile birlikte yeni bölgelere taşınabilmektedir. 
Hastalığa neden olan sporlar tarlada 15-20 yıl kadar kalabilmektedir. Hastalıkla ilaçlı mücadelenin zor, hatta 
imkânsız olduğu bilinmektedir. Hastalığın daha da fazla yayılmaması ve bölge üreticisinin patates tarımı 
yapabilmesi için hastalığa dayanıklı çeşitler tespit edilerek bu bölgede onların yetiştirilmesi, mutlak suretle 
münavebe yapılması ve çok ciddi kontroller yapılarak gerektiğinde karantina tedbirlerinin uygulanması 
gerekmektedir. 
 Bunların haricinde bölgemizde; çeşitli virüs hastalıkları, patates Rhizoctonia hastalığı (Rhizoctonia 
solani), tozlu uyuz hastalığı (Spongospora subterranea) ve patates uyuzu (Streptomyces scabies) gibi hastalık 
etmenleri de zaman zaman görülmekte ve zarar meydana getirmektedir. 
 Patateste bir vejetasyon dönemi içerisinde birincisi yabancı ot mücadelesi ikincisi ise boğaz 
doldurma olmak üzere en az iki kez çapalama yapılması gerekir. İhtiyaç duyulması halinde hem yabancı 
otlarla mücadele hem de açıkta kalan yumruların toprakla örtülmesi için daha fazla sayıda çapalama 
yapılabilir. Ayrıca, sulama imkânı olan yerlerde, patates bitkisinin su stresi yaşadığı dönemlerde sulama 
yapılmalıdır. 
 
2.3. İklim ve Toprak Yapısı  
 Doğu Karadeniz bölgesi, bir görüşe göre patatesin ülkemize ilk olarak girdiği bölge olup, Türkiye’de 
ilk patates tarımı bu bölgenin yüksek yaylalarında yapılmaya başlanmıştır. Bölge iklim faktörlerinden sıcaklık 
bakımından patatesin sıcaklık isteğine uygun gelmesine karşın, özellikle ilkbahar mevsiminde fazla miktarda 
ve sürekli yağan yağışlar toprak işlemeye ve tarla hazırlığına engel olmaktadır. Tarla hazırlığının gecikmesine 
bağlı olarak geç yapılan patates dikimlerinde ise hem yumru olgunlaşması mevsim olarak gecikmekte hem de 
yaz döneminde gelişen mildiyö enfeksiyonu nedeniyle verim olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca, 
özellikle yüksek kesimlerde Temmuz ayı ile Ağustos ayının ortalarına kadar düşen yağış miktarının çok az 
olması, su stresi nedeniyle verimin düşmesine neden olmaktadır.  
 Tarafımızdan yapılan gözlemlerde yer yer patates tarımına uygun olmadığı halde patates üretiminin 
yapıldığı alanlarında olduğu tespit edilmiştir. İşlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde kesinlikle patates 
üretimi yapılmamalıdır. Patates tarımının yapıldığı toprakların fiziksel yapısının düzeltilebilmesi için mutlak 
suretle toprak analizleri yapılarak organik gübre ilavesi ve gerekli diğer önlemler alınmalıdır. İyi verim 
alınabilmesi ve uyuz hastalıklarının zarar yapmaması için toprak reaksiyonu asit olmalıdır. 
 
2.4. Gübreleme 
 Patates bitkisi birim alandan yüksek verim sağlayan bir bitki olması münasebetiyle topraktan fazla 
miktarda besin elementi kaldırmaktadır. Genel olarak bölge üreticisi bilinçsiz bir gübreleme yapmaktadır. 
Oysa, bilinçli gübreleme ile hem üretim maliyetleri azaltılmakta ve hem de tarım topraklarının verimliliği 
sürekli kılınmaktadır. Bu nedenle, daha karlı bir üretim için üreticilerin patates yetiştirdiği alanlardan 
tekniğine uygun olarak alacakları toprak örneklerini laboratuarda analiz yaptırdıktan sonra ihtiyaç duyulan 
miktarlarda ve uygun olan formlardaki kimyasal veya organik gübrelerle gübrelenmesi gerekmektedir.  
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2.5. Arazinin Topografik Durumu Ve Mekanizasyon 
 Tarımsal üretimde, gelişmiş tarım alet ve makinelerinin kullanımı verimi arttırmanın yanı sıra üretim 
maliyetlerini azaltarak üreticinin daha fazla kar elde etmesini sağlamaktadır. Ancak, genel olarak Karadeniz 
Bölgesi’nde topografik yapı tarım alet ve makinelerinin kullanımını engellemektedir. Diğer taraftan, 
topografik yapının uygun olduğu yerlerde de her bir üreticiye düşen arazi miktarının çok küçük olması 
üreticilerin alet ve makine alımını ekonomik kılmamaktadır. Tüm tarla bitkilerinin üretiminde dikkat edilmesi 
gereken diğer bir durum da, işlemeli tarıma uygun olmayan alanların kesinlikle tarla bitkilerinin üretiminde 
kullanılmaması, bu alanlarda işlemeli tarım yapılmadan üretim yapılması zorunludur. 
 Ordu ilinde yoğun patates tarımının yapıldığı ilçeler Aybastı, Gölköy, Kabadüz, Korgan, Kabataş, 
Kumru ve Akkuş’tur. Bu ilçeler yüksek rakımlı olup, yer yer mekanizasyonun uygulanabileceği alanlar 
bulunmaktadır. Mekanizasyona uygun olan yerlerde küçük üretim alanlarına sahip olan patates üreticilerinin 
bir araya gelerek, patates tarımını daha karlı kılacak olan patates dikim ve söküm makinelerini birlikte satın 
alıp ortaklaşa faydalanabilirler. 
 
2.6. Ekonomik ve Sosyal Sorunlar 
 Her şeyden önce ilimizdeki patates üreticileri, birim alandan elde ettikleri verimin az olması 
nedeniyle patates üretimini karlı bulmamaktadır. Daha önceleri ilimizde tonlarca patates üretimi yapan birçok 
aile, artık kendi ihtiyacı olan patatesi bile dışardan satın almaktadır.  Birim alandan elde edilen gelir seviyesi 
bakımından patates üretimini engelleyen diğer bir durumda, patates bitkisinin ilde fındık bitkisi ile rekabet 
edememesidir. Birçok üretici, fındık tarımını daha karlı ve garantili görmesi nedeniyle patates tarımına uygun 
olan alanlarda fındık yetiştiricili ği yapmaktadır. Bilhassa 750 m rakımın üzerinde işlemeli tarıma uygun olan 
alanlarda fındık yerine bilinçli bir patates tarımının yapılması kesinlikle daha karlıdır. Zira, bilindiği üzere 
özellikle yüksek rakımlı yerlerde fındıktan elde edilen verim miktarı oldukça,  ürün kalitesi ise sahil kuşağına 
oranla nispeten düşmektedir.   
 Diğer taraftan, özellikle genç nüfusun tarımdan elde ettiği geliri düşük bulması ve daha iyi şartlarda 
yaşam arzulaması nedeniyle köyden kente göç etmesi ve buralarda değişik işlerde çalışması nedeniyle tarımla 
iştigal eden kişiler daha çok yaşlı insanlardır. Tarımsal üretimle meşgul olan kişilerin yaşının ilerlemiş olması 
ve eğitim seviyesinin düşük olması da tarımsal üretimdeki yeniliklerin uygulanmasına engel teşkil etmektedir. 
Çoğu üretici, tarımsal üretimde yaşamış olduğu sorunları teknik kuruluşlara danışarak bilgi alma yerine, 
teknik elemanların tarlanın başına gelmesini beklemektedir. Bu da üreticinin tarımsal üretime-söz konusu 
patates tarımına- önem vermediğini göstermektedir. Halbuki daha bilinçli ve dinç olan genç ve orta yaşlı 
insanlardan kent merkezlerinde işi olmayanlar tarımsal üretimi meslek olarak benimsemeleri durumunda hem 
çok düşük ücretle çalışmak zorunda kalarak mağdur olmayacak hem de tarımsal üretimdeki verimlilik artmış 
olacaktır. 
 
2.7. Diğer Sorunlar 
 İlimizdeki patates üreticilerinin kişisel olarak çok az miktarlarda üretim yapmaları elde ettikleri 
ürünü pazarlamada sıkıntılar meydana getirmektedir. Şöyle ki; elinde 300-500 kilo ürünü olan bir üreticinin 
pazarlama ağı içerisinde söz sahibi olması mümkün değildir. Ancak, daha fazla miktarlarda üretim yapan 
üreticiler kooperatif veya üretici birliği çatısı altında bir araya gelebilirse, elde ettikleri ürünü hem daha kolay 
hem de değerinde pazarlayabilirler. Diğer taraftan bu birlik aracılığıyla, tarımsal üretimdeki yenilerek takip 
edilerek üreticiye daha kolay ulaştırılabilir ve uygun olan alanlarda ortaklaşa kullanılmak üzere tarım alet ve 
makineleri satın alınarak üretim maliyetlerinin azaltılıp verimlilik arttırılabilir.  
 Bölgemizde patates üretim alanlarının bir kısmının orman alanlarına yakın olması nedeniyle zaman 
zaman yabani hayvan zararı (özellikle domuz) görülmektedir. Yaban hayvanı zararının olduğu yerlerde 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 
 Doğu Karadeniz bölgesinin genelinde olduğu gibi Ordu ilinde de üretilen patatesleri saklamak için 
modern muhafaza depoları bulunmamaktadır. Tüketim amaçlı olan yumrular kilerlerde, köy evlerinin alt 
katında, toprak içerisindeki çukurlarda yada yarısı toprak altında yarısı ise toprak üzerinde taş duvar 
oluşturularak yapılan depo yerlerinde muhafaza edilmektedir. Bu durumda da depo kayıpları oldukça fazla 
olmaktadır. Bilindiği üzere özellikle tohumluk olarak kullanılacak yumruların itina ile kontrollü şartlarda 
muhafaza edilmeleri ve zamanla kontrol edilerek hastalık belirtisi görülen yumruların ayıklanması 
gerekmektedir. Ancak, ilimizde özellikle yaylalardaki patates üreticileri, ürünü hasat ettikten sonra ertesi yıl 
tohumluk olarak kullanacağı miktardaki yumruları toprak içerisinde açtıkları çukurlara gömerek yaylayı terk 
etmekte ve ilkbahar döneminde yaylaya çıktığında çukur açılarak buradan sözüm ona sağlam çıkan yumruları 
tekrar dikmektedir. Öncelikle bu şekilde muhafaza ile yaklaşık olarak depolamaya alınan yumruların 
neredeyse yarıya yakını çürüyerek ziyan olmakta, kalan yumrular ise hastalık etmenleriyle bulaşık 
olmaktadır. Bu yumruların üretimde kullanılması ile de verimdeki azalmalar kaçınılmaz olmaktadır. 
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3. Sonuç ve Öneriler 
 
 Ordu ilinde tarla bitkileri içerisinde vazgeçilmez ürünlerden birisi olan ve Türkiye’nin her tarafında 
“Ordu Patatesi” adıyla ün yapmış olan bu bitkinin bugünkü sıkıntılı durumdan kurtarılarak, daha yüksek 
verimin alınabilmesi için şu öneriler yapılabilir. 

1. Patates dikiminde tohumluk olarak bölgeye adapte olabilen çeşitlerin sertifikalı tohumlukları 
kullanılmalıdır. 

2. İlimizde halen yetiştirilmekte olan yerel çeşit veya klonların ıslah edilmesi veya özelliklerinin 
iyileştirilmesi çalışmalarına hemen başlanmalıdır. 

3.  İlimizde özellikle patates kanseriyle bulaşık olan alanlarda yetiştirilen patateslerin il içerisinde veya 
il dışına tohumluk olarak dağıtılmaması için mutlak suretle karantina tedbirleri uygulanmalı, 
hastalığa hassas çeşitler üretimden kaldırılarak bunların yerine dayanıklı çeşitler üretilmelidir. 

4. Patates tarımında mutlak suretle münavebe yapılmalıdır. 
5. Üretim aşamasında çapalama, boğaz doldurma, gübreleme ve zirai mücadele gibi gerekli bakım 

işlemleri eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. 
6. İlimizdeki üreticilerin daha bilinçli üretim yapabilmesi ve teknolojik gelişmelerden haberdar 

olabilmesi için gerekli eğitim ve demonstrasyon çalışmalarına hız verilmelidir. 
7.  İşlemeli tarıma ve mekanizasyona uygun alanlarda patates dikim, çapa ve hasat makineleri 

kullanılarak üretim maliyetleri azaltılabilir. Bu alet ekipmanın daha kolay temin edilebilmesi ve 
üretimden pazarlamaya kadar olan üretici sorunlarının daha kolay çözümlenebilmesi için de 
üreticilerin birlik oluşturmaları faydalı olabilir. 

8. İlimizde gübreleme genel olarak bilinçsiz olarak yapıldığından hem verim hem de ekonomik olarak 
kayıp söz konusudur. Bunun için; çiftçi, tarım il müdürlüğü ve ziraat fakültesi arasında işbirliği 
yapılarak gerekli analiz sonuçlarına göre tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

9. İlimizde modern muhafaza depoları bulunmadığı için patatesler ilkel şartlarda ve kontrolsüz olarak 
muhafaza edilmekte olup, depolama kayıpları çok fazladır. Bu nedenle, mevcut şartlarda minimum 
kayıpla muhafaza olanakları araştırılarak patateste depolama kayıpları azaltılmalıdır. 
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PATATES VE FLAVONO İDLER 
 

Metin Durmu ş ÇETİN    Ercan ÖZKAYNAK   Bülent SAMANCI 
 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 07059, Antalya, Türkiye 
Özet 

Flavonoidler bitkilere renk ve tat veren ve 5000’den fazla türü bulunan polifenolik bileşenlerdir. 
Bitkilerin yaprak, tohum, kabuk ve çiçeklerinde bulunur. Flavonoidler en çok meyvelerde, çay ve soya da 
bulunur. Diğer önemli flavonoid kaynakları elma ve turunçgil meyveleridir. Patatetesde de flavonoidler 
bulunur. Flavonoidler insan vücudu tarafından sentezlenemezler ve bu yüzden günlük diyetle alınmalıdırlar. 
Flavonoidler insan sağlığına olan olumlu bazı etkilerinden dolayı çok popüler olmuşlardır. Flavonoidlerin 
antioksidant, antikanser, antialerjik ve antiviral gibi aktiviteler de olumlu etkileri vardır.  

Abstract  
Flavonoids are polyphenolic compounds that are in over 5000 naturally occuring substances which 

provide colour and taste for plants. Flavonoids are in seeds, fruits leaves and flowers of plants. The most 
important dietary sources are fruits, tea and soybean. Other important sources of flavonoids are apple, citrus 
fruits. Flavonoids are found in potato too. Flavonoids connot be synthesised by the human body and have thus 
to be taken in the daily diet. Flavonoids are becoming very popular because they have many health promoting 
effects. Some of the activities attributed to flavonoids include: anti-allergic, anti-cancer, antioxidant and anti-
viral. 

Giri ş  
Anavatanı Peru ve Bolivya’nın And Dağları Bölgesi olan patates, 16. yüzyılın ikinci yarısında 

İspanyollar tarafından ülkelerine getirilmiş, buradan İngiltere, İrlanda ve İskoçya’ya daha sonraları da diğer 
Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır. 17. yüzyıl başlarında Hindistan yarımadasında rastlanan 
patates tarımı 18. yüzyılda Çin’de 19.yüzyılda da Doğu Afrika’da yaygınlaşmıştır. Ülkemize ilk kez 19.yüzyıl 
sonlarında giren patates, önce Doğu Karadeniz Bölgesine, daha sonra da batıdan Trakya bölgesine girmiştir 
(Şimşek, 2002).  

Dünyada 2004 yılı verilerine göre 19 132 110 hektar dikim alanına, 328 865 936 ton üretime ve 
1718.9 kg/da verime sahiptir. Ülkemizde ise 2004 yılı verilerine göre 200 bin hektar dikim alanı, 4 800 000 
ton üretimi ve 2400.0 kg/da verimi vardır. Dünyada en önde gelen patates üreticileri Çin, Rusya, Hindistan, 
ABD ve Ukrayna' dır (FAO, 2004). 

 Patateste proteinin karbonhidratlara oranının ve protein kalitesinin diğer birçok kültür bitkisinden daha 
yüksek oluşu, onu insan beslenmesinde en önemli kültür bitkilerinden biri durumuna getirmiştir. Patates 
yumrusu önemli bir nişasta kaynağı olmasının yanı sıra, protein, mineral madde, A, B, C vitamin 
kompleksleri ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin olup düşük yağ içeriğiyle tek yönlü beslenmeye 
uygun dengeli bir besin kaynağıdır. Patateste kabuk ve et rengi özelliklerine göre besin içeriğinde ve 
tüketimde farklılıklar olabilmektedir (Çizelge 1 ve 2, Şimşek, 2002). 

Patates bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en büyük rolü oynar. Ucuzluğu, birim alandan 
fazla verim alınması, besin değerinin yüksek olması, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanlarının geniş olması 
ve her iklimde yetişmesi açısından, hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilmekte ve  
tüketilmektedir (Gül ve Tan, 2003). Patates diyet yemeklerin başında gelir. Midesi bozuk olanlara, ishalli 
olanlara patates püresi, haşlanmış patates veya fırında (külde) patates iyi gelir. İdrar söktürücü kullanan 
hastalarda potasyum kaybının önlenmesi için iyi bir potasyum kaynağıdır. Taze sebze ve meyvenin 
bulunmadığı durumlarda patates insanların C vitamini ihtiyacını karşılayan temel besin olmuştur (Ötleş ve 
Akçiçek, 2002). 

Çizelge 1. 100 g Patatesin kimyasal içeriği  
Yenilebilir 100 g. patates için 

Besin değeri Mineraller ve Vitaminler 

Nem % 74.7 Kalsiyum 10 mg 

Protein % 1.6 Fosfor 40 mg 
Yağ % 0.1 Demir 0.7 mg 

Mineraller % 0.6 C Vitamini 17 mg 

Lif % 0.4   
Karbonhidrat % 22.6   

Kaynak : http://www.indiangyan.com/books/healthbooks/food_that_heal/potato.shtml 
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Çizelge 2. Renklerine göre ayrılmış bazı patates çeşitlerin içeriği ve kullanım şekilleri 
 İçerik Kullanım şekli 
Russet:  
 

Kırmızımsı-kahverengi kabuk renkli, beyaz et renkli çeşitlerdir. 
Yüksek nişasta içeriğine sahiptir.  

Fırın,  
Püre,  
Kızartma 

Beyaz:  
 

Kabuk ve et rengi beyaz çeşitlerdir. Russet’dan düşük nişastaya 
sahiptir. 

Haşlama, 
Kızartma,  
Güveç,  
Çorba  
ve Salata 

Kırmızı:  
 

Pürüzsüz kırmızı kabuk rengi ve beyaz et renkli olup 2.5 ile 6 
cm çapında olmaktadır. Mumsu yapı gösterir. Russet ve 
beyaz’dan daha düşük nişastaya sahiptir.   

Haşlama, 
Kızartma, Güveç,  
Çorba  
ve Salata 

Sarı:  
 

Kabuk  ve et rengi altın sarısı renktedir.   Fırın,  
Haşlama,  
Püre ve kızartma 

Mavi/mor:  
 

Kabuk ve et rengi koyu mor renklidir. Nişasta içeriği 
bakımından Russet’a benzer.  

Haşlama,  
Fırın, 
Mikrodalga 

Parmak:  
 

5-10 cm büyüklüğünde olup, uzundur. Kabuk rengi krem, et 
rengi sarıdır.  

Haşlama,  
Fırın 

Kaynak: http://www.potatoes.com/RecipesAndCooking.cfm?RecipeSub=VarietiesAndUses 
 

Fenolik Bileşikler ve Flavonoidler 
Besinlerin hazırlanması ve tüketimi esnasında ortaya çıkan önemli değişikliklerden birisi de 

oksidasyondur. Antioksidanlar, diyetin temel bir maddesi olan lipidlerin oksidatif bozulmasını önleme 
yoluyla gıda kalitesini korur. Fenolik bileşikler ve onların bazı türleri otooksidasyonun önlenmesinde çok 
etkilidirler. Tüm flavonoidler, antioksidan aktiviteye sahiptir. Gıda bileşeni olarak fenolik bileşikler; insan 
sağlığı açısından işlevleri tat ve koku oluşumundaki etkileri, renk oluşumu ve değişimine katılmaları, 
antimikrobiyal ve antioksidadif etki göstermeleri, enzim inhibisyonuna neden olmaları gibi birçok açıdan 
önem taşırlar. Faydalı etkileri gıdalarda doğal antioksidan olarak bulunmalarına atfedilebilir (Çoşkun, 2005).  

Flavonoidler bir asrı aşkın bir süredir bitkisel pigmentler olarak bilinmektedir. Polifenolik bileşikler 
grubundan olup bütün bitkilere dağılmış durumdadır. In vitro çalışmalarda antioksidan özellikleri ve serbest 
radikal yakalama özellikleri dikkatlerin flavonoidler üzerinde toplanmasına neden olmuştur. 1990 yılına kadar 
5000’den fazla flavonoid alt grubu saptanmıştır. Flavonodiler içerdikleri C halkasındaki değişimlere göre altı 
ana alt gruba ayrılabilir: flavonlar, flavanoller, flavanonlar, katekinler, antosiyanidinler ve isoflavonlar. 
Çeşitli bitkisel kaynaklı besin ve içecekler (meyvalar, sebzeler, çay, kakao, şarap) flavonoidlerden zengindir. 
Bir flavonol olan quercetin besinlerde (özellikle soğanda) bolca bulunur. Çay da flavonol ve flavon 
grubundan olan quercetin ve kaempferolden zengindir. Flavonoidler serbest radikal yakalayıcısı olmaları, 
enzim aktivitelerini düzenlemeleri, hücre çoğalmasını inhibe etmeleri, antibiyotik, antiallerjen ve antiülser 
ilaç gibi hareket etmeleri dolayısı ile araştırmacıların ilgisini çekmektedir (Çoşkun, 2005). 

 
Glikozidler 

Renk maddeleri, glikozidler olarak bilinen bir grup bileşik tarafından oluşturulmaktadır. Glikozidler 
diğer renk pigmentlerinden farklıdır, bitki hücre vakuollerin sıvısında bulunur ve suda çözünür yapıdadırlar. 
Bunlar genel olarak toksik etki göstermezler, asıl görevi rengi oluşturmaktır. Glikozidler, antosiyanin ve 
flavonoid (antioksidantlar) yapısındaki iki temel bileşiğin birleşmesinden oluşmaktadır (Çam ve Hışıl 2003). 
Antosiyaninler gibi esterlenmiş karbonhidrat (sıklıkla da glikoz molekülü) grubu taşıyan organik maddeler, 
glikozidler olarak adlandırılmaktadır (Anonymous, 2006-c). 

 
Antosiyaninler  

Antosiyaninler mor, kırmızı ve mavi bitki pigmentlerinin en yaygın olanlarıdır. Bitkilerde 300’den 
fazla antosiyanin bileşikleri belirlenmiştir (Jones ve ark. 2003). Antosiyaninler çiçekli bitkilerde farklı 
bölgelerde (çiçek, meyve, gövde, yaprak, kök ve depo organları gibi) pigmentasyondan sorumludur. (Alcalde-
Eon ve ark. 2004). Antosiyanin pigmentler birçok meyve, sebze, tahıl danesi ve çiçeklerin kırmızı, mor ve 
mavi renklerinden sorumludur. Bugün besinsel antioksidantlar, sağlık açısından faydalı olmaları nedeniyle 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Antosiyaninlar flavonoid bileşiklerin bir sınıfıdır ki bitki 
polifenollerinin sınıflandırılmasında kullanılmaktadırlar (Anonymous, 2006-a).  
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Patates ve Diğer Sebze ve Meyve Türlerinde Antioksidanlar 
Patates (Solanum tuberosum), tatlı patates (Ipomoea batatas), havuç (Daucus carota) ve kırmızı 

pancar (Beta vulgaris L.) gibi kök ve yumru sebzeleri ve birçok sebze ve meyve türü antioksidan bileşikleri 
içermektedir (Çizelge 3). Diğer sebzelerle karşılaştırıldığında havucun daha düşük antioksidatif aktivite 
gösterdiği bilinmektedir. Patatesin askorbik asit, α-tokoferol ve polifenolik bileşikler gibi antioksidanlarca 
zengin olduğu bilinmektedir. Mor patates ve kabuğu, beyaz ve sarı patates türlerine oranla daha yüksek 
antioksidatif aktivite göstermektedir. Bu farklılık, kırmızı etli patates türlerinde saptanan pelargonidin-3-
rutinozit-5-glikozit gibi antosiyaninlerin varlığından kaynaklanmaktadır (Can ve ark. 2005). 
 
Çizelge 3. Farklı sebzelerde tesbit edilmiş antioksidan bileşikler 

Sebze-meyve Antioksidan bileşik 
Biber Kuersetin 
Cruciferea familyasına ait sebzeler Fenolik bileşikler, askorbik asit  
Soğan Kuersetin, allisin, kaempferol 
Patates Kafeik asit türevleri, klorojenik asit, patatin, askorbik asit 
Tatlı patates Peonidin glikozit 
Ispanak Fenolik bileşikler 
Elma Klorojenik asit 
Greyfurt Naringin (naringenin 7-b-neohesperidosit), askorbik asit 

Üzüm 
Fenolik maddeler, antosiyaninler, flavonoller, malvidin 3-o-(6-o-
p-kumarolglokozido)-5-glukozit 

Yaban üzümü Malvidin-3,5-diglukozit 
Üzüm çekirdeği Prosiyanidin B2 3-o-gallat 
Şeftali Klorojenik asit, neoklorojenik asit 
Armut Klorojenik asit 
Erik Klorojenik asit, neoklorojenik asit 
(Kaynak: Can ve ark. 2005) 
 

Vücudumuzdaki biyokimyasal tepkimelerin oluşumu için gerekli olan, soluduğumuz hava ile 
aldığımız oksijen, bazı durumlarda serbest radikaller denilen hücrelere zarar verebilen, kanser ve kalp-damar 
hastalıklarına neden olan toksik öğeler oluşturur. Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bu 
maddelerle savaşmak gerekir. İşte antioksidanlar vücuttaki oksidasyonu önleyerek serbest radikallerin 
oluşumunu engeller veya zararlı etkilerini azaltırlar. Besinlerin bileşiminde doğal olarak bulunan bu maddeler 
antioksidan özellik göstererek vücutta serbest radikallerin oluşumunu engellerler veya zararlı etkisini 
azaltırlar (Anonymous, 2006-f). 

Antioksidanlar, serbest radikalleri nötralize ederek vücudun onlardan etkilenmemesini veya kendini 
yenilemesini sağlayan maddelerdir. Serbest radikaller, en dış elektron kısmında bir elektron kaybetmiş ve 
dolayısıyla bu elektron açığını kapatabilmek için başka atomların elektronlarını paylaşmaya çalışan 
atomlardır. Serbest radikaller etkilediği atomun, dolayısıyla o atomun bulunduğu maddenin görevini 
yapamamasına sebep olur. Sonuç olarak etkilenen maddenin biyolojik önemine ve onun tamir edilip 
edilmemesine bağlı olarak DNA, nükleotid, koenzimler, proteinler, lipitler ve karbonhidratlar gibi birçok 
materyale kalıcı veya geçici etkiler göstermektedir.  

Eğer serbest radikaller nötralize edilmezlerse vücutta aşağıdaki şekilde hasarlara neden olabilir; 
• Hücre membranı proteinlerini yıkarak hücreleri öldürmek.• Membran lipit ve proteinlerini yok 
ederek hücre membranını sertleştirip hücre fonksiyonunu engellemek.• Hücre membranını yararak 
çekirdekteki genetik materyale etki edip DNA’yı kırılma ve mutasyonlara açık hale getirmek.• Bağışıklık 
sistemindeki hücreleri yok ederek bağışıklık sisteminin etkisini azaltmak.Antioksidan Aktiviteye Sahip Bazı 
Vitaminler 

Aktioksidan aktiviteye sahip başlıca vitaminler A, C ve E vitaminleridir. Bu vitaminler hem tek 
başlarına hem de sinerjist olarak görev yaparak oksidadif reaksiyonları geciktirir veya engeller. Askorbik asit 
olarak bilinen C vitamini vücutta sentezlenemeyen, vücutta ekstra selüler sıvılarda bulunan suda çözünebilen 
bir vitamindir. Vücutta metabolik süreçlerin çoğuna katılmakta, kalsiyum, karbonhidrat, yağ ve steroid 
sentezinde rol oynamakta ve bağışıklık sistemini desteklemektedir. Askorbik asit güçlü bir antioksidan 
özelliğe sahiptir. Ayrıca yağda eriyen ve önemli antioksidanlardan olan E vitamininin yapısını korumasına ve 
E vitaminin antioksidan etki göstermesine yardımcı olur. C vitamini ayrıca, kalp-damar hastalıkları, çeşitli 
kanser ve nörolojik rahatsızlıklar gibi dejeneratif hastalıkların oluşumunu azaltmakta, serbest radikallerin 
indüklediği DNA hasarlarını önlemede ve katarakt gelişimine rol açan oksidanları yok etmede önemli role 
sahiptir. (Anonymous, 2006-ı, Serter ve Gök 2003) 

A ve C vitamini içeren patateste aynı zamanda, son yıllarda yapılan çalışmalarda mor ve kırmızı renkli 
olanlarında antosiyanin belirlenmiştir. Patateste antioksidant ve fenolik bileşik içeriğini sıcaklık ve gün 
uzunluğunun etkilediği ortaya çıkmıştır. Olgunlaşma süresi geciktikçe antioksidant ve fenolik bileşiklerin 
içeriğinde artışlar saptanmıştır (Serter ve Gök 2003).  
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Karotenoidler Karatenoidler, A vitaminin öncü bileşikleri olup antioksidan özellik göstermektedir. Bitki ve 
hayvansal dokularda bulunan kırmızı-sarı pigmentlerdir. β-karoten, likopen, lutein ve zeaksantin gibi 
karatenoidlerin antioksidan etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. β-karotenin akciğer, mide, üriner sistem ve 
diğer organların koruyucu epitelinin düzeninde rol oynadığı bazı kanser türlerinin, yaşa bağlı 
dejenerasyonların, katarakt ve kalp-damar hastalıklarının görülme sıklığını azalttığı ve anti ülser özelliği 
olduğu yönünde bazı bulgulara rastlanılmıştır (Can ve ark. 2005, Serter ve Gök 2003) 

Fenolik Bileşiklerin Sağlık Üzerine Etkileri 
Fenolik bileşiklerin sağlık üzerine olumlu etkilerinin antioksidan etkinliklerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Besin bileşeni olarak fenolik bileşikler; insan sağlığı açısından işlevleri, tat ve koku 
oluşumundaki etkileri, renk oluşumu ve değişimine katılmaları, antimikrobiyal ve antioksidatif etki 
göstermeleri gibi birçok açıdan önem taşımaktadır. Kimyasal olarak flavonoidler güçlü antioksidan özellikleri 
göstermektedir (Serter ve Gök 2003). Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar kardiovasküler hastalıklar, kanser 
çeşitleri, nerolojik hastalıkların azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.(Karadeniz ve ark. 2005). 
Flavonoidler ise, suda çözünebilen yapıda, bitki pigmentleridir (renk maddeleri). Çok sayıda çeşitleri 
bulunuyor ve esansiyel kabul edilmemekle birlikte, sağlık açısından yararlı oldukları bilinmektedir. 
(Anonymous, 2006-b).  
 

Sonuç 
Patatesler , fenolik asitler ve antosiyanin gibi iyi bir fenolik bileşik kaynağı olup mor ve kırmızı et 

rengine sahip patatesler doğal fenolik renk kaynağına sahiptir. (Reyes ve ark. 2004). Fenolik bileşikler 
antioksidant aktiviteleri sayesinde insan sağlığında destek oluşturur. Sentetik benzerleri toksik güvenliğinde 
endişe oluştururken doğal renk ve antioksidantlara sahip mor ve kırmızı et renkli patatesler, yemek ve gıda 
endüstrisinde potansiyel olarak kullanılmaktadır (Anonymous, 2006-d). 

Patates içermiş olduğu A ve C vitamini ile doğal antioksidant kaynağıdır. Koroner hastalık riskleri ve 
kanser formlarına karşı koruyucu etkisi vardır. Yurt dışında haşlama, kızartma, püre ve salatalarda yoğun 
olarak kullanılan et ve kabuk rengi kırmızıdan mora kadar değişen patatesin de bu özelliklerinden 
faydalanılmış olunmaktadır. 
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Giri ş 

Patates yumruları içermiş olduğu sindirilebilirliği yüksek karbonhidrat nedeniyle beslenme açısından 
önemli gıda maddelerinden biri olup, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en büyük payı 
almaktadır. Birim alandan fazla ürün alınması ve  ucuzluğu nedeniyle bir çok ülke tarafından üretilmekte ve 
tüketilmektedir. Ayrıca patates yumruları, işlenmiş gıda ürünleri, cips, parmak patates sanayi, nişasta ve alkol 
sanayi gibi çeşitli   endüstri kollarında  kullanılmaktadır.   

Cipslik patatesler kuru madde, nişasta ve şeker oranı, yumru büyüklüğü gibi bazı özellikler 
bakımından farklılık göstermektedir.Yumrusunun %80 ni su olan patateste, en önemli kısmı kuru madde 
oluşturmaktadır. Kuru madde miktarı patates çeşitlerine, ekolojik koşullara ve yetiştirme tekniğine göre 
değişmektedir. Kuru maddenin de  büyük bir kısmını çeşitlerin kullanım alanlarını belirleyen  nişasta 
oluşturmaktadır. 

Ülkemizde, Agria, VanGogh, Russent Burbank gibi parmak patates (Arıoğlu 2000), Lady Rosetta, 
Dorado, Hermes, Cycloon, Lady Claire gibi cips yapımına uygun patates çeşitleri,tohumluk firmaları 
tarafından  sözleşmeli olarak çiftçilere dağıtılmakta ve üretilmektedir. Buna rağmen,  üretilen cipslik veya 
parmak patates miktarı sanayici için yeterli olmamaktadır. Bugün patates cipsi tüketimi Amerika ve Avrupa 
ülkelerinde 7-11 kg/kg arasında değişirken ülkemizde kişi başına  400gr civarındadır. 

 
Bu araştırma, derleme niteliğinde olup, Türkiye’de cipslik patatesin üretim ve pazarlama durumu ile 

patates cips üretiminin fabrikasyon aşamalarını belirlemek amacıyla  yapılmıştır. 
 
Türkiye’de Patates Üretimi 
 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi,  2005 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 160 bin ha alanda, yaklaşık 
4.1 mil. ton patates üretilmiştir. Dikim alanı ve  üretim bakımından son 10 yılda önemli bir azalış meydana 
gelirken, birim alandan alınan ürün bakımından bir değişiklik olmamıştır (Anonim,2006a). 

 
Çizelge1. Türkiye’de yıllar itibariyle Dikim Alanı, Üretim, verim ve tohumluk  (1995-2005) 

Yıllar 
Dikim alanı 

(1000ha) 
Üretim 

(1000 ton) 
Verim 

(ton/ha) 

Tohumluk 
üretimi 

(1000 ton) 
1995 200 4.750 23.70 400 
1996 210 4.950 23.57 420 
1997 211 5.100 24.17 422 
1998 203 5.250 25.86 406 
1999 220 6.000 27.27 440 
2000 205 5.370 26.19 410 
2001 200 5.000 25.00 400 
2002 198 5.200 26.26 396 
2003 195 5.300 27.17 390 
2004 179 4.800 26.81 358 
2005 160 4.170 26.06 320 

 Kaynak: FAO, 2006 
 

İstatistiklere göre, 2003 yılında 5.3 mil. ton olan üretilen patatesin ancak 120 tonu sanayide 
kullanılmış, üretilen patateslerin büyük kısmının sanayiye uygun olmayışı nedeniyle, patates cipsi üreten 
fabrikalar patates bulmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir (Anonim, 2005b,2005d). Bu sonuç 2005 yılında da 
değişmemiş, sanayilik patatese olan ihtiyaç artarak devam etmiştir. 
 Ülkemizde gerek geçmiş yıllarda, gerekse günümüzde üretilen patatesin ancak  %3’ü, patates cips ve 
parmak patates sanayisinde kullanılmaktadır (Anonim, 2005c).  
 Tarım Bakanlığı verilerine göre halen, Nevşehir, Niğde, Bolu, İzmir, Afyon,Erzurum, Konya, 
Adapazarı illeri başta olmak üzere birçok ilimizde, yaklaşık 45 bin çiftçi ailesi patates üretimi yapmaktadır 
(Anonim, 2005a).Bu üretimin yaklaşık %65’i iç pazarda taze olarak tüketilmekte, %15’i tohumluk olarak 
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ayrılmakta, %3’ü ihraç edilmekte, %3’ü sanayide parmak patates ve cips olarak işlenmekte, geri kalan %12-
14’ü ise, depo kaybına uğramaktadır (Sütveren, 2006,Anonim, 2006c). Oysa, 2005 yılı istatistiklerinde 4.1 
mil.ton görülen patates üretiminin, sofralık  tüketimin yanı sıra, cips ve parmak patates gibi alternatif 
kullanım şekillerinin artmasıyla 8 mil. ton   üretimi taşıyabilecek bir pazara sahip olacağı düşünülmektedir 
(Anonim, 2005a). 
 Ulusal Patates Zirvesinde (2005) alınan kararlar içerisinde, düzenli bir üretim ve tüketim 
planlamasıyla patates ithalatına ihtiyaç kalmayacağı ve mevcut ithalatın tohumluk şeklinde, yaklaşık 10 bin 
ton civarında yapıldığı belirtilmiştir. Anaç kademede  ithal edilen bu tohumluğun yaklaşık 2 bin tonunun 
parmak patates, 2 bin tonunun ise cipslik patates çeşitlerine ait olduğu tahmin edilmektedir. 
 
 Patates Sanayi  
 
   Türkiye’de patates sanayi ilk olarak Adapazarı’nda Satütaş firmasının patates cipsi ve pürelik üretimi 
ile başlamış, beraber 1980’ li yıllardan sonra dondurulmuş sebze ve meyve sektörünün hızlı gelişimi ile gerek 
bu sektör bünyesinde gerekse bireysel yatırımlar halinde artmıştır. 

Ülkemizde patates sanayi Dondurulmuş parmak patates, yaprak cipsi ve pürelik toz(flake) olmak 
üzere 3 ayrı ürün kategorisinde 9 ayrı tesiste üretilmektedir. Söz konusu 9 tesiste toplam sanayilik patates 
ihtiyacı yaklaşık 150 bin ton civarında olup (Tablo 1),  patates üretiminin yaklaşık  %3’ünü kapsamaktadır. 

 
 Tablo 1.Mevcut Patates İşleme Tesisleri 

Firma Bölge Kapasite(Ton/yıl) Ürün 
Kraft Gıda İstanbul 26.000 Cips 
Frito-Lay İzmit 40.000 Cips 
Özgörkey İzmir 25.000 Dond.Par.Patates 
Bolpat Bolu 18.000 Dond.Par.Patates 
Sampa Afyon 10.000 Dond.Par.Patates 
Kapadokya Yozgat 8.000 Dond.Par.Patates 
Gesa Bursa 8.000 Cips 
Satütaş Nevşehir 5.000 Patates Fleyki(Toz.Pat.) 
Kerevitaş Bursa 8.000 Dond.Par.Patates 
Toplam  148.000   

 
Türkiye’de, dondurulmuş gıdada 5 fabrika, yaprak cips alanında 3 fabrika,pürelik toz patates 

alanında 1 fabrika faal halde çalışmaktadır (Tablo 1). Ürün bazında üretimin %47’ sini dondurulmuş parmak 
patates,%50’ sini yaprak cips,%3’ ünü ise toz patates oluşturmaktadır. 

Ülkemizde sanayi patatesi özelliklerinde ıslah çeşitlerimiz bulunmadığı için, gerek parmak patates 
gerekse cips üretimi için tohumluklar anaç kademede ithal edilmektedir. Genelde parmak patates için Kanada 
ve Amerika’dan,cips için Avrupa ülkelerinden tohumluk ithalatı yapılmaktadır. Sanayi için ihtiyaç duyulan 
hammadde, doğrudan veya dolaylı olarak tohumluk temin eden firmalar aracılığıyla sözleşmeli dikim yapan 
üreticilerden alınmaktadır. 

 
Sanayilik Patatesin Ülke Ekonomisine Katkısı 
 

Ülkemizde işlenen sanayilik patatesler  Türk çiftçisi tarafından üretilmektedir. Sözleşmeli üretim ile 
fiyat garantisi alınmak suretiyle üretici Pazar sorunu yaşamamaktadır. Ayrıca  üreticiler için önemli bir girdi 
olan tohum-gübre-tarımsal ilaç gibi girdiler ilgili sektör tarafından  desteklenmektedir. 

Sanayilik patateslerde, son yıllarda özellikle yaprak cipste oluşan hızlı büyüme ve taleple beraber 
geniş alanlarda daha modern üretim yapılarak, tarım sektörüne katkıda bulunulmaktadır. 

Ülkemizde son 10 yılda, 15 bin tondan  80 bin tonlara çıkan  ve büyük çoğunluğu ülke içinde 
tüketilen patates chips üretimi ihraç edilebilecek işlenmiş ürünlerimiz arasında yer almaktadır. 

Ayrıca ilgili sektör bünyesinde bulunan  yetiştiricilik birimleri ve  tohumluk  firmaları tarafından  
üreticilere teknik destek ve eğitim olanakları sağlanmaktadır. 

Ulusal işgücüne tarım işçiliği-üretici-nakliye dışında daha birçok alanda iş olanakları yaratmaktadır. 
 

Patates Sanayindeki Sorunlar 
 

Patates sanayisinde karşılaşılan sorunlar; aslında patates tarımın genel sorunlarıdır. 25-26 Mart 2005 
tarihinde Nevşehir’de yapılan Ulusal Patates Zirvesi  sonuç bildirgesinde detaylarıyla belirtilen ve birçok 
araştırıcı (Arslan 2002, Günel 2002,Kara 2002,Arıoğlu ve ark. 2002) tarafından toplantılarda dile getirilen 
patates tarımında görülen sorunların başında, düzenli bir üretim ve tüketim planlamasının olmaması, özellikle 
sanayilik patates ihtiyacı olan özel sektörün sözleşmeli üretimle, üretimdeki payının %2’ lerden %40’ lara 
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çıkartılmasının  gerektiği vurgulanmıştır. Bunu çeşit ve tohumlukta dışa bağımlılık, fiyat ve pazar sorunları, 
ürün -sanayi entegrasyonunun yeterince gelişmemesi, yetiştirme sorunları, hastalık, zararlı, depolama ve 
eğitim koordinasyon problemleri izlemektedir. 

Belirtilen bu sorunların yanısıra, hammadde ihtiyacının düzenli bir şekilde karşılanması ve kaliteli 
ürün eldesi için sertifikalı tohumlukları üreticiye vererek, hasat sonrası ürünün kendi işletmelerine satılması 
konusunda sözleşme yapan özel sektör, tarım ürünlerinde meydana gelen yıllık fiyat dalgalanmaları nedeniyle 
bazen üreticilerin sözleşmeyi bozarak firmaları zarara soktuğundan, zaman zaman yaşanan hammadde 
yetersizliği nedeniyle fabrikaların durmasına neden olduğundan sözetmektedir (Sütveren 2006).  
 Önemle üzerinde durulması gereken diğer bir konu; kullanım amacına yönelik çeşit ıslahı üzerinde 
yapılacak olan çalışmalara ağırlık verilmesi, cips veya parmak patates üretimi için mevcut üretim alanları 
dışında alternatif üretim alanlarının araştırılması,bu bölgelerden elde edilen ürünlerin sanayiye uygunluğunun 
belirlenmesi ve farklı dönemlerde ürün hasatı ile fabrikalara sürekli ürün sağlanması gerektiğidir. 
 
Patates Cipsi  ve  Üretim Aşamaları 
 
  İlk defa 1853 yılında Amerika’da üretilen ve çerez olarak tüketilen patates cipsi, hafif veya tam 
kızartılmış patates ürünleri içinde yer almaktadır (Arslan 2002).100 gr  patates cipsinde; 5-7g protein, 48-54g 
karbonhidrat, 32-50g yağ bulunmaktadır ve kalori değeri 518-530kcal’dir (Anonim 2006b ve 2006c). Bugün 
Dünya  ülkelerinde kişi başına yıllık tüketimi 7-11kg arasında değişirken ülkemizde 400gr’dır (Kurt 2002). 

 Tüketim şekillerine göre patateste aranan özellikler farklı olmaktadır (Çaylak 2002). Patates cipsi 
yapımında kullanılan patateslerde yumru şekli yuvarlak, yuvarlak oval, yumru büyüklüğü 40-65mm (Tawfik 
ve ark. 2002), nişasta oranı %15-18, pişme tipi B-C, 8 oC de depolamada indirgen şeker oranı %0.25, 6 oC de 
depolamada toplam şeker %0.5, kuru madde %22-24, su altı ağırlığı  (5 kg yumruda) 390-450g, pişmeden 
sonra ve çiğ ezme kararmasının hiç görülmemesi istenmektedir (Arslan 2002, Altun 1996). 

 Bahsedilen bu özellikler, çeşitlerin genetik özelliği olmasının yanısıra, çevresel faktörler, genotip-
çevre etkileşimleri, gübreleme, sulama, dikim zamanı gibi kültürel işlemlerdeki farklılıklar ve özellikle 
depolama sıcaklığı gibi bir çok faktörden   etkilenmektedir (Alkut ve ark. 2002, Hutchinson ve ark. 2002, 
Laerke ve Cristian 2004, Olsson ve ark., 2004). 

 Ülkemizde 1996 yılı itibariyle üretimde kullanılan parmak patates ve cipslik çeşitler ; Agria , Van 
Gogh , Russent Burbank  (Arıoğlu 2000), Lady Rosetta , Hermes , Lady Claire, Dorado , Cycloon , Solide 
(Anonim 2006b) gibi çeşitlerdir. 

 

Tarladaki yetiştiricili ği, azotlu gübreleme dışında, yemeklik patatesten farklılık göstermeyen cipslik 
patatesler ,Hasattan sonra fabrikaya getirilerek yıkanır ve toprak parçacıklarından ayrılır. Yıkanan patatesler, 
yüksek teknoloji ve hijyenik koşullara sahip tesislerde el değmeden soyulur ve ince ince dilimlenir. 
Dilimlerin kızartılması aşamasında, patates cipsleri % 100 Palm yağı ile, yağın püskürtülmesi şeklinde 
kızartılır. Cipsler bu aşamada %38 yağ absorbe ederler. Her 68 saniyede yağ tamamen devir daim edilerek 
temizlenir. Bu işlem sırasında cipslere %5 oranında kaplama malzemesi eklenir. Son olarak standartlara 
uygun, el değmeden yapılan cips tanecikleri, bilgisayarlar tarafından tespit edilerek ekstra havayla üretim 
hattının dışına alınır. Otomatik kontrol, yıkama, kızartma ve kurutma safhalarından geçen ürünler yüzde 80 
kırılmama hedefiyle paketlenir.( Anonim 2006b) 

 

Sonuçta; her 1000 kg patatesin, %10`u soyulma esnasında (kalan 900kg), %4`ü seçmede (kalan 
864kg), % 2`si dilimleme sırasında (kalan 8477kg)  kaybolur.Geri kalan patatesin %78’i su olup, kızartma 
esnasında uçar ve geriye 18kg kalır. Buna kızartma sırasında absorbe edilen yağ ve kaplama malzemesi ilave 
edildiğinde 270kg cips elde edilir (Kurt 2002). 

 

 Çok kaba bir ekonomik tahmin yapıldığında, 2006 yılı hasat döneminde, 1000kg patatesin toptancı 
halindeki fiyatı 250YTL olarak belirlenmiştir.. Aynı miktar ürün işlenip, cips olarak satıldığında 100g cips 
fiyatı (1YTL) üzerinden yapılan  hesaplamalarda elde edilen rakam 2700YTL’dir. Cips yapımı sırasında 
ortaya çıkan tüm maliyetler dikkate alındığında bile,  patatesin işlenmiş ürün olarak satışından elde edilecek  
karlılığın ham haldeki satışından yüksek olduğu bir gerçektir. 

 Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda, Cipslik ve parmak patates üretim ve tüketiminin artırılması 
için, sanayici ve üreticiye yönelik daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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ERZURUM-PASİNLER EKOLOJ İK KO ŞULLARINDA YET İŞTİRİLEN BAZI PATATES 
ÇEŞİTLER İNİN KAL İTE ÖZELL İKLER İNİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 
 
2000-2002 yıllarında yürütülen adaptasyon çalışmasında Erzurum-Pasinler ekolojik koşullarında yetiştirilen  
sanayilik ve yemeklik patates çeşitlerinin (Hermes, Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, Lady Rosetta, Agria, 
Marfona,) bazı kalite özellikleri incelenmiştir. Tesadüf bloklarında 4 tekrarlı olarak planlanan denemede 
Kondor, Pasinler-92 ve  Granola standart çeşit olmak üzere toplam 11 patates çeşidi değerlendirmeye 
alınmıştır. Çeşitlerin cips verimliliği (g), yağ çekme oranları (%), özgül ağırlık (gr/cm3), kuru madde (%) ve 
nişasta oranları (%) belirlenmiştir. 
 
Elde edilen veriler neticesinde çeşitlerde cips verimliliği % 34.20-38.37; yağ çekme oranı % 28.20-38.50; 
özgül ağırlık 1,0445-1,0860; kuru madde miktarı % 14.50-22.20; nişasta oranı ise % 8.65-15.95 arasında 
değişmiş olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Patates çeşitleri, kalite özellikleri 
 

DETERMINATION OF SOME POTATO GENOTYPS QUALITY CHARA CTERISTICS IN 
ERZURUM-PASİNLER ECOLOGICAL CONDITIONS 

ABSTRACT 
In this study, some quality characteristics of the 11  potato genotyps, used in a trial conducted between 2000-
2002 years under Erzurum-Pasinler ecological conditions were determined. Potato genotyps included 
industrial and ware potatoe varieties. Of the 3 were standart  genotyps. The trial was established Randomized 
Blok Designe with four replications. Cips reproductivity, oil absorbtion, specific gravity, dry matter and 
starch contents of the genotyps were evaluated. According to the results, cips productivity, oil absorbtion, 
specific gravity, dry matter and starch contents varied between  34.20-38.37 %;  28.20-38.50 %; 1,0445-
1,0860; 14.50-22.20 %;  8.65-15.95 % respectively.  

Key words: Potato genotyps, quality characteristics 

 
1. GİRİŞ 
 
Çeşitli iklim bölgelerine kolaylıkla uyum sağlayan ve bu nedenle dünyanın birçok yerinde kolaylıkla 
yetiştirilebilen patates, insan beslenmesinde kullanılan kaynakların da başında yer almaktadır. Ayrıca hayvan 
beslenmesi ve sanayi hammaddesi sağlaması bakımından da önemlidir. Son yıllarda gelişmekte olan 
ülkelerde insanlar tarafından tüketim miktarının artması, dengesiz beslenme problemi karşısında olumlu bir 
gelişme olarak yorumlanmaktadır.  
 
Değerli ve dengeli bir besin kaynağı olan patates yumrusu, bünyesinde karbonhidrat, protein, mineral 
maddeler ve vitaminleri içermektedir. Dünya nüfusunun hızlı artması ve tarımsal üretimin sınırlı kalması 
nedeniyle dünyada oluşabilecek açlık sorununa cevap verebilecek en önemli bitkilerdendir.  
 
Patates, Güney Amerika kaynaklı bir gıda olmakla birlikte, Avrupa’da da temel gıda maddeleri arasında yer 
almaktadır. Almanya, Polonya, Fransa, İngiltere, ABD ve gelişmiş diğer ülkelerdeki kişi başına yıllık tüketim 
1000-3000 kg civarında olmasına rağmen, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri gibi az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde is 30-100 kg civarındadır. Ülkemizde ise bu miktar yaklaşık 58 kg kadardır. Bütün bu rakamlardan, 
ülkemizdeki patatesin az oranda değerlendirildiği sonucunun çıkarılması mümkündür (İlisulu, 1986).  
 
Dünyada 18 630 196 ha alanda 327 624 417 ton patates üretilmekte ve ayrıca dünya verim ortalaması 1 
758,57 kg/da civarında bulunmaktadır (Anon, 2005a). Gelişmiş ülkelere bakıldığında Belçika 4 839,55 kg/da, 
Hollanda 4 642,86 kg/da, Fransa 4 544,17 kg/da, Yeni Zelanda 4 424,78 kg/da, Almanya 4 421,70 kg/da, 
ABD 4 377,07 kg/da ve İngiltere 4 285,71 kg/da ile verimde yüksek değerlere sahiptirler. Ülkemizdeki 
patates verimi 2004 yılı verilerine göre 2 400 kg/da dır (Anon, 2005a). Ülkemizdeki verim dünya 
ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerdeki dekara verimle karşılaştırıldığında çok düşük 
olduğu görülmektedir.  
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Farklı patates çeşitlerinin bileşimi de farklıdır. Patates yumrusunun kimyasal bileşimi; çeşit, olgunluk, 
büyüme periyodu, ekolojik şartlar, uygulanan yetiştirme tekniklerine göre değişmektedir. Patates yumrusunun 
ortalama kimyasal bileşimi şöyledir; % 23,7 kurumadde, % 17,5 nişasta, % 0,3 indirgen şeker, % 0,5 toplam 
şeker, % 0,71 ham selüloz, % 2 ham protein, % 1,1 kül, % 0,12 lipid, % 0,6 organik asit, 10,25 mg/100g 
askorbik asit, 3-10 mg/100g glikoalkaloid (Şenol 1973;Lisinska ve Leszczynski 1989).    
 
Patates taze olarak tüketime sunulabildiği gibi endüstri hammaddesi olarak da kullanılmakta, patates unu, 
cips, parmak patates (Frech fries), püre, nişasta ve alkol gibi mamüllere de işlenmektedir.    
 
Tablo 1.1. Patates ve Patates Ürünlerinin Besin ve Enerji Değerleri 

Gıda 
Maddesi 
( 100g ) 

Protein 
( g ) 

Yağ 
( g ) 

Karbonhidrat 
( g ) 

Enerji 
Değeri 
( kcal ) 

Patates 2,0 0,1 14,8 70 
Patates püresi 8,6 0,6 71,0 91 
Patates cipsi 5,5 39,4 40,6 543 
   
Taze gıdalardan olan patates, vücuda sağladığı protein, vitaminler, mineral maddeler ve gıda posası 
bakımından önemli bir yiyecek maddesidir. Çalışma şartları sebebiyle hızlı beslenme eğiliminde olan 
insanlar, çabucak hazırlanan ve tüketilen gıdalarla (fast-food) beslenmektedir. Bu gıdalar içerisinde patates en 
önemli payı olan sebzedir. Parmak patates, cips, haşlanmış, fırında patates v.b. ürünler özellikle genç nüfus 
tarafından beğenilerek tüketilmektedir.  
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. MATERYAL 
 
Deneme materyalini Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bağlı Pasinler araştırma istasyonunda 
2000-2002 yılları arasında yürütülen “yemeklik ve sanayilik patates çeşitlerinin adaptasyonu” çalışmaları 
çerçevesinde dikimi yapılan patates çeşitleri oluşturmaktadır. Denemede kullanılan çeşitler (Hermes, Kondor, 
Shepody, Ernie, Monalisa, Desire, Pasinler-92, Lady Rosetta, Agria, Marfona, Granola) Tareks, Anka 
Tohumculuk ve Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilmiş, Kondor, Pasinler-92 ve Granola 
standart olarak kullanılmıştır. 
 
2.2 METOD 
 
Özgül Ağırlık;  “Havada-Suda Tartma” metodu ile çeşitlere ait özgül ağırlık değerleri belirlenmiştir 
(İncekara, 1973; Esendal 1990 ). 
 
Kuru Madde ve Nişasta Oranı; Yumru özgül ağırlığı ile nişasta ve kurumadde arasındaki korelasyona göre 
Maercker ve M-Landwerks tarafından hazırlanan tablodan faydalanarak tespit edilmiştir (Esendal 1990). 
 
Cips Verimlili ği;  Patates Yumruları yıkanıp, cips dilimleme aletiyle 1.0-1.5 mm kalınlıkta dilimlendikten 
sonra, 100’er g tartılarak, soğuk suda yıkanmış ve kurutma kağıdı üzerinde fazla suları giderilmiştir. Daha 
sonra 100 g ağırlığındaki dilimler 190 0C’de 2 dakikalık süreyle kızartılmış, soğuduktan sonra tartılarak taze 
ağırlığının yüzdesi olarak hesaplanmıştır (Günel, 1976) . 
 
Cipsin Yağ Çekme Oranı; 190 0C’de kızartılan cipslerde 10’ar g’ lık örnekler alınarak porselen havanlarda 
ezildikten sonra, 73 cm3 tolüene konarak 24 saat bekletilmiş, bu sürenin sonunda çıkarılan örnekler 70 
0C’deki fırında kurutularak tartılmıştır. Yağ çekme oranı  aşağıdaki formülle hesaplanmıştır (Günel, 1976). 
 
 % Yağ= (1-k) x 10,  k; tolüene tarafından yağı alınmış ve kurutulmuş örneğin ağırlığıdır. 
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3. BULGULAR VE TARTI ŞMA 
 
İşlenecek patateslerde kurumadde ve özgül ağırlığın yüksek olması istenmekte olup; kurumadde yüzdesi 
arttıkça elde edilen cips miktarı artmakta, parmak patatesin yağ absorbsiyonu azalmakta, yüksek özgül 
ağırlıklı patateslerden daha açık renkli cipsler elde edilmektedir.  
 
Çalışmada kullanılan yemeklik ve sanayilik çeşitlere ait kalite değerleri Tablo 3.1’de verilmiştir. 
 
Patateste kurumadde düzeyi çok önemlidir ve belirleyici en önemli faktör çeşidin genetik yapısıdır. 
Kurumaddenin % 60-80’i nişastadır. Kurumaddenin dolayısıyla nişastanın düzeyi patatesin yemeklik ve 
endüstriyel kalitesini belirler. Kurumadde oranı yükseldikçe üretilen işlenmiş ürünün verimi (cips verimi vb.) 
de artmaktadır. Bu durum sanayici için önemli bir avantaj sağlamaktadır (Rastowski, 1987). 
 
Çalışmada kullanılan çeşitlerde kurumadde oranları % 14.7 ile 22.4 arasında bir değişim göstermiştir. En 
yüksek kurumadde oranına sahip çeşitlerin Ernie (% 22.4) ve Marfona (% 19.2) olduğu tespit edilirken, en 
düşük kuru madde oranına sahip çeşitlerin ise Shepody (% 14.7) ve L.Rosetta (% 16.5) olduğu belirlenmiştir. 
Yapılan diğer çalışmalarda patatesin kurumadde içeriğini; Toma ve ark. (1978) %17,36-25,42; Lisinska ve 
Leszczynski (1989) %13,6-36,8; Kara (1996) %18,72-21,77 olarak belirlemişlerdir. 
 
Patateste özgül ağırlık ve kurumadde arasında yakın ilişki olup, kurumadde içeriği yükseldikçe özgül 
ağırlığında yükseldiği söylenebilir. Özgül ağırlık sıcaklık, nispi rutubet ve depolama süresine göre değişiklik 
göstermektedir. Denemede kullanılan çeşitlerin özgül ağırlık değerleri 1.047-1.090 arasında bir değişim 
göstermiştir. En düşük özgül ağırlık değerleri Shepody (1.047) ve L.Rosetta (1.055), en yüksek özgül ağırlık 
değerleri Ernie (1.090) ve Marfona (1.070) çeşitlerinde belirlenmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda da özgül 
ağırlık birbirinden farklı bulunmuştur. Talburt ve Smith (1975) 1,048-1,151; Kara (1996) 1,080-1,085; Şenol 
(1971) 1,056-1,107 arasında değiştiğini kaydetmişlerdir.   
 
Nişasta yumrunun temel bileşeni olup, kurumaddenin 3/4’ünü teşkil etmekle birlikte, bu oran çeşide ve 
büyüme devrelerine göre değişir. Nişasta  oranları % 8.9 ile 16.1 arasında bir değişim göstermiştir. En yüksek 
nişasta oranına sahip çeşitlerin Marfona (% 13.2) ve Ernie (% 16.1) olduğu tespit edilirken, en düşük nişasta 
oranına sahip çeşitlerin ise Shepody (% 8.9) ve L.Rosetta (% 10.6) olduğu saptanmıştır. Nişasta oranlarını 
Lisinska ve Leszczynski (1989) %8-29,4; Kara(1996) % 14,73-13,03; Altun (1996) %13,02 olarak 
kaydetmiştir. 
 
Niğde ve Nevşehir yöresinde yetiştirilen bazı patates çeşitlerinde özgül ağırlığın 1,080-1,111 arasında, kuru 
madde miktarının % 21.25-28.61 arasında ve nişasta oranının ise % 10,40-20,31 arasında değişim gösterdiği 
tespit edilmiştir (Didin ve Fenercioğlu, 1999). 
 
Cipsin verimliliği patatesin özgül ağırlığı ve kurumadde oranı ile ilişkilidir. Çalışmamızda cips verimliliği 
35.1-39.4 gr arasında bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Çeşitlere bakıldığında cips verimliliği en yüksek 
Agria (39.4 g) ve Ernie (38.6 gr) çeşitleri, en düşük ise Granola (35.1 gr) ve Desire (35.3 gr) çeşitlerinin 
olduğu belirlenmiştir.  
 
 Cipsin yağ çekme oranı  % 28.4-38.7 arasında bir değişim göstermiştir. En düşük yağ çekme oranına sahip 
çeşitler Shepody (% 28.4) ve Desire (% 29.3) olurken, en yüksek yağ çekme oranına sahip çeşitler ise 
Granola (% 36.9) ve Agria (% 38.7) olduğu belirlenmiştir (Tablo 3.1). 
 
Karadoğan  (1994) Erzurum şartlarında yüksek verim kabiliyetine sahip çeşitlerde cips verimliliğini % 27,56- 
48,21; cipsin yağ çekme oranlarını %25,09-36,99 olarak tespit etmiştir.  
 
 Kara ve ark. (2002)’nın patateste dikim zamanı ve gübre dozu uygulamalarının kalite üzerine etkisini 
araştırdıkları çalışmalarında kullanılan Agria çeşidinin cips verimliliği ile cipsin yağ çekme oranına ait 
kontrol değerleri sırasıyla 33.5 g ve % 30.8’dir. 
 
Didin ve Fenercioğlu (1999)’nun Nevşehir ve Niğde yöresinde yetiştirilen 12 patates çeşidi üzerinde yapmış 
oldukları çalışmalarda özgül ağırlığı  1.063-1.111 arasında, kuru madde oranını % 18 ile % 28.6 arasında ve 
nişasta oranını ise % 10.4 ile % 20.3 arasında olduğunu belirlemişlerdir. Özellikle özgül ağırlık bakımından 
Agria (1.078), Granola (1.069) ve Ernie (1.096) gibi çeşitlerden elde edilen değerler bizim çalışmamızla 
paralellik göstermektedir. 
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Tablo 3.1. Yemeklik ve Sanayilik Bazı Çeşitlere Ait Kalite Değerleri  

 
 

Çeşitler 

Kalite Özellikleri 
 

Cips 
Verimlili ği 

(g) 

 
Yağ Çekme 
Oranı (%) 

 
Özgül Ağırlık 

(gr/cm3) 

 
Kuru Madde 

(%) 

 
Nişasta  

(%) 

Hermes 38.34 a 34.20 cd 1.060 cd 17.25 cd 11.26 cd 
Kondor  36.31 bc 31.38 f 1.065 bc 17.63 cd 11.67 cd 
Shepody 36.86 b 28.43 g 1.047 e 14.73 e   8.87 e 
Ernie 38.64 a 31.75 ef 1.090 a 22.40 a 16.09 a 
Monalisa 35.97 bc 32.90 de 1.063 bc 17.62 cd 11.61 cd 
Desire 35.31 cd 29.35 g 1.058 cd 17.00 cd 11.02 cd 
Pasinler-92  35.29 cd 35.08 c 1.060 cd 17.73 cd 11.76 cd 
L.Rosetta 34.57 de 28.72 g 1.055 d 16.50 d 10.55 d 
Agria 39.40 a 38.73 a 1.065 bc 18.05 bc 12.02 bc 
Marfona 35.68 bcd 33.02 de 1.070 b 19.28 b 13.19 b 
Granola  35.10 cd 36.92 b 1.062 cd 17.52 cd 11.51 cd 
Ortalama 36.04 32.77 1.063 17.80 11.78 
LSD 1.214 1.330 0.008 1.412 1.339 
F Değeri 20.160** 93.693** 29.707** 26.886** 26.488** 
CV (%) 4.07 9.90 1.03 10.86 15.45 

** % 1 seviyesinde önemli * % 5 seviyesinde önemli    
 
4. SONUÇ 
 
Erzurum-Pasinler  ekolojik koşullarında yetiştirilen yemeklik ve sanayilik patates çeşitlerinden Agria, Hermes 
ve Ernie en yüksek cips verimine sahip olan çeşitler olarak tespit edilmişlerdir. Ernie çeşidinin kurumadde ve 
özgül ağırlığı yüksek olup, işlenecek patateslerde arzulanan bir durumdur. Kurumadde yüzdesi arttıkça cips 
verimliliği  artmakta, parmak patatesin yağ absorbsiyonu azalmaktadır. Ayrıca  özgül ağırlığı yüksek 
çeşitlerden  daha açık renkli cipsler elde edilmektedir. Pasinler ekolojik koşullarında Ernie çeşidinin cips ve 
parmak patates yapımına  en uygun çeşit olduğu ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

 
Günümüzde patates böceğinin mücadelesinde birçok pestisit kullanılmaktadır. Fakat patates böceği, pestisitlere 
karşı kısa zamanda direnç kazanmaktadır. Pestisit kullanımı aynı zamanda insan ve çevre sağlığı açısından 
birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları azaltmak için patates böceğinin mücadelesinde 
entomopatojen olarak adlandırılan fungus, bakteri ve nematod türleri kullanılabilir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Leptinotarsa decemlineata (Say), entomopatojenler 

 
ABSTRACT 

 
Nowadays, many pesticides have been used against potato beetle. However, this insect has gain resistance to 
these pesticides shortly. Pesticide use brings about much kind of problems together with itself. In order to 
prevent those problems some fungi, bacteria and nematode species, called entamopathogene, could be used.  
 
Key Word: Leptinotarsa decemlineata (Say), entomopathogens 
 
1.GİRİŞ 
 
Gıda açığının kapatılmasında önemli bir yere sahip olan Patates hayvan beslenmesinde de kullanılmakta olup, 
aynı zamanda sanayi hammaddesidir. Patates nişasta ve ispirto endüstrisinin önemli hammaddesi olmakla 
birlikte daha çok yemeklik olarak tüketilir. Patates püresi, jipsi ve patates unu çok tüketilen önemli besin 
maddeleri arasında yer alır. Fabrikasyon artıkları ise gübre olarak değerlendirilmektedir. Bu kadar çok önemli 
olan patates bitkisine ait sorunların çözülmesi veya çözülmesine yardımcı olacak bazı araştırmaların ülkemiz 
ekonomisine sağlayacağı katkılar büyüktür. 
 
Patates bitkisinin de diğer kültür bitkileri gibi birçok zararlısı mevcuttur. Patates böceği, ülkemizde patateste 
büyük ekonomik kayıpla neden olan zararlıların başında gelmektedir. Ülkemize 1963 yılında ilk olarak 
Yunanistan’la sınır Bosna ve Karaağaç köylerinde görülmüş olan bu zararlının mücadelesi yapılmasına rağmen 
ülkenin geneline yayılışı önlenememiştir (Atak, 1973). 
 
Patates böceğinin ülkemizdeki önemli konukçuları patates ve patlıcandır. Domateste beslendiği de olmaktadır. 
Ayrıca bazı yabancı otlarda da görülür. Ergin ve larvalar oburca beslenerek patates ve patlıcan yapraklarını 
yemektedirler (Anon., 2000). Keza, Ferro ve ark., (1985) bir ergin böceğin günde yaklaşık 10 cm2 patates 
yaprağı, larva dönemi boyunca da 40 cm2 yaprak yediğini belirtmektedirler. Patateste genelde ilk döl zararlı 
olmaktadır. Böcek popülasyonu yoğun olduğunda yapraklar tamamen yendiği gibi, sürgünlerin körpe kısımları 
dahi yok edilmekte, bu direkt zarara ilaveten, kahverengi çürüklük, iğ yumru virüsü ve patates halkalı leke 
çürüklüğü hastalıklarını taşıyarak dolaylı zarar yaptığı bildirilmektedir (Anon., 2000). 
 
Patates böceği ile mücadelede 1800’lü yıllarda değişik karışımlar denenmiş ve bunlar arasında Paris yeşili kireç, 
kül ve unu belirli oranlarda karıştırılıp uygulandığında başarılı olunmuştur. Daha sonra, arsenikli ilaçlar 
kullanılmaya başlanmış ve 1940’lara kadar devam etmiştir. Kalsiyum arsenata karşı direnç oluşmuşsa da 
1945’de DDT’nin kullanılmaya başlanması ile sorun geçici olarak çözülmüş, ancak 1952’de DDT’ye, 1958’de 
dieldrin’e karşı direnç meydana gelmiş, bunu diğer klorlu bileşikler takip etmiş, zamanla organik fosfatlı, 
karbamatlı ve sentetik piretroitlere de direnç meydana gelmiştir. Organik fosfat ve karmabamatlı ilaçlara olan 
direnç çapraz (cross-resistance), organik fosfat, karbamat ve piretroitlere olan direnç ise çoklu (multiple 
resistance) direnç şeklinde olduğu kaydedilmektedir (Ioannidis ve ark., 1991). 
 
Günümüze kadar kullanılan tüm kimyasallara direnç oluşturan patates böceği ile mücadelede entegre mücadele 
anlayışı benimsenmiş ve entegre mücadelenin asıl unsuru olan biyolojik mücadele ajanları ve özellikle 
entomopatojenler ön plana çıkmıştır. Zararlılara arız olup onlarda hastalık yapan mikroorganizmalara 
entomopatojen adı verilir. Patates bitkisinde zararlı olan böceklere karşı biyolojik mücadele kullanılabilecek çok 
sayıda patojenik organizma keşfedilmiştir (Burges, 1981; Tanada ve Kaya, 1993; Poprawski ve Wraight, 2000). 
Bu patojenik mikrooganizmaların kimyasal pestisitlerden üstün olan birçok avantajda sahip oldukları 
kaydedilmekte ve entomopatojenlerden fungusların, bakterilerin ve nematodların patates böceğinde doğal olarak 
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hastalık oluşturdukları belirtilmektedir (Tanada ve Kaya, 1993; Kaya ve Lacey, 2000). Aynı yazarlar, 
günümüzde funguslardan Beauveria bassiana, bakterilerden Bacillus thrungiensis ve nematodlardan 
Heterorhabditis sp ve Steinernema sp. türlerine ait biyopreparatlar geliştirildi ğini ve ticari olarak patates 
böceğinin mücadelesinde kullanıldığını rapor etmektedirler. 
 
2.PATATES BÖCEĞİNİN BİYOLOJ İ 
 
Has (1992)’nin bildirdiğine göre patates böceğinin biyolojisi; kışı toprak içerisinde ergin dönemde geçiren 
böcek, ilkbaharda çevre sıcaklığının 13–15 oC, toprağın 10cm derinliğinde geçirip, toprağın sıcaklığı 10 oC 
olduğunda erginler toprak içinden çıkarak çevrelerinde beslenmeye başlarlar. Erginler çıktığında patates bitkisi 
henüz sürmektedir. Bitkiyi çevrede bulamayan böcekler, etrafta yayılır ve konukçuyu ararlar. Bu dönemde 
böceğin yayılma oranı oldukça yüksektir. Bir süre beslendikten sonra çiftleşme olur ve dişi böcek yumurtalarını 
konukçu bitkinin yaprağının alt yüzeyine başlangıçta tek tek, daha sonra gruplar halinde bırakmaktadır. 
Yumurtalar turuncu renktedirler. Bir dişi birkaç yüz yumurta bırakmaktadır. Bu sayı, bazen 3000’e kadar 
çıkmaktadır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 4–12 günde açılmakta ve çıkan larvalar, aynı bitki üzerinde 
önceleri toplu, daha sonrada dağınık halde beslenmektedirler. Dört, beşer gün arayla üç gömlek değiştirdikten 
sonra olgun larva haline gelir, toprağa geçer ve 5–18 cm derinlikte pupa olur. Pupa süresi 5–14 gün kadardır. 
Ülkemizde bölgelere göre değişmekle beraber, yılda 2–4 döl vermektedir. 
 
3.ENTOMOPATOJENLER 
 
Biyolojik mücadelede kullanılan ve konukçuları üzerinde patojen olarak yaşayan bakteri, fungus, virüs, riketsia, 
protozoa ve nematodlara entomopatojenler adı verilir. Predatör ve parazitoit böceklerden sonra biyolojik 
mücadelede en yaygın kullanılan biyoajanların entomopatojenler olduğu kaydedilmektedir (Deacon 1983). 
Konukçularında gelişerek onları doğrudan öldürürler. Entomopatojenler tarafından öldürülen konukçularda 
meydana gelen sporülasyon, yeni inokulum kaynağı durumunda olup, rüzgâr ve yağmur ile çevreye dağılmak 
suretiyle aynı türe ait başka böcekleri de enfekte ederek tarladaki etkinliklerini devam ettirdikleri rapor 
edilmektedir (Deacon 1983; Tanada ve Kaya, 1993). 
 
Böceklerde hastalık yapan mikroorganizmalar preparat haline getirilip pestisitler gibi kullanılmaktadırlar. Ancak 
biyolojik pestisitler bazı özel isteklerinden dolayı kimyasal pestisitlerden oldukça farklıdırlar. Biyopestisitlerin 
biyolojik özellikleri onların etkinliğini belirler. Faydalılar dahil hedef dışı organizmalar üzerinde etkileri azdır 
ve sınırsız sayıdaki izolat oluşumundan kaynaklanan farklılıkların yeni imkanlar yaratabileceği bildirilmektedir 
(Deacon 1983). 
 
Bu özelliklere ek olarak, doğru ve çok iyi bir şekilde formüle edilmiş bir preparat son derece güçlü olabilir. 
Örneğin çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı olabilir, uygulama mekanizasyonuna büyük uyum gösterebilir ve 
kitlesel üretim teknolojisindeki son gelişmeler çerçevesinde bunların kullanılmasının kimyasal ilaç 
kullanımından çok daha ekonomik olabileceği belirtilmektedir (Deacon 1983; Tanada ve Kaya, 1993; Kaya ve 
Lacey, 2000). 
 
Patateste büyük ekonomik kayıplara neden olan patates böceğini baskı altına alabilecek entomopatojen bakteri, 
fungus ve nematodların varlığı bildirilmekte ve bu patojenlerin pestisitlerden birçok üstünlüğü olduğunu 
belirtmektedirler (Tanada ve Kaya, 1993; Kaya ve Lacey, 2000). Bunlar; 

•     Konukçu spektrumu dardır. 
• Parazitoit ve predatörlere olumsuz bir etkisi yoktur. 
• Omurgalılara ve bitkilere zararsızdırlar. 
• Hiçbir toksik etkisi yoktur. 
• Çevre kirliliğine sebep olmazlar. 
• Hedef zararlıda hiç bir direnç mekanizması görülmez. 
• İkinci bire zararlının salgın yapmasına neden olmaz. 
• Diğer biyolojik mücadele ajanlarıyla uyumludur. 
• Uzun zaman diliminde etkilidirler. 
• Kolay uygulanabilirler. 

       •     Biyoteknolojik çalışmalar için genetik modifikasyona uyumludurlar. 
3.1. Patates Böceğin Mücadelesinde Kullanılan Entomopatojen Bakteriler 
 
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis (Bt)keşfi ve geliştirilmesi ile yaprak böceklerinden patates böceğinin 
etkili ve selektif mücadelesinin başarıyla yapılmaya başlandığı kaydedilmektedir (Langenbruch ve ark., 1985). 
Bakterinin larvisit aktivitesi sporların sporülasyon zamanında, bakterium tarafından üretilen paraposal cristal 
yüzünden kaynaklandığı belirtilmekte, delta endotoksin olarak bilinen paraprosal kristal içerisindeki protein 
toksin aktivite gösterebilmesi için vücut içerine girmesi gerekmektedir. Böcek tarafından yapraklar üzerindeki 



 332

bakteri yenerek vücuda alınan kristal, enzimatik aktiviteler ve midedeki alkalinle çözülür. Larvisit etkiye sahip 
protein yapısındaki toksin molekülü mide hücrelerinin özel yerlerine bağlanır ve mide içerisinde osmotik 
basınçla dağılır. Mide hücrelerinin yapısı bozulur ve toksin vücut boşluğuna giriş yapar. Böcekler kısa sürede 
ölürler. Subletal dozlar bile böceğin yapraklardaki beslenmesini ve canlı kalma gücünü azalttığı gibi gelişmesini 
ve bir sonraki safhaya geçmesini de ertelediği bildirilmektedir (Nault ve ark., 2000). Aynı zamanda erginlerde 
de  ömür uzunluğunu ve yumurta yapmasını sınırladığı rapor edilmektedir (Costa ve ark., 2000). 
 
Bt’nin larvisid aktivitesni etkileyen birçok faktör vardır, bunlar hedef larvanın dönemi, sıcaklık, sprey oranı ve 
bitkileri kaplama durumu, uygulama zamanı ve güneş tarafından inaktif hale getirilmesi gibi faktörler olduğu 
belirtilmektedir. (Zehnder ve Gelernter, 1989). Birinci dönem larvalar Bt, karşı çok hassas, erginlerin Bt hassas 
olmamalarına rağmen bitkilere uygulanan Bt’in, erginler için repellent etki gösterebileceği bildirilmektedir 
(Ghidiu ve ark., 1996).  
 
Bt’ nin coleoptera aktiviteli formülasyonları birçok şirket tarafından üretilmiş ve patates böceğinin mücadelesi 
için pazara sunulmuştur. Kuzey Amerika’daki tarla denemelerinin sonuçlarına göre Bt’ nin etiket üzerindeki 
oranı (7.0 litre/ha) haftada 4 kez uygulandığında mükemmel sonuçlar verdiği rapor edilmiştir (Ferro ve 
Gelernter, 1989; Zehnder ve Gelernter, 1989; Ferro ve Lyon, 1991; Zehnder ve ark., 1992; Ghidiu ve Zehnder 
1993; Lacey ve ark., 1999). 
 
Bt’in konvensiyonel kimyasal pestisitlerden üstünlüğü ise, uygulayıcı ve tarım işçileri için güvenli olması, doğal 
düşmanlara karşı olumsuz etkisinin çok az oluşu gelmektedir. Keza  Washington  eyaletinin çöllerinde ki sulama 
programında yapılan Bt uygulamasında böceklerin biyolojik çeşitlili ğinde herhangi bir azalma görülmemesine 
rağmen aldicarb adlı kimyasal uygulaması hemiptera takımına mensup predatörlerin tamamına yakınının 
elemine olduğu bildirilmektedir (Lacey ve ark., 1999). 
 
 Patates böceğinin biyolojik mücadelesinde kullanılan entomopatojen bakterilerin ticari preparatları 
(Öncüer,1995; Yıldırım, 2000). 

Ticari Ürün Adı  Fungus Türü Hedef Zararlı Üretici Ülke 
Novador  Bacilluc thuringiensis subsp tenebrionis Patates Böceği ABD 
Foil  Bacilluc thuringiensis subsp tenebrionis Patates Böceği ABD 
Trident  Bacilluc thuringiensis subsp tenebrionis Patates Böceği ABD 
Bonide Bacillus thuringiensis var. san diego Patates Böceği ABD 

 
 
3.2. Patates Böceğin Mücadelesinde Kullanılan Entomopatojen Funguslar 
 
Patates böceğinden pek çok fungus izole edilmiştir ama B. bassiana, böceğin baskı altına alınmasında en etkili 
fungus türü olarak belirlenmiştir. B. bassiana, hyphomycetes takımından olup seksüel formu bilinmemekte ve 
kolayca üretimi yapılmakta, bu takımın diğer üyeleri gibi suni ortamlarda gelişmekte ve kolayca hasad 
edilebildiği belirtilmektedir (Feng ve ark., 1994; Goettel ve Inglis, 1997). Aynı araştırmacılar, fungusun formüle 
edilip soğukta muhafaza edildiğinde uzun süre depolanabilir ve spor formülasyonları konvensiyonel sprey 
ekipmanları kullanılarak rahatlıkla uygulama yapılabileceğini kaydetmektedirler. 
 
B. bassana patates böceğinin mücadelesi için bazı ticari şirketler tarafından üretimi yapılmıştır (Feng ve ark., 
1994). Tarla denemelerinin sonucunda kontrol seviyesi kabul edilemez seviyelerden etkili kontrole kadar 
yüksek bir şekilde değişkenlik gösterdiği bildirilmektedir (Fargues ve ark., 1980; Hajek ve ark., 1987; 
Poprawski ve ark., 1997). Larvisit aktivitesini etkileyen faktörlerin, sıcaklık, nem, böceğin biyolojik dönemi ve 
yaşı, uygulama sayısı ve zamanı, dozajı, tarımsal pratikler ve güneş ışığının sporu inaktif hale getirmesi şeklinde 
olduğunu belirtilmektedirler (Fargues, 1972; Fargues ve ark., 1996). 
 
Fungus, böceğe penetrasyonu daima kütikuladan yapar ve vücut içine doğru gelişir, vücut içinde geliştikten 
sonra vücut dışına çıkar ve sporulasyon meydana getirir. Sporulasyon ya bitki üzerindeki böcekte ya da toprakta 
pupa halinde böcekte görülmekte, bunun yanı sıra, fungusun kışlayan erginlerde toprakta enfeksiyon yaptığı ve 
konukçu böcek üzerinde ikincil inokulumu meydana getirdiği ve hem konukçu bitki üzerinde hemde toprakta 
zararlı böceğin ölümüne neden olduğu kaydedilmektedir (Fargues ve ark., 1994). 
 
 Patates böceğinin biyolojik mücadelesinde kullanılan entomopatojen fungusların ticari preparatları (Burgers 
1998; Butt ve Copping 2000). 

Ticari Ürün Adı Fungus Türü Hedef Zararlı Üretici Ü lke 
Boverin Beauveria bassiana Patates Böceği USSR 
Boverol Beauveria bassiana Patates Böceği Çekoslovakya 
Boverosil Beauveria bassiana Patates Böceği Çekoslovakya 
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3.3. Patates Böceğin Mücadelesinde Kullanılan Entomopatojen Nematodlar 
 
Entomopatojen nematodlar patates böceğinin mücadelesinde kullanılabilecek diğer patojen mikrobiyal 
mücadele ajanlarıdır. Özellikle ticari olarak üretilip satılan Heterorhabditis türleri patates böceğine karşı 
kullanılabileceği gibi, ticari olarak kullanılan üretilen ve patates böceğine karşı kullanılan Steinernema türlerin 
patojenitesininden çok daha yüksek oranda olduğu bildirilmiştir (Ehlers ve ark., 1996; Anon.,2006). 
 
 Patates böceğinin mücadelesinde kullanılan entoopatojen nematodlardan elde edilen biyopeparatlar(Anon.,2006 
) 

Ticari Ürün Adı Nematod Türü Hedef Zararlı Üretici Ülke 
Bio-pests-b  Heterorhabditis bacteriophora  Patates böceği pupa ve ergin ABD 
Milky Spore Heterorhabditis bacteriophora Patates böceği pupa ve ergin ABD-INGİLTERE 
Scanmask Steinernema feltiae Patates böceği pupa ve ergin ABD 

 
 
4.ÜLKEM İZDEK İ DURUM 
 
Son yıllarda ülkemizdeki organik tarım yapma ve yaygınlaştırma politikaları çerçevesinde tarımsal zararlılarla 
mücadelede öneri bazında dikkate alınan entomopatojenler dünyanın diğer ülkelerinde rutin olarak 
kullanılmaktadır. Keza, günümüzde dünyada hem organik hemde endüstriyel tarımda zararlılarla mücadelede 
ruhsat almış ticari olarak kullanılan biyopestisitlerden 104 bakteri (çoğunluğu Bacillus thuringiensis), 44 
nematod, 12 fungus, 8 virüs ve 6 protozoa preparatının bulunduğu bildirilmektedir (Yıldırım, 2000). 
 
Entomopatojenlerle ilgili çalışmalar ülkemizde sadece araştırma amaçlı olarak üniversiteler ve Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitülerinin bazılarında yapılmakta ve henüz uygulamaya geçmiş bir çalışma sonucu 
bulunmamaktadır. Ülkemizde münferit olarak yapılan çalışmalar ümit var sonuçlar ortaya koymaktadır. Keza 
Karadeniz bölgesinde entomopatojen fungusların doğal epidemi oluşturduğu, Akdeniz bölgesine de yapılan 
aşılama ile çeşitli zararlıların mücadelesinin doğal olarak sağlandığı bildirilmektedir (Öncüer, 1995). Ancak, 
şuana kadar Türkiye orijinli herhangi bir entomopatojenden ticari preparat elde edilemediği gibi bu tür 
çalışmalarda iyi sonuçlar veren izolatlar için bir patent başvurusu bile yapılmamıştır. Mevcut uygulama ise, yurt 
dışından getirtilen preparatlara Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilen ruhsat sonucunda kullanımı 
mümkün olmaktadır. 
 
5.TARTI ŞMA VE SONUÇ 
 
Son yıllarda biyolojik mücadelenin modern tarımda kullanılması hızla artmaktadır. Bu durum özellikle 
teknolojisi gelişmiş ülkelerde çevre bilincinin yerleşmesine bağlı olarak ilaç kullanımına tepkilerin artması ile 
daha çok güncellik kazanmaktadır. Kimyasal ilaçların insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri yüzünden, 
biyolojik mücadele, patates böceği ile mücadelede alternatif mücadele yöntemi olarak ilk sırayı almaktadır.  Bu 
mücadele yönteminin içerisinde entomopatojenlerin kullanımının son 25 yılda hız kazandığı görülmektedir. 
 
Entomopatojen bakteri, fungus ve nematodlara karşı patates böceğinin şuana kadar herhangi bir direnç 
geliştiremediği ve bu mücadele etmenlerinin uzun süreli etkileri, endüstriyel tarımda kullanılan mücadele alet ve 
edevatlarıyla rahatlıkla uygulanması, insan, hayvan ve yaban hayatına olumsuz yönlerinin olmayışı en büyük 
avantajlarını oluşturmaktadır. 
 
Ülkemizde entomopatojenlerle ilgili çalışmaların çok az olması biyolojik mücadeleye yönelik çalışmaları da 
engellemektedir. Oysaki bir an önce ülkemizde tarımsal zararlılarla mücadelede, entomopatojenlerin 
potansiyellerini belirlenmek ve bunların kullanımına yönelik araştırma çalışmalarını sistemli ve kurumsal bir alt 
yapı oluşturulacak şekilde derhal düzenlemek gerekmektedir. 
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Ralstonia solanacearum’ UN TESPİT YÖNTEMLER İNİN KARŞILA ŞTIRILMASI 
 

Meriç ÖZAKMAN 1 
 
 
 
Özet 
Kahverengi Çürüklük Hastalığı etmeni Ralstonia solanacearum çoğunlukla latent olarak tohumluk 

patateslerle taşınmaktadır. Hastalıkla mücadelede ilk adım etmenden ari tohumluk patates kullanılmasıdır. Bu 
nedenle de tespit yöntemlerinin hassasiyet seviyeleri çok önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında IFAS ve 
ELISA gibi çok kullanılan tespit yöntemleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, yeni dizayn edilen primer ve prob 
kullanılarak yeni bir Real Time PCR yöntemi de tarif edilmiştir.R. solanacearum eklenmiş patates 

ekstraktlarının kullanılması sonucunda IFAS’ ın tespit seviyesi 8x104 hücre/ml olarak belirlenmiştir. Yapay 
olarak inokule edilmiş patates bitkilerinden elde edilen ve hastalık belirtisi göstermeyen patates 

yumrularından ise yine IFAS ile 3,7x103 hücre/ml tespit edilebilmiştir. IFAS ile karşılaştırıldığında ELISA 
daha düşük hassasiyete sahip olmuştur. IACR-278 poliklonal antiserum kullanılarak yapılan indirekt ELISA 

ile 105 hücre/ml bakteri içeren patates homejenatından pozitif sonuç alınabilmiştir. Ancak hastalık belirtisi 
göstermeyen yumrulardan pozitif sonuç elde edilememiştir. Hastalık belirtisi göstermeyen ve serin iklim 
şartlarına adapte olmuş R. solanacearum ırk 3 (biovar 2)’ un  Bio-PCR ile tespiti için bu çalışmada yeni 
dizayn edilen RealTime PCR primerleri ve prob tan çok hassas sonuç elde edilmiştir. Bakteri ilave edilmiş 
patates ekstraktından 30 hücre/ml bakteriyi tespit etmek mümkün olmuştur. Hastalık belirtisi göstermeyen 14 
patates yumrusundan 2 tanesinde bu çalışmada tarif edilen RealTime Bio-PCR ile pozitif sonuç alınabilmiştir. 

 
Abstract 
 
Ralstonia solanacearum, the agent of Brown Rot Disease of potatoes is mainly transmitted latently in 

seed potatoes. The firt step of controlling disease is use of disease free seed potatoes. So, specifity of 
detection method is very important. The widely used methods, ELISA and IFAS were compared in this study. 
Besides, a new Real-time PCR method was developed and new primers and probe were designed. Sensitivity 

of IFAS method was determined as  8x104 using potato extract spiked by  R. solanacearum. IFAS also 

detected 3,7x103 cfu/ml from latent potato tubers yielded from artificially inoculated potato plants. Compared 

with IFAS, ELISA had les sensitivity. Positive result was obtained when the extract having 105 cfu/ml using 

indirect ELISA with IACR-278 antiserum. No positive result was obtained from latent tubers. Very sensitive 
results were yielded using Real-time PCR with the newly designed primers and probe for cool climate 
adapted strain of R. solanacearum. 30 cfu/ml of bacteria was detected was possible with Bio-PCR. 2 out of 14 
potato tubers with no symptom was determined as contaminated using Real-time BIO-PCR. 

Giri ş 
Patates üretimini kısıtlayan faktörlerin başında diğer tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi zararlı 

organizmalar gelmektedir. Bunlardan bazıları verim miktarını düşürerek ekonomik önemde  zarara neden 
olurken bazıları da kalite düşüklüğüne neden olmaktadırlar. Patateste zarara neden olan bu organizmaların bir 
kısmı da tohumluk yumrularla taşınması ve pratik mücadele yöntemlerinin mevcut olmaması nedeniyle 
karantina ve tohum sertifikasyonu kapsamında yer almakta ve bütün ülkeler tarafından üzerinde önemle 
durulmaktadır. Patateslerde Kahverengi Çürüklük Hastalığına neden olan Ralstonia solanacearum bundan 
yaklaşık 100 yıl kadar önce ilk kez Erwin F. Smith tarafından ABD’ nin güneyinde patates, patlıcan ve 
domateste tespit edilmiş ve bakteri Bacillus solanacearum olarak isimlendirilmiştir. Günümüze kadar geçen 
sürede ise bu bakteri hakkında 2000 üzerinde çalışma yayınlanmış bulunmaktadır (Kelman ve ark.1994). 
Ülkemizde R. solanacearum’ un varlığı detaylı laboratuvar testlerinden sonra ilk kez 1996 yılında Nevşehir’ 
de patateslerde belirlenmiş ve etmenin biovar 2 olduğu saptanmıştır (Özakman ve ark. 1998). Pratik bir 
mücadele yönteminin olmaması nedeniyle tespit edilen patates tarlaları yasal önlem olarak 5 yıl süreyle 
Solanaceae bitkileri tarımına yasaklanmıştır. R. solanacearum’ un patates yumrularında belirti oluşturmadan 
latent olarak bulunması ve taşınması önemini daha da artırmaktadır. Bu özelliğinden dolayı iyi test edilmemiş 
tohumluk patateslerle etmen kolayca temiz bölgelere taşınabilmektedir. Bakteriyle etkin ve pratik bir 
mücadele yönteminin bulunmaması nedeniyle de patates yumrularındaki latent R. solanacearum’ un tespiti 
çok önem taşır. Bunun için de tespit yöntemi hızlı, yeterince hassas ve güvenilir olmalıdır. Günümüzde latent 
R. solanacearum’ un patates yumrularından tespiti için bir çok yöntem geliştirilmi ş bulunmaktadır. Bunlardan 
en yaygın olarak kullanılanı EPPO tarafından onaylanan ve AB tarafından Patates Halkalı Çürüklük Hastalığı 
etmeni Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’ un tespiti için geliştirilen yöntemdir. Bu yöntem 200 
yumrudan oluşan numunede etmeni tespit etmek için IFAS (Immunofluorescent Antibody Staining) ve  
domateste patojenisiteyi kombine eden bir yöntemdir (Janse 1988; Anonymous 1990). Bu yöntemlerin 
geliştirilmesinden sonra R. solanacearum’ un bitkisel materyalden tespiti için bir çok yöntem tarif 
edilmiştir.Bunların bazıları yarı seçici besiyeri kullanımı (Englebrecht 1994), indirekt ELISA (Enzyme 

1: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle, Ankara 
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Linked Immunosorbent Assay) (Robinson 1997), ICS (Immunofluorescent Colony Staining) (Van Vuurde 
1990) dir. R. solanacearum’ a spesifik oligonükleotid primerler kullanılarak yapılan PCR (Polymerase Chain 
Reaction) ile bilinen DNA parçasının çoğaltılmasıyla ilk DNA’ ya  dayalı yöntem Seal ve ark. (1993) 
tarafından tarif edilmiştir. Bu çalışmayı takip eden yıllarda DNA dayalı yöntemler konusunda bilgi arttıkça 
bir çok yöntem geliştirilmi ştir. Klasik PCR yönteminde hedef DNA parçası çoğaltılmakta ve sonrasında 
oluşan ürün fluoresan boya ile boyanarak agarose jelde gözlenmektedir. Bu ilk çalışmadan sonra 
R.solanacearum’ un PCR ile tespitine yönelik çok sayıda araştırma yapılmış ve bir çok primer dizayn 
edilerek yayınlanmıştır (Pastrik ve Maiss, (2000) Lee ve Wang (2000) Ito ve ark. (1997), Fegan ve ark. 
(1997). 

Materyal ve yöntem 
 
Çalışmanın materyalini çeşitli ırk ve biovarlara ait 61 Ralstonia solanacearum izolatı ve patatesle ilgili 

diğer 14 bakteri izolatı, yeniden dizayn edilen primer ve probe’ lar, SmartCycler (Cepheid, Sunnyvale, 
Kaliforniya), Zeiss fluoresan mikroskop ve pencereli lamlar (ICN Biomedicals, Ohio, U.S.A.), ELISA 
okuyucu (Titertek, Multiscan), besiyeri yapımında kullanılan kimyasal maddeler, patates yumruları ve çeşitli 
laboratuvar sarf malzemeleri oluşturmuştur. 

 
1. IFAS 
 

IFAS testi için Janse (1988) tarafından tarif edilen yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla yine aynı 
antiserum (IACR-278) kullanılmıştır. Bakteri içeren patates yumru ekstraktlarından ( 10 7- 10 1 hücre/ml)  

multitest teflon kaplı lamların (ICN-  6041805) herbir bölümüne 25 ul mikropipetle koyulmuş ve yaklaşık 50 
C sıcaklıkta süspansiyonun kuruması sağlanmıştır. Sonra bakteri hücrelerinin fikse edilmesi için %95 
ethanolde 10 dakika bekletilmiş ve kağıt havlu ile dikkatlice kurulanmıştır. Fikse edilen bakterilerin üzerine 
25 ul poliklonal antiserum (IACR-278) 1/3200 ve 1/6400 seyreltmede koyulmuş ve 37 C de 30 dakika inkube 
edilmiştir. Bu süre sonunda 0.01 M PB pH:7.2 ile 3 kez 5’ er dakika yıkanmış ve dikkatlice kurulanmıştır. 
Üzerine FITC ile konjuge edilmiş antirabbit IgG (Sigma F-0382) 1/100 seyreltmede 25 ul koyularak 37 C’ de 
30 dakika inkube edilmiş, iki kez PB ile, bir kez de steril damıtık su ile yıkanmış ve kurulanmıştır. Her 
pencereye Glycerol Fosfat Tamponu yaklaşık 5 er ul koyulmuş, lamel ile kapatılarak 40 ve 100 büyütmeli 
neofluar objektife sahip Zeiss fluoresan mikroskopta incelenmiştir. Aynı işlemler TR-105 R. solanacearum 
ile inokule edilen patates bitkilerinden alınan yumrular için de yapılmıştır. 

 

2. ELISA 

 
İndirekt ELISA için Robinson (1997) tarafından belirlenen yöntem takip edilmiştir. Yukarıda 

açıklanan şekilde TR-105 nolu izolattan hazırlanan bakteri süspansiyonu eklenmiş patates ekstraktından 
yapılan seyreltme serileri ELISA testinin hassasiyetinin belirlenmesi için kullanılmıştır.  Hazırlanan bakteri 
süspansiyonu 1:1 oranında karbonat kaplama tamponu ( 12.72 g Na2CO3; 23.44 g NaHCO3, pH: 9.6) ile 
karıştırılmış ve bu karışımdan Nunc (polysorp) microtitre plate lere 3’ er tekerrür olmak üzere 0.1 ml 
mikropipetle konmuştur, 37 C’ de 1 saat inkube edilmiştir. Bu süre sonunda kuyular 0.01 M Fosfat Tamponu 
(Fosfat Tuz Tamponu + % 0.05 Tween 20) ile 3 kez yıkanmış ve kağıt havlu üzerinde fazla su alınmıştır. 
IACR-278 R. solanacearum poliklonal antiserumu içinde % 0.05 Tween 20, % 2 Polyvinyl Pyrolidone ve % 
0.5 süt tozu bulunan 0.01 M PBS pH:7.2 ile 1/5.000 oranında seyreltilmiş ve her kuyuya aynı şekilde 0.1 ml 
koyulmuş, yine 37 C’ de 1 saat inkube edilmiştir. Tekrar 3 kez yıkanıp, fazla su alındıktan sonra Alkalene 
Phosphatase ile konjuge edilmiş anti rabbit ikinci antiserum (Sigma A- 8025) Antirabbit IgG alkalene 
phosphatase  seyreltmede kaplama tamponu içinde 0.1 ml koyulmuş ve inkube edilmiştir. Süre sonunda 
substrat p-phenylene diaminedihydrochloride koyulmuş ve istenen renk seviyesi elde edilinceye kadar 
(yaklaşık 1 saat) karanlıkta bekletilmiş ve sonra da 405 nm de Titertek Multiscan okuyucuda okunmuştur. 
TR-105 R. solanacearum ileinokule edilmiş olan patates bitkilerinden elde edilen ve hastalık belirtisi 
göstermeyen patates yumrularından da bakterinin tespiti için yine aynı yöntem takip edilmiştir.  

3. Real-time PCR 
 

PCR karışımı her bir reaksiyon için şu şekilde düzenlenmiştir: 1xPCR buffer; 5 mM MgCl2; 200 nM 
dNTP ( ATP, CTP, GTP, TTP); 1 µM RSC-F (forward primer); 1 µM RSC-R (reverse primer); 400 nM 
probe; 0.5 U AmpliTaq DNA ( Applied Biosystems); 1x additive reagent ( 1 mg/ml BSA, 750 nM Trehalose, 
% 1 Tween 20 ). DNA template ise 1µl veya 10 µl olarak 25 µl optik Cepheid tüplere koyulmuştur. PCR 
deneyleri Cepheid SmartCycler' da yürütülmüştür.  Çalışmalar boyunca kullanılan PCR karışımı aşağıdaki 
miktarlarda yapılmıştır: 
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PCR Karışımı (1 µµµµl DNA için) PCR Karı şımı (10 µµµµlDNA için) 
 

10x PCR buffer 2.5 µl 10x PCR buffer 2.5 µl 

MgCl22.5 mM 5.0 µl MgCl22.5 mM 5.0 µl 

DNTP mix (2.5 mM herbiri) 2.0 µl DNTP mix (7.5 mM herbiri) 7.5 µl 

RSC-F (25 µM) 1.0 µl RSC-F (100 µM) 0.25 µl 

RSC-R (25 µM) 1.0 µl RSC-R (100 µM) 0.25 µl 

RSC-P (10 µM) 1.0 µl RSC-P (10 µM) 1.0 µl 

Taq DNA (1.25 U) 0.25 µl Taq DNA (1.25 U) 0.25 µl 

PCR water 6.25 µl PCR water 0.0 µl 

5xAdditive Reagent 5.0 µl 5xAdditive Reagent 5.0 µl 

TOPLAM 24.0 µµµµl TOPLAM 15.0 µµµµl 
 

Primer ve probun patates ekstraktındaki hassasiyetini belirlemek için marketten temin edilen 
patateslere ait ekstraktlara bakteri eklenmiştir. Bu amaçla;  TR-105 nolu R. solanacearum izolatı TTC agarda 
geliştirilmi ş 108 den 101 hücre/ml konsantrasyonunda bakteri süspansiyonları hazırlanmıştır. Bu seyreltme 
serilerinden alınan 200 µl' lik bölüm 1800 µl patates ekstraktıyla karıştırılmıştır. Bu süspansiyonlar aşağıda 
belirtilen şekillerde PCR da kullanılmıştır: 

A. Süspansiyonların herbirinden 100 µl alınmış, yarısı 10 dakika süreyle kaynatılmıştır. 
Kaynatılan ve kaynatılmayan süspansiyonlar direkt Real-Time PCR' da kullanılmıştır. 

B. Bio-PCR: Geri kalan ekstraktlardan 100 ul mSMSA besiyeri üzerine 8 tekerrür olmak üzere 
cam bagetle ekilmiş, 28 C' de 24 saat inkube edilmiştir. Bu süre sonunda binokuler altında kolonilerin pin-
point şeklinde belirmeye başladığı saptanmış ve her seriden 5 petri 1' er ml steril damıtık su ile yıkanarak 
koloniler alınmış ve yıkama süspansiyonları 10 ml' lik tüplere alınmıştır. Yıkama süspansiyonlarının yine 
yarısı 10 dakika süreyle kaynatılmış ve Real Time BIO-PCR da kullanılmıştır. 

C. Ayrıca inokule edilen patates bitkilerinden elde edilen ve belirti göstermeyen her bir yumru 
199 sağlam patetes yumrusuyla karıştırılarak yukarıda belirtildiği şekilde ekstrakte edilmiştir. Elde edilen 
süspansiyonlar hem klasik Real Time-PCR’ da hem de mSMSA besiyerine yine B maddesinde belirtildiği 
şekilde ekilerek 24 saat sonra gelişen koloniler yıkanarak alınmış ve Real Time Bio-PCR yapılmıştır. 

 
Sonuçlar 
1. IFAS 
TR-105 R. solanacearum eklenmiş patates ekstraktları kullanılarak yapılan IFAS sonucunda 107 ve 106 

hücre/ml bakteri içeren seyreltme serilerine ait pencerelerde sayılamayacak kadar çok bakteri hücresi olduğu 
belirlenmiştir. 105 hücre/ml seyreltmeye ait pencerede  1.8x104 bakteri, 104 hücre/ml  bakteri içeren 
seyreltmeye ait pencerede 2.4x103 bakteri ve 103 hücre/ml bakteri içeren seyreltmeye ait pencerede ise 
2.1x102 bakteri sayılmıştır (Çizelge 1). Diğer iki seyreltmede ise değerlendirmeye alınabilecek kadar bakteri 
hücresi sayılamamıştır. Yapılan bu test sonucunda IFAS’ ın R. solanacearum’ u tespit etme hassasiyetinin 10 
3 hücre/ml olduğu belirlenmiştir.  

TR-105 R.solanacearum ile inokule edilen patates bitkilerinden elde edilen ve hastalık belirtisi 
göstermeyen yumrulardan yine aynı yönteme göre yapılan IFAS ile 2 nolu patatesten sadece direkt 
süspansiyondan pozitif sonuç elde edilmiş ve 62 tipik hücre sayılabilmiştir. 

 

Çizelge 1. Çeşitli konsantrasyonlarda (108 – 101hücre/ml) TR-105 R solanacearum eklenmiş patates 
ekstraktları kullanılarak yapılan IFAS sonucunda elde edilen bakteri hücre sayımları. 

R. solanacearum içeren 
patates ekstraktından 
yapılan seyreltme 
serileri          (hücre/ml) 

107 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 10 1 Neg. 
Kontrol 

1Her bir seyreltmede IF 
mikroskopta sayılan 
bakteri sayıları 

* * 1.8x10 4 2.4x10 3 2.1x10 2 Neg.  Neg. 0.0 

* Sayılamayacak kadar yoğun bakteri hücreleri,  
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2.  İndirekt ELISA 
Çeşitli konsantrasyonda (10 8- 10 1hücre/ml) R. solanacearum ilave edilmiş olan patates ekstraktları 
kullanılarak  3 tekerrürlü yapılan indirekt ELISA testi sonucunda elde edilen absorbans değerleri Çizelge 2’ 
de gösterilmiştir. 108 hücre/ml R. solanacearum içeren ekstrakt ile OD405=2.240 absorbans değeri elde 
edilirken 107 hücre/ml örnekte OD405= 0.620; 106 hücre/ml örnekte OD405=0,182 ve 105 hücre/ml örnekte 
OD405= 0,121 değerleri elde edilmiştir. Negatif kontrolde elde edilen 0,98 absorbans değerinden belirgin 
olarak yüksek olan 105 hücre/ml seyreltme serisine ait absorbans değeri en alt pozitif değer olarak kabul 
edilmiştir. Alınan bu sonuca göre indirekt ELISA ‘ nın hassasiyeti 105 hücre/ml olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 2. Çeşitli konsantrasyonlarda (10 8- 10 1) TR-105 R. solanacearum eklenmiş patates ekstraktları 
kullanılarak yapılan indirekt ELISA sonucunda 405nm’ deki ortalama absorbans değerleri. 

 

Patates ekstraktlarındaki 
R.solanacearum 
konsantrasyonları 
(hücre/ml) 

10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 10 1 Neg. 
Kontrol 

OD405 de elde edilen 
absorbans değerleri  

(3 tekerrür ortalamaları) 
2.240 0.620 0.182 0.121 0.106 0.108 0.092 0.097 0.098 

 

TR-105 R. solanacearum ile inokule edilen patates bitkilerinden elde edilen ve hastalık belirtisi göstermeyen 
yumrular kullanılarak yapılan indirekt ELISA’ da hiçbir pozitif sonuç elde edilememiştir. 

3. Real-time PCR 
Çalışmada 95 oC 120 saniye, 40 döngü 95 oC 5 saniye denaturasyon, 30 sn 58 oC annealing 

kombinasyonu en erken Cyclethreshold (Ct) ve en yüksek fluoresan seviyesi verdiği belirlenmiştir. C t değeri, 
probun fluoresan sinyalinin arkaalanı geçtiği PCR döngü sayısı olarak belirlenmiştir. RealTime PCR tekniği 
çoğalma süresince reporter ve quencher dye eklenmiş hedefe özgü probe kullanılması esasına dayanmaktadır. 
Çoğalma öncesi quencher dye reporter dye daki fluoresanı absorbe eder.  PCR süresince Taq polimerazın 5’ 
nükleas aktivitesi probun ayrılmasını sağlayarak boyanın da ayrılmasına neden olur ve kaydedilen floresan 
miktarı artar. Artan floresan miktarı da  dedektör tarafından kaydedilir. 

Bakteri hücrelerinin karıştırıldığı patates ekstraktı denemelerinde klasik Real Time  PCR’ da  DNA 
kaynağı olarak PCR karışımına 1µl örnek eklenmesiyle ancak 1.000 hücre/ml tespit edilebilirken Real-time 
Bio-PCR da bu hassasiyet 100 hücre/ml ye çıkmıştır. Hassasiyetin yükseltilmesi amacıyla kullanılan DNA 
kaynağı, yani patates ekstraktı miktarı 10 ul' ye çıkarıldığında ise hassasiyet beklenildiği gibi 10 kat artarak 
yaklaşık10 hücre/ml' ye kadar çıkmıştır (Çizelge 3) (Şekil 1). 
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Çizelge 3. Steril su içindeki ve patates ekstraktına eklenmiş çeşitli konsantrasyonlardaki TR-105 
R.solanacearum izolatının RSC-F, RSC-R primer çifti ve RSC-P probe ile klasik Real Time 
PCR ve Real Time Bio-PCR  işlemi sonunda elde edilen Ct değerleri. 

1Cfu/
ml 
 

Su içinde 
bakteri 

süspansiyonu 
 

Bakteri süspansiyonu + Patates ekstraktı 
2Klasik Real Time 

PCR 
3Real-time Bio-PCR 

  1 ul örnek 1 ul örnek 10 ul örnek 
3.0x107 23.674 25.314 20.274 ND4 
3.0x106 26.72 29.28 23.89 22.48 
3.0x105 29.60 32.34 27.77 24.35 
3.0x104 32.85 35.27 31.14 27.91 
     
3.0x103 38.25 38.37 33.95 30.56 
3.0x102 - - 36.38 33.29 
3.0x101 - - - 36.03 

1 TR-105 R. solanacearum izolatı TTC besiyerinde 24 saat geliştirildikten sonra petri yıkanarak bakteri 
hücreleri alınmış, yıkandıktan sonra yoğunluğu 10 8 e ayarlanarak onlu seyreltmelerle seyreltilmiştir. 

2 Su içinde hazırlanan TR-105 R.solanacearum süspansiyonu patates ekstraktına eklenerek onlu seriler 
halinde seyreltilerek klasik Real Time PCR da kullanılmıştır. 

3 TR-105 R.solanacearum patates ekstraktlarına onlu seriler halinde seyreltilerek karıştırılmış ve 28C’ de 24 
saat inkubasyon sonrasında petriler 2 ml steril suyla yıkanarak bakteriler  toplanmış ve Real Time Bio-PCR 
yapılmıştır. 

4 Klasik Real Time PCR ve Real Time Bio-PCR uygulamaları sonucunda oluşan floresan değerlerinin 
arkaalanı geçtiği cycle (Ct). 

 

Hastalık belirtisi göstermeyen yumruları içeren ekstraktların mSMSA besiyerinde 24 saat 
inkubasyonundan sonra gelişmeye başlayan koloniler pin-point safhasındayken yıkanarak alınmasından sonra 
yapılan Real Time Bio-PCR işlemi sonucunda iki yumruya ait süspansiyonlardan pozitif sonuç alınmıştır. 
Buna göre 1 nolu yumrudan elde edilen süspansiyonun direkt olarak mSMSA’ ya ekilmesi sonucu alınan 
yıkama süspansiyonunun kullanılmasıyla Ct:31,57 değerielde edilmiştir. 1/10 seyreltmeden Ct:33.79 ve 1/100 
seyreltmeden ise Ct:37.27 değerleri elde edilmiştir . 

Hastalık belirtisi göstermeyen 2 nolu yumrudan yapılan klasik Real Time PCR sonrasında direkt 
süspansiyondan Ct: 38.30 değeri elde edilmiş olup buna göre R. solanacearum tespit edilmiştir. Aynı 
yumrudan yapılan Real Time Bio-PCR işleminden ise direkt süspansiyondan Ct: 30.99, 1/10 seyreltmeden 
Ct:33.09 ve 1/100 seyreltmeden Ct: 36.50 değerleri elde edilerek latent R. solanacearum tespit edilebilmiştir . 
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Şekil 1. R. solanacearum (TR-105) eklenmiş patates ekstraktlarının mSMSA besiyerinde 24 saat inkube 

edilmesinden sonra besiyerinden yıkanarak alınan hücreler kullanılarak yapılan Real Time Bio-
PCR sonunda elde edilen Ct değerleri ( 106 – 101 hücre/ml). 

 
Tartı şma 
 
Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan IFAS ve ELISA gibi serolojik temele dayalı tespit 

yöntemlerinin hassasiyet dereceleri 103 - 105 hücre/ml arasında değişmektedir. Bu çalışmada indirekt ELISA 
ve IFAS yöntemleri tercih edilmiştir. Bunun nedeni de iki antiserum kullanılması nedeniyle hassasiyetin daha 
yüksek olmasıdır. Indirekt ELISA testinden elde ettiğimiz en hassas sonuç 10 5 hücre/ml’ dir. Bu konuda 
yapılan diğer çalışmalara bakıldığında da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Elphinstone ve ark 
(1996) indirekt ELISA testinin hassasiyeti üzerinde yaptıkları çalışmada yaklaşık 105 hücre/ml 
konsantrasyonunda R. solanacearum içeren patates ekstraktından pozitif sonuç almışlardır. Robinson (1997) 
ise toprak ve bitkiden 1x104 hücre/ml düzeyindeki bakteriyi tespit edebildiğini bildirmiştir.  

IFAS ile yapılan çalışmada bakteri hücreleri ilave edilen patates yumru ekstraktları kullanılmış ve 
8400 hücre/ml düzeyindeki R. solanacearum tespit edilebilmiştir. Doğal enfekteli yumruda ise 3600 hücre/ml 
konsantrasyonundaki bakteri hücreleri mikroskop altında rahatlıkla sayılabilmiştir. Elphinstone et al (1996) 
IFAS testini kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında 10 4 hücre/ml konsantrasyonundaki R. 
solanacearum ilave edilmiş patates ekstraktında pozitif sonuç aldıklarını açıklamışlardır. Janse (1988) yine 
IFAS kullanarak 104 hücre/ml düzeyindeki bakteriyi saptayabildiğini rapor etmiştir. Bu çalışmalar IFAS 
testinin kullanımıyla yaklaşık 10 3- 10 4 hücre/ml seviyesindeki bakterinin tespit edilebileceğini 
göstermektedir 

Sağlam patateslerden elde edilen ekstrakta R. solanacearum TR-105’ in çeşitli konsantrasyonlarda 
karıştırılmasıyla yapılan direkt Real Time PCR ile yine benzer bir sonuç elde edilmiş ve yöntemin bakteriyi 
tespit hassasiyeti 3x103 hücre/ml seviyesinde kalarak Ct: 38.37 elde edilmiştir. Weller et al (2000) patates 
ekstraktına R.solanacearum Biovar 2’ yi karıştırarak yaptıkları çalışmalarında direkt real Time PCR ile en 
düşük olarak 104 hücre/ ml konsantrasyonundaki bakteriyi Ct: 31.10 değerini elde ederek tespit 
edebilmişlerdir. Bu sonuca göre de bizim çalışmamızın yine 10 kat daha hassas sonuç verdiği ortaya 
çıkmıştır. 

Bakteri karıştırılan patates ekstraktının mSMSA besiyerine ekilerek 28 C’ de 24 saat inkubasyonundan 
sonra gelişen kolonilerin steril su ile yıkanarak alınması ile yapılan Real Time Bio-PCR ile en düşük olarak 
yaklaşık 3x102 hücre/ml düzeyinde Ct:36.38 değeri ile R. solanacearum tespit edilebilmiştir. Ancak, 
hassasiyet seviyesinin bu sınırda kalmasının yeterince tatminkar bulunmaması nedeniyle PCR karışımının 
içindeki DNA kaynağı 1 µl’ den 10 µl’ ye çıkarılmış, bunun sonucu olarak ta beklenildiği gibi hassasiyet 10 
kez yükselerek 3x101 hücre/ml olmuştur. Bu seviyede elde edilen Ct değeri de  36.03 olarak tespit edilmiştir. 
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DNA kaynağının 10 µl koyulması durumunda PCR karışımının toplam hacminin değişmemesi için de dNTP 
karışımı ve primerler daha konsantre stoklardan kullanılmıştır. Weller ve ark. (2000) sıvı mSMSA besiyerini 
kullanarak benzer bir çalışma yürütmüştür. Patates ekstraktına R. solanacearum Biovar 2 ekleyerek sıvı 
mSMSA besiyerinde 24 saatten 96 saate kadar değişen sürelerde 28 C’ de inkubasyona tabi tutmuş ve 24 saat 
sonunda yine Biovar 2 spesifik primerler ve probe kullanarak Real Time Bio PCR yapmışlardır. Buna göre 
yöntemlerinin 24 saat sonundaki hassasiyeti 104 hücre/ml (Ct: 33.63) seviyesinde kalmıştır. 48 saat sonundaki 
hassasiyet 103 hücre/ml (Ct: 33.22), 72 saat inkubasyon sonrasında 102 hücre/ml (Ct: 33.02) ve en son olarak 
ta 96 saat sonunda hassasiyet 101 hücre/ml seviyesine ulaşmıştır (Ct: 36.40).  Her ne kadar bizim çalışmamız 
ve Weller ve ark. (2000) tarafından elde edilen hassasiyet seviyeleri arasında büyük bir farklılık görülmese de 
101 hücre/ml bakterinin96 saatlik inkubasyon sonunda elde edilmiş olması yöntemin pratik olarak 
uygulanması esnasında dezavantaj yaratmaktadır. Örneğin patates tohumluğu taşıyan bir geminin standart 
boşaltma süresinden sonraki her bir gün için yaklaşık 5.000 dolardan başlayan ceza ödemesi düşünüldüğünde 
96 saatlik bir yöntemin fazla pratik olduğunu söylemek en azından pek ekonomik görülmemektedir. 

TR-105 R. solanacearum izolatı ile inokule edilen ve hastalık belirtisi göstermeyen patates yumruları 
kullanılarak yapılan Real Time Bio-PCR ile RSC-F, RSC-R primer çifti ve RSC-P probe çok hassas bir 
şekilde yaklaşık 2000 hücre/ml konsantrasyonundaki bakteriyi tespit edebilmiştir. Aynı patates yumrusunun 
ekstraktının 100 kez seyreltilmesi sonunda mSMSA besi yerinde ortalama 2 koloni gelişmiş, ekimi takiben 24 
saat sonra yapılan Bio-PCR da yine pozitif sonuç (Ct:37.27) elde edilmiştir. Buna karşın, patates 
ekstraktından direkt olarak yapılan klasik Real-time PCR da ise bakteriyi tespit etmek mümkün olmamıştır. 
Bu durum bize Real-time Bio-PCR ın hassasiyet yönünden sahip olduğu avantajı açıkça göstermektedir. 
Hastalık belirtisi göstermeyen patates yumrularından yapılan 1/100 seyreltmeden bile Real Time Bio-PCR ile 
pozitif sonuç alınması yöntemin hassasiyetini ortaya koymaktadır. Buna göre Real-Time Bio-PCR özellikle 
karantina ve sertifikasyon testlerinde güvenilir bir şekilde kullanılması tavsiye edilebilir.  

PCR temeline dayalı tespit yöntemleri ise her ne kadar 102 - 103 arasında bakteriyi aynı günde tespit 
edebiliyorsa da klasik PCR testlerinin sonuçlarının, agaroz jeldeki PCR ürünlerinin, doğrulanması için 
Southern Blot gibi ilave testlere gereksinim vardır. Bu da test süresinin uzamasına ve maliyetin artmasına yol 
açmaktadır (Schaad et al., 1999). Ayrıca bu tür klasik PCR testlerinde direkt olarak bitki ekstraktı kullanıldığı 
için bitki bünyesinde bulunan bazı kimyasal maddeler reaksiyonu engelleyebilmekte ve yanlış negatif 
sonuçların alınmasına neden olabilmektedirler. Bunun yanı sıra, ölü bakteri hücrelerinden pozitif sonuç alma 
gibi riskler de mevcuttur (Schaad ve ark. 1995). 

Yeni üretilen ve piyasaya sürülen Cepheid SmartCycler cihazı ile çok kısa sürede elektroforez işlemine 
gerek kalmadan sonuç alınabilmektedir. Sadece PCR işlemi çalışmamızda 35 dakika sürmüş, cihaza bağlı 
olan bilgisayarın ekranından da fluoresan seviyesinin artmasını eş zamanlı olarak izlenebilmiştir. SmartCycler 
Karpuz Meyve Yanıklığı etmeni Acidovorax avenae subsp. citrulli  tespiti için ilk kez kullanılmış ve bitki 
ekstraksiyonu dahil toplam 1 saat içinde 10 4 hücre/ml bakteri tespit edilebilmiştir (Schaad ve ark. 2001). 
SmartCycler’ ın bu avantajları yanında ABD’ deki satış fiyatının 30.000 Dolar olması ve Real Time PCR’ da 
kullanılan bir probun baz sayısına göre değişmekle birlikte ortalama 250 Dolar olması maliyet yönünden bir 
dezavantaj gibi görülebilir. 

Toplam 28 saat süren ve 2x101 hücre/ml R. solanacearum içeren patates ekstaktından bile pozitif sonuç 
veren bu yöntemin karantina ve sertifikasyon testlerinde kullanılması durumunda hem istenmeyen gecikmeler 
ortadan kalkarak ekonomik olarak kayıplar en aza indirilebilecek, hem de daha güvenilir sonuçlar alınarak 
mücadelesi mevcut olmayan bakteri hastalıklarının kontrolünde önemli bir adım atılmış olacaktır. 
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PATATES ALANLARINDA SORUN OLAN 
VİRÜS HASTALIKLARI ve VEKTÖRÜ OLAN YAPRAKB İTLER İ İLE İLİŞK İLERİ 

 
 

Diğdem İLHAN 12   Işıl ÖZDEM İR1    Birol AKBA Ş1 
 

ÖZET 
 

Patates (Solanum tuberosum L.) insan beslenmesinde önemli rol oynayan bir endüstri bitkisidir. 
Bitkilerde hastalığa neden olan 370 bitki virüsününün % 66’sının nakli yaprakbitleri (Aphididae, 
HOMOPTERA) tarafından gerçekleştirilmektedir. Patateste yaprakbiti ile taşınan virüs hastalıkları arasında 
PLRV, PVY, PVA, PVM, PVS ve AMV yer almaktadır. Bu virüslerden PVA ve PLRV persistent olarak 
taşınırken, PVY, PVA, PVM, PVS ve AMV nonpersistent olarak taşınırlar.  

Virüsler ile vektörler arasındaki ilişkiler ise son derece karmaşık olup, taşınmanın gerçekleşmesi için 
virüsün enfekteli bitkiden vektör tarafından alınması, saklanması ve inokule edilmesi gerekmektedir. 
Patateste virüslerin taşınmasında rol oynayan ve dünya genelinde yaygın olan en önemli yaprakbiti türleri; 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Aphis nasturtii Kaltenbach, 
Aulocorthum solani (Kaltenbach), Aphis gossypii Glover, Aphis fabae Scopoli ve Rhopalosiphoninus 
latysiphon (Davidson)’dur.  

Patates virüslerinin yayılmasını etkileyen ana faktörler arasında tohumluk patateslerdeki başlangıç 
virüs inokulumu, patates üretimindeki tarımsal uygulamalar, üründe yaprakbitlerinin kolonizasyonu, yaşam 
döngülerindeki ve davranışlarındaki çeşitlilik, çevresel faktörlerin popülasyon dinamikleri üzerine etkileri, 
fenolojisi ve olgun bitki dayanıklılığı arasındaki interaksiyon yer alır. Üründeki virüs varlığının tespitinin 
geçerliliği, güvenilirliği, vektör yaprakbitleri ile kimyasal mücadele, hastalıkların yayılmasının önlenmesinde 
son derece önemli yer tutmaktadır.  
 

ABSTRACT 
Potato (Solanum tuberosum L.) is an industrial plant playing important role on human nutrition. 66 % 

of 370 plant virus diseases are transmitted by aphids (Aphididae, HOMOPTERA). The most important aphid-
transmitted virus diseases of potato are Potato leafroll luteovirus (PLRV), Potato Y potyvirus, (PVY), Potato 
A potyvirus (PVA), Potato carlavirus M (PVM), Potato S carlavirus (PVS) and Alfalfa mosaic alfamovirus 
(AMV). Among these, PVA and PLRV are transmitted in persistent manner, whereas PVY, PVA, PVM, PVS 
and AMV are nonpersistent.  

The relationship between viruses and their vectors are complicated. For transmission, the virus should 
be acquired from infected plant, stored in the aphid and then the healty plants should be infected. The 
worldwide distributed and effectively virus-transmitting aphids are; Myzus (Nectarosiphon) persicae 
(Sulzer), Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Aphis nasturtii Kaltenbach, Aulocorthum solani 
(Kaltenbach), Aphis gossypii Glover, Aphis fabae Scopoli and Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson). 

The main factors affecting the viruses of seed potatoes are the initial virus inoculation, agricultural 
practices in potato production, colonisation of aphids on the yield, the variability of aphid behaviors and life 
cycles, the effects of environmental factors on population dynamics, phenology and mature plant resistance. 
The validity of detection of the virus presence on yield and chemical control of vector aphids play important 
role on preventing the disease spread. Also, using virus-free plants, detection of virus incidence and amount 
by both observation and serologic methods, destroying volunteer potatoes which act as virus source, 
immediately removing infected plant material, chemical control of aphids and using tolerant and resistant 
varieties are important on disease management.  

 
GİRİŞ 

 
Anavatanı Güney Amerika’nın yüksek And Dağları olan Patates (Solanum tuberosum L.) insan 

beslenmesinde karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve vitamin ihtiyacının karşılanması için üretilen bir 
kültür bitkisi olup, dünya ve ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz; patates tarımına uygun 
iklim ve toprak özelliklerine sahip olup, her yörede kışlık veya turfanda olarak üretimi yapılabilmektedir. 
Dünyada yaklaşık 312 milyon ton patates üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde ise 198.000 ha alanda yaklaşık 
5.200.000 ton patates üretimi mevcuttur (Anonymous 2004). Patates tarımının en önemli hastalık 
gruplarından biri olan patates virüslerinin hemen hepsi tohumluk yumru ile taşınmaktadır. Ayrıca bu 
virüslerin en önemli taşınma yollarından biri de vektörlerdir. Vektörler arasında yaprakbitleri ön plana 
çıkmaktadır. 
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1. Patateste yaprakbitleri ile taşınan virüs hastalıkları:  
Patates, 70’den fazla hastalığın, 30’dan fazla virüsün konukçusudur (Sahtiyancı 1990). Bu virüslerden 

13’ü yaprakbitleri tarafından taşınmaktadır. Dünyada ve ülkemizde patateslerde yaprakbitleri ile taşınan 
virüsler ve vektörleri olan yaprakbitleri Çizelge 1. de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Patateste sorun olan virüs hastalıkları ve yaprakbiti vektörleri1 

 
Potato leaf roll luteovirus (PLRV) 

Aulocorthum solani (Kaltenbach, 1843) 
Aphis fabae Scopoli, 1763 
Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 
Myzus ornatus Laing, 1932 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
Phorodon humuli (Schrank, 1801) 
*Myzus (Nectarosiphon) ascalonicus Doncaster, 1946 
*Aulocorthum (Neomyzus) circumflexus (Buckton, 1876) 
Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson, 1012) 
*Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyeae subsp. tulipaellus (Theobald, 1916) 
 

Potato Y potyvirus (PVY) 

Acyrthosiphon pisum (Haris, 1776) 
*Acyrthosiphon primulae (Theobald, 1913) 
Aulocorthum solani (Kaltenbach, 1843) 
Aphis fabae Scopoli, 1763 
Aphis frangulae Kaltenbach, 1845 
Aphis gossypii Glover, 1877 
Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843 
*Cavariella pastinacae (Linnaeus, 1758) 
Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) 
Macrosiphoniella sanborni (Gillette, 1908) 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 
Myzus ornatus Laing, 1932 
Myzus (Nectarosiphon) certus (Walker, 1849) 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
*Aulocorthum (Neomyzus) circumflexus (Buckton, 1876) 
*Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyeae subsp. tulipaellus (Theobald, 1916) 

Potato S carlavirus (PVS) 
Aphis fabae Scopoli, 1763 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)  
Aphis nasturtii 

Potato A potyvirus (PVA) 
Aulocorthum solani (Kaltenbach, 1843) 
Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
*Aulocorthum (Neomyzus) circumflexus (Buckton, 1876) 

Potato M carlavirus (PVM) 

Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
Aulocorthum solani (Kaltenbach, 1843) 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 

Potato aucuba mosaic potexvirus (PAMV) 
Aulocorthum solani (Kaltenbach, 1843) 
Aphis gossypii Glover, 1877 
Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
Hyperomyzus lactucae (Linnaeus, 1758) 
*Aulocorthum (Neomyzus) circumflexus (Buckton, 1876) 
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Alfalfa Mosaic alfamovirus (AMV) 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
Acyrthosiphon pisum (Haris, 1776) 

*Potato yellowing alfamovirus (PYV) 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 

*Sweet potato feathery mottle potyvirus (SPFMV) 
Aphis gossypii Glover, 1877 
Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) 
*Aphis helianthi Monell in Riley & Monell, 1879 

1: *: Türkiye’de varlığı rapor edilmemiş olan türler 
 
Patates virüsleri bitki ve tohumluğun dejenerasyonuna ve dolayısıyla verimin azalmasına sebep olurlar.  

Ülkemizde patates virüs hastalıkları ve vektörleri olan yaprakbitleri ile ilgili olarak değişik çalışmalar 
yapılmıştır. Patates bitkisinde yaprakbitleri ile taşınan virüsler PLRV (Patates yaprak kıvırcıklık virüsü, 
Potato leafroll luteovirus), PVY (Patates Y virüsü, Potato Y potyvirus), PVA (Patates A virüsü, Potato A 
potyvirus), PVM (Patates M virüsü, Potato carlavirus M), PVS (Patates S virüsü, Potato S carlavirus) ve 
AMV (Yonca mozaik virüsü, Alfalfa mosaic alfamovirus) olarak belirtilmiştir (Çıtır 1980, Çalı ve ark. 1999). 
Erzurum ili patates alanlarında yapılan bir çalışmada sarı tuzaklarla yaprakbiti uçuşu gözlenmiş ve vektör 
olarak Aphis fabae Scopoli, Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer), Brachycaudus helicrysi 
(Kaltenbach), Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Aulocorthum solani (Klatenbach), Hyperomyzus 
lactucae (Linnaeus), Cavariella aegopodii (Scopoli) belirlenmiştir (Tahtacıoğlu ve Özbek 1997). Erzurum ve 
çevresinde yapılan başka bir çalışmada bazı virüslerin (PVY, PVS ve PLRV) ve yaprakbiti ilişkilerinin takibi 
yapılmış, çalışmanın sonucunda patates alanları ve çevresinde Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer), 
Therioaphis trifolii (Monell) ve Aphis fabae (Scopoli) ile oldukça yaygın olarak karşılaşıldığı ve alanlara 
kurulan tuzaklardan elde edilen diğer potansiyel türlerin ise Anoecia corni (Fabricius), Brachycaudus 
(Acaudus) cardui (Linnaeus), Cryptomyzus ribis (Linnaeus), Eulachnus rileyi (Williams), Hyperomyzus 
lactucae (Linnaeus) ve Pterochloroides persicae (Cholodkovsky) olduğu belirtilmiştir (Bostan ve ark. 2006). 

Patateste görülen ve yaprakbiti ile taşınan önemli virüs hastalıkları arasında yer alan Patates yaprak 
kıvrılma virüsü (Potato leaf roll luteovirus, PLRV), pek çok yaprakbiti türü ile non persistent ve persistent 
olarak taşınır. Yeşil şeftali afidi (Myzus (N.) persicae) en etkili vektörü olmakla birlikte, patates yaprakbiti 
(Macrosiphum euphorbiae), Aulacorthum solani (Stevenson ve ark. 2001) ve Aphis gossypii (Singh ve ark. 
1988) de etkin vektörler arasındadır. PLRV patatese enfekteli yabancı otlarda (Sousa Diaz 1983, Fox ve ark. 
1993) veya kendi gelen patates bitkilerinde beslenen yaprakbitlerinden geçer. PLRV patatesin en önemli ve 
zararlı virüs hastalığıdır. % 90’a varan ürün kaybına yol açabilir ve bazı çeşitler ağ nekrozuna bağlı olarak 
pazar değerini tamamen kaybedebilir (Jeffries 1998). 

Bir diğer önemli virüs hastalığı olan Patates Y virüsü (Potato Y potyvirus, PVY) non persistent olarak 
50’den fazla yaprakbiti türü ile taşınmaktadır (Kennedy ve ark. 1962, Sigvald 1984, Salazar 1996, Ragsdale 
ve ark. 2001, Robert ve Bourdin 2001). Önemli vektörler arasında Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae, 
Myzus (Nectarosiphon) persicae ve Rhopalosiphoninus latysiphon yer almaktadır. M. (Nectarosiphon) 
certus, Phorodon humuli ve Rhopalosiphon insertum da önemli doğal vektörlerindendir (Kennedy ve ark. 
1962).  

PVY patateste %10-100 arasında ürün kaybına yol açmaktadır (de Bokx ve Huttinga 1981, Salazar 
1996). Yaprak bitleri ile taşınan bir diğer virüs hastalığı olan Patates A virüsü (Potato A potyvirus, PVA) 
Aphis frangulae, A. nasturtii, Myzus (N.) persicae ile non-persistent olarak taşınır. Ayrıca mekanik olarak da 
taşınabilmekle birlikte, tohumla taşınmaz (Brunt ve ark. 1996). 

Patates M virüsü (Potato carlavirus M, PVM) Myzus (N.) persicae, Aphis nasturtii ve daha az etkili 
olarak Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae ve Aphis gossypii-frangulae kompleksi ile (Wetter 
ve Volk 1960, Kassanis 1961, Bode ve Weidemann 1971, MacKinnon 1974) non-persistent olrak taşınır. 
Fakat bazı izolatlar yaprakbitleri ile çok az taşınır (Bode ve Weidemann 1971) ve bazıları da yaprakbitleri ile 
taşınmaz (Kassanis 1961, Horio ve ark. 1969). Tohumla taşındığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bölgesel 
olarak ekonomik önemi virüs yoğunluğuna, virüs straininin virülensine ve patates çeşidinin toleransına 
bağlıdır. Fakat çok az belirti oluşturan strainler bile yumru veriminde % 10-18 azalmaya yol açabilir 
(Kassanis ve Schwabe 1961, Bawden ve Kassanis 1965, Gladysink 1977, Beemster ve de Bokx 1987).  

Patates S virüsü (Potato S carlavirus, PVS), tohumla taşınmaz (Edwardson ve Christie 1997). Bazı 
izolatlar Aphis fabae, A. nasturtii, Myzus (N.) persicae ve Rhopalosiphon padi gibi yaprakbitleri ile non 
persistent olarak taşınırlar, fakat bazı izolatlar yaprakbitleri ile taşınmaz (Wetter ve Volk 1960, Bode ve 
Weidemann 1971, MacKinnon 1974, Weidemann 1986). Virüsün ekonomik önemi bölgesel olarak virüs 
ırkının şiddetine, izolatın virülensine, patates çeşidinin toleransına ve çevresel koşullara bağlı olarak 
değişebilir. Bununla birlikte yumruda verimi % 3-20 arasında azalttığına dair raporlar bulunmaktadır (Wetter 
1971, Gladysiak ve Wieckowski 1977, Wright ve ark. 1977, Manzer ve ark. 1978). 

Yonca mozaik virüsü (Alfalfa mosaic alfamovirus, AMV), patateste %20 gibi yüksek bir oranla 
tohumla taşınmaktadır (Valkonen ve ark. 1992). Enfeksiyon ne kadar erken olursa tohum enfeksiyonu da o 
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kadar yüksek olmaktadır. Virüs ayrıca Acyrthosiphon pisum ve Myzus (N.) persicae (Edwardson ve Christie 
1997) ile persistent veya non-persistent olarak taşınmaktadır (Swenson 1952). Patates yumruları ve tohumları 
da virüs kaynağıdır. Bu virüslerin hepsi dünyada patates yetiştiricili ği yapılan alanlarda yaygın olarak 
mevcuttur.  
 
2. Virüs Vektörü Olan Yaprakbitleri ve Virüs-Vektör  İli şkileri 

Bitki virüslerinin Artropodlarla yayılışı çok önemli ve farklıdır. Örneğin böcekler, bitki virüslerinin 
çoğunu nakledebildiği gibi bunlardan bazıları bünyelerine virüsü aldıktan sonra bazen çok kısa (non-
persistent), bazen de hayatları boyunca (persistent) taşıyabilmekle beraber, vücutlarında bunların 
çoğalmalarına, mutasyona uğramalarına da önemli bir ortam oluştururlar (İren 1967). Sokucu emici ağız 
parçalarına sahip ve sadece bitki özsuyu ile beslenen yaprakbitlerinin ince uzun styletlerini, dokuların 
derinliklerine hücreleri harap etmeksizin batırması, bunları virüslerin etkili vektörü kılmaktadır (Toros 1973). 
Arthropod vektörler tarafından virüsler sirkülatif yolla nakledilebilirken, yaprakbitleri tarafından nakledilen 
virüsler iki ana grupta toplanır; 

• Stylet-borne (Styletten geçen), non-persistent virüsler; mekanik yollarla taşınabilen virüslerdir. Nakil 
süresi kısadır, virüs hemolimften elde edilmez ve saflaştırılmış virüs, vektörün hemolimfine inokule 
edildiğinde etkili hale gelmez, 

• Sirkülatif, Persistent virüsler; vektör tarafından alındıktan sonra uzun süre etkili olur ve virüsün 
çoğalmasına ortam yaratır. Kazanma süresi yaprakbiti türüne göre değişir. Sirkülasyon süresi farklı 
virüsler için farklı yaprakbiti türlerinde 20 dakika ile 120 saat arasında olur. İnokulasyon süresi, 
vektörün sağlam bitki üzerinde, virüsü nakledebilmede etkili olabilmesi için gerekli olan beslenme 
süresidir. Sonuç olarak nakil süresi uzundur, virüs vektörün hemolimfinden alınır ve vektör, 
saflaştırılmış virüs hemosele inokule edildiği zaman etkili olma kapasitesine sahiptir (Toros 1973). 

Yaprakbitinin virüsü nakledebilmesi için, virüsle bulaşık bitki üzerinde beslenmesi gerekir. Yaprakbiti 
tarafından virüsün ele geçirilmesi floemden olmaktadır. Styletlerin doku içine girişi 3 yolla olur; floeme 
hücreler arası giriş, floeme hücreler içi giriş, paranşimaya hücreler arası giriş. Genellikle hücreler arası giriş 
olmaktadır. Ele geçirilme süresinin minumum değeri, genellikle yaprakbitinin, konukçunun floemine 
erişmesine kadar geçen süre olarak kabul edilir. Persistent viruslar mideye alınıp hemolimfe geçtikten sonra, 
bitki dokuları içine salgıda bulunan tükrük bezlerine gelmektedir. Yaprakbitlerinde boşaltma organı olan 
malpigi borucuklarının bulunmayışı, yaprakbitlerinin tükrük bezlerinin fonksiyonunun kısmen boşaltım 
organı olduğunu düşündürmüştür. Virüs partiküllerinin metabolik artıklarla beraber aktif olarak tükrük 
bezlerinde toplandığı ve tükrük ile salgılandığı da ayrıca tespit edilmiştir (Nault et al. 1964). 

Bitki-yaprakbiti-virüs ilişkisinin anlaşılabilmesi için yaprakbitlerinin beslenme şekli ve ağız yapılarının 
bilinmesi gerekmektedir. Yaprakbitlerinde ağız parçaları sıvı besini alabilecek tiptedir. Ağız parçalarında 
styletlerinin dışında bir emme pompası ve tükrük enjektörü bulunur. Tükrük bezlerinden salgılanan tükrüğün, 
tükrük kanalı içine ve styletlerin ucuna çok kısa zamanda geçmesi bu enjektör tarafından sağlanır. Bu organ, 
bitkiden çekilen özsuyun yaprakbiti tarafından tahlil edilmesini sağlar. Emme pompası ise besin kanalı ile 
birleşir. Bitki içerisindeki basınç, özsuyun yaprakbitinin besin kanalında yükselmesine yardımcı olur (Forbes 
and Maccarthy 1969).  

Böcekten böceğe nakil ile ilgili çok fazla çalışma yapılmamakla birlikte, patates yaprak kıvrılma 
virüsü ile enfekteli Myzus (N.) persicae (Sulzer)’den sağlam yaprakbitine nakil gözlenmiştir (Ponsen 1958’e 
atfen Toros 1973). 
 
3. Sonuç ve Öneriler 

Bitki koruma ile ilgili teknik sorunlarda en önemli konu doğru teşhis ve doğru tedavi yönteminin 
belirlenmesidir. Avrupa Birliği tarafından patates hakkında direktif yayınlanan ve sıkı bir şekilde izlenen beş 
zararlı organizma bulunmaktadır. Bunlar; Patates kist nematodları (Globodera pallida, G. rostochiensis) 
(Dir.69/465/EEC), Kahverengi çürüklük (Ralstonia solanacearum) (Dir. 98/57/EEC), Halkalı çürüklük 
(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) (Dir.93/85/EEC) ve Patates siğil hastalığı (Synchytrium 
endobioticum) (Dir. 69/464/EEC)’dır. Ayrıca patatesin agronomik özellikleri için elverişli alanlarda üretim 
bölgeleri kurmak önemlidir. Ancak tohumluk patates üretiminde esas olan virüsten ari bitki üretimidir. Bu 
yüzden üretim alanları belirlendikten sonra dikkate alınması gereken konu, virüslerin ve yaprakbiti 
vektörlerinin tespit edilmesidir. Özellikle tohumluk patates üretiminde verimde %10-100 gibi önemli 
azalmalara yol açan bitki virüs hastalıklarının en etkili yayılma yollarından biri de vektörü olan 
yaprakbitleridir. Yaprakbitleri patates bitkisinde oluşturdukları doğrudan zararın yanı sıra, virüs hastalıklarını 
taşıyarak dolaylı olarak da zarara neden olurlar. 

Patates virüslerininin yayılmasını engellemek için vektörlerle kimyasal mücadele genel olarak 
yetersiz kalmaktadır. Özellikle, PVY ve PLRV gibi, tohumluk yumru ile yıldan yıla, bölgeden bölgeye taşınan 
virüsler, yaprakbiti türleri ile etkili bir şekilde yayılabilmekte, yaprakbiti populasyonunun artışıyla birlikte 
enfekteli bitki sayısı ve bitkilerde oluşan verim kayıpları fazlalaşmaktadır. Bu sebeple vektör ve temas yolu 
ile bulaşmanın mümkün olduğunca önlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden vektörlerle virüsün taşınmasını 
engellemek için vektör uçuşlarının olmadığı veya az olduğu yüksek alanlarda üretim bölgeleri kurmak ve 
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patates alanlarında özellikle yaprakbitine konukçuluk yabancı ot ve çevresindeki yabani otların mücadelesi 
önemlidir. Ayrıca üretim bölgelerinin vektörün konukçusu olabilecek aynı familyadan bitki türlerinin yanında 
kurulmaması, tohumluk patateslerin üst aksamının (pirlerin) olgunlaşmadan yok edilmesi, taşınmanın etkisini 
aza indirmek için mineral yağ kullanımı, dayanıklı çeşit kullanımı ve yapışkan tuzak kullanımı gibi yöntemler 
de vektörle taşınmanın engellenmesinde etkili olabilir. Fakat en önemli mücadele yöntemi virüsten ari 
sertifikalı tohum kullanmaktır. Bu amaçla termoterapi ve meristem uç kültürü kullanılabilir. Nitekim dünyada 
yapılan çalışmalarda bu yöntem başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak karşılaşılaşılabilecek en önemli 
sorun, elde edilmiş olan bu virüsten ari bitkilere yaprakbiti ile yeniden virüsün bulaşmasının önlenmesidir. 
Dayanıklı çeşit kullanımı da virüsten kaynaklanan kayıpları azaltmaktadır. Ancak tohumluk patates 
üretiminde ülkemiz henüz yurt dışına bağımlıdır ve ülkemize özgün bir çeşit ıslahı yapılmamıştır. Virüse 
dayanıklı veya tolerant olarak nitelendirilen türlerin bu özellikleri, ıslah edildikleri bölgelerin agro-ekolojik 
koşullarında geçerlidir. Bu nedenle bu çalışmaların ülkemizde yapılması gereklidir. Yaprakbiti 
popülasyonlarının artışını takip etmede kullanılan erken uyarı sistemleri sadece birkaç ülkede 
kullanılmaktadır. Bu sistemler tohum üretim programlarında özellikle geç sezon yaprakbiti göçünü tespit 
etmede yararlı olmaktadır. Ayrıca virüslere karşı transgenik dayanıklılık da üzerinde çalışılmış olan bir 
konudur. Kültürel önlemler de virüslerin mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. Enfekteli bitkilerin, 
yabancıotların, yabani otların ve kendi gelen patates bitkilerinin eliminasyonu yayılmayı engellemektedir.  

Önemli zararlara sebep olan ve yaprakbitleri ile birlikte çeşitli yollardan yayılma imkanlarına sahip 
olan bitki virüs hastalıklarının ülkemizde belirli aralıklarla sörveylerle tespiti, kesin teşhisi, yayılma alanları, 
konukçu bitkileri, ekonomik önemleri ve bunlara paralel olarak mutlaka vektörlerinin tespiti ile dayanıklı 
çeşitlerin bulunması üzerine çalışmalar hızlı ve düzenli olarak yapılmalıdır. Üç üniversite ve yedi araştırma 
enstitüsü olmak üzere toplam 10 araştırma kuruluşu ve 51 araştırmacı ile 2005 yılında çalışılmaya başlanmış 
olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Tohumluk üretim bölgelerinin belirlenmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması” (Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi, 105G110) 
projesi kapsamında bu çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, yürütülecek çalışmalarla, kısa vadede halen 
tohumluk üretim bölgesi olarak kullanılan yörelerde, sağlıklı tohumluk üretim sisteminin oluşturulması için 
gerekli olan teknik uygulamaların ortaya konulması ve tohumluk üretim alanlarındaki hastalık ve zararlıların 
belirlenmesi ve ülkemiz için gerekli kriterlerin oluşturulması, ayrıca uzun vadeli olarak da henüz patates 
üretimine açılmamış yeni tohumluk üretim alanlarının belirlenerek, ülkenin “tohumluk patates üretim 
bölgeleri” olarak tescillenmesi hedeflenmektedir.  
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BAZI PATATES ( Solanum tuberosum L.) ÇEŞİTLER İNİN BÜYÜME, VER İM VE VER İM 
UNSURLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 
Fatih KAHRIMAN 1                        Güngör YILMAZ 2 

 
 
Özet 
Bu araştırmada, tescilli bazı patates çeşitlerinin toprak üstü aksamının büyüme hızı ile  verim ve 

verim unsurları yönünden  irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Tokat Kazova koşullarında 2004 yılı 
vejetasyon döneminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazisinde tesadüf blokları 
deneme desenine göre  üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede 12 farklı tescilli patates çeşidi 
kullanılmıştır. Bitkiler toprak yüzeyine çıktıktan sonra, bitki boyu, sap kalınlığı ve ana sap sayısı değerleri 
birer haftalık aralıklarla  10 hafta süresince düzenli olarak kayıt edilmiştir. Hasat sonrasında elde edilen 
yumrular çaplarına göre; 3 cm’den küçük, 3-5.5 cm arası ve 5.5 cm’den büyük yumrular olmak üzere üç 
farklı irilik sınıfına ayrılarak, yumru sayıları ve yumru ağırlıkları da belirlenmiştir. Ayrıca toplam yumru 
verimi/da, ocak başına yumru ağırlığı (g) ve ortalama yumru ağırlığı (g) değerleri de elde edilmiştir.   

İncelenen özellikler bakımından çeşitler arasında genellikle farklılıklar oluşmuştur. Bu çeşitler 
içerisinde daha hızlı büyüyen Victoria, daha fazla ana sap oluşturan Carlita çeşidi olmuştur. Sap kalınlıkları 
bakımından çeşitler arasında farklılık belirlenememiştir. Bununla birlikte toplam yumru verimi en yüksek 
olan Cosmos, ocak yumru verimi en yüksek  Cosmos, ocak başına ortalama yumru sayısı Carlita ve ortalama 
yumru ağırlığı en yüksek olan çeşit ise yine Cosmos  çeşidi olmuştur. 

 
Abstract 
 
This research was aimed to examine growing rate, yield and yield components of some potato 

cultivars. This experiment was carried on in Tokat Kazova conditions, Gaziosmanpaşa University Experiment 
Field, as a randomized block desing with three replications in 2004. Twelwe potato cultivars were used as 
plant material. After emergence, data were recorded on some characters such as plant height, stem thickness, 
and number of mature stem every week during 10-week period. Following the harvest, tubers were seperated 
into three groups based on diameter as small (<3cm), medium (3-5 cm), and large (>5 cm). Number and 
weight of tubers in each group were recorded. In addition , total tuber yield/da, tuber weight per hill (g), and 
avarage weight of tuber were measured. 

Significant differences among the cultivars were determined for some of the characters. Victoria was 
the fastest growing cultivar, and Carlita had the most number of mature stem. There was no difference among 
cultivars for stem thickness. However, maximum total tuber yield and tuber yield per hill were highest in 
Cosmos. Carlita had the highest number of tuber per hill, while Latona had the highest average tuber weight. 

 
Giri ş 

 
Yumru ve kök kısımlarından faydalanılan kültür bitkilerinde gelişme, iki farklı bölgede meydana 

gelmektedir. Bunlardan birisi, toprak altı aksamının bulunduğu rizosfer, diğeri ise toprak üstü aksamının 
bulunduğu biyosfer tabakasıdır. Yumrulu bitkilerde toprak altı aksamının gelişimini etkileyen başlıca faktör 
toprağın yapısıdır. Sıkı ve sert yapılı topraklarda patates gibi yumrulu bitkiler iyi gelişim gösterememektedir 
(Arıoğlu 1997). Bitkilerin toprak üstü kısmının gelişimini etkileyen faktörler ise iklim ve çevre şartlarının 
yanı sıra, tarımsal uygulamalar ve yetiştirilen çeşidin genetik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 
Bununla birlikte bütün kültür bitkilerde iyi bir toprak üstü gelişiminin sağlanması için, toprak altı kısımlarının 
da gelişiminin iyi olması gerekmektedir. Patates gibi yumrulu bitkilerde ilk gelişim süreci sonrasında, yumru 
oluşum döneminde bitkinin toprak üstü gelişimi ve özümleme miktarı, depolanan nişasta miktarı ile doğru 
orantılıdır (Yıldırım ve ark. 1997).  

Ocak başına ana sap sayısı ile yumru sayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır (Yılmaz 1994). 
Bununla birlikte toprak altı aksamının güçlü olabilmesi için toprak üstü gelişiminin de belirli miktarda iyi 
olması gerekmektedir. Ancak aşırı boylanan çeşitlerin fotosentez ürünlerini gelişmeleri için harcamalarından 
dolayı yeterince yumru üretemediği yapılan araştırmalarda belirlenmiştir (Sharpe and Dent 1968, Waister et 
al. 1984, Çaliskan 1997).   Ayrıca kültür bitkileri genetik yönden adaptasyon yeteneklerinin yüksek olması 
durumunda, çevre şartlarına daha iyi uyum gösterebilmektedirler (Dwelle et al. 1981, Gawronska et al. 1992). 
Yetiştiricilik yapılacak bölgeye uygun çeşitlerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi durumunda verim ve kalite 
özelliklerinin iyileştirilebileceği belirtilmektedir. 

 
1  Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (Ar ş. Gör.) 
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl ümü (Prof. Dr.);   
gyilmaz@gop.edu.tr 
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Diğer bitkilerde olduğu gibi patates çeşitlerinde de genetik yapı ve adaptasyon kabiliyetlerine bağlı 
olarak, bitkisel gelişim ile verim özellikleri açısından farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Kültürü yapılan 
bütün bitkilerde olduğu gibi tarımı yapılan patates çeşitlerinde de verim ve fizyolojik gelişim bir çok 
faktörden etkilenmektedir. Patatesin gerek endüstriyel gerekse tüketim amaçlı kullanımlarında gereğinden 
fazla küçük veya çok iri yumrular her zaman tercih edilmemektedir. Patates vejetatif olarak çoğaltıldığı için, 
üreticiler genellikle bir önceki yıldan elde ettikleri yumruları tohumluk olarak kullanmakta ve tohumluk 
olarak orta büyüklüğe sahip (3-5.5 cm) yumrular tercih etmektedirler. Benzer şekilde sanayi ve endüstriyel 
kullanımda nispeten daha iri (4.5-6.5 cm çaplı) yumrular tercih edilmektedir. Tasnif dışı çok küçük yumrular 
ise hayvan yemi veya ıskarta olarak değerlendirilmektedir.   

Dünyanın farklı bölgelerinde yetiştiricili ği yapılan patates çeşitleri farklı ekolojilerde değişik gelişme 
ve verim değerleri göstermektedirler. Çeşitlerin genetik yapılarının yanı sıra , çevrenin etkisi ile meydana 
gelen, çeşitlerin çevre ve iklim şartlarına olan tepkileri de gelişim ve verim unsurları üzerine etki etmektedir 
(Çalışkan 2001). Ayrıca toprak üstü gelişimi iyi olan çeşitlerin toprak altı verimlerinin ve bu ilişkinin 
niteliğinin değerlendirilmesi, yetiştiricili ği yapılacak çeşidin seçimine de yardımcı olacak unsurlardandır.  

Bu çalışmanın amacı patateste toprak altı ve toprak üstü gelişimi ile ilgili bazı özellikleri 
inceleyerek, farklı tescilli çeşitlerin Tokat ekolojisindeki büyüme durumlarını ve verim değerlerini 
belirlemektir.   
 

Materyal ve Yöntem 
 

Bu çalışma, 2004 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi deneme arazilerinde 
yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Denemede 
Marfona, Hermes, Liseta, Latona, Cosmos, Agria, Jearla, Carlita, Arnova, Consul, Victoria ve Moreno olmak 
üzere  12 farklı patates çeşidi kullanılmıştır. Dikim 5 Nisanda  70x40 cm sıklıkla yapılmıştır. Dekara 20 kg N, 
15 kg P2O5 ve 15 kg K2O uygulanmıştır. Azotun yarısı dikim, diğer yarısı yumru oluşum başlangıcında, 
fosfor ve potasyumun tamamı ise dikim esnasında verilmi ştir. Çıkıştan sonra 2 defa  çapalama, 1 defa boğaz 
doldurma ve bitkiler ihtiyaç duyduğunda sulama (5 defa) yapılmıştır.  Patates böceğinin yoğun görüldüğü 
dönemlerde ise insektisit uygulanmış (2 defa), mücadeleyi gerektirecek  boyutta hastalık yoğunluğuna 
rastlanmamıştır. Hasat 25 Temmuz tarihinde yapılmıştır.  

Bitkilerin toprak üstü aksamıyla ilgili bitki boyu, sap kalınlığı ve ana sap sayısı değerlerinin, 
bitkilerin toprak yüzüne çıkışından sonra birer haftalık aralıklarla düzenli olarak ölçüm ve sayımları 
yapılmıştır. Verim değerlerini saptamak amacıyla toprak altı aksamından alınan ölçümlerde ise, 3 cm’den 
küçük yumrular, 3-5.5 cm arası yumrular ve 5.5 cm’den büyük yumrular olmak üzere üç farklı iriliğe göre 
gruplandırılmıştır. Bu guruplarda bulunan yumruların sayı ve ağırlıkları ayrı ayrı belirlenmiştir.  

Elde edilen veriler Minitab 13.0 ve SPSS 11.0 istatistik paket programları kullanılarak analiz 
edilmiştir. Toprak üstü aksamı ile ilgili değerler tekrarlanan ölçümlü deneme düzeninde varyans analizi 
tekniği (Repeated Measurement Design) ile değerlendirilmiştir. Toprak altı aksamından elde edilen yumru 
verileri ise Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre Varyans  Analizi (ANOVA) tekniği ile 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 
Bitki boyu bakımından yapılan tekrarlanan ölçümlü deneme düzeninde varyans analizi sonuçlarına 

göre, hafta x çeşit interaksiyon etkisinin istatistik olarak önemli olduğu görülmüştür (P=0,01). Dolayısıyla söz 
konusu çeşitlerin bitki boyu ortalamaları arasındaki farklar haftalara göre değişmektedir. Haftalara göre hangi 
çeşitlerin boy uzunluğu ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğunu belirlemek amacıyla yapılan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 1’de topluca verilmiştir. 

Bitki boyu ile ilgili bulgular incelendiğinde, çeşitler arasında bitki boyu değerleri bakımından ölçüm 
alınan 6. haftaya kadar herhangi bir farkın oluşmadığı görülmektedir. Dolayısıyla kullanılan çeşitler toprak 
üstü gelişim değerleri açısından ele alındığında, bitkilerin toprak üstüne çıkışından sonraki 4-5 hafta zarfında 
toprak üstü gelişimlerinin benzer olduğu, ancak bu dönemden sonra çeşitlerin toprak üstü gelişimlerinde 
farklılıkların başladığı yapılan istatistik analizlerin irdelenmesiyle anlaşılmıştır. Bundan sonraki haftalarda 
Victoria çeşidi başta olmak üzere çeşitler arasında bitki boyu bakımından değişimlerin başladığı 
gözlemlenmektedir. Denemede kullanılan çeşitler içerisinde bitki boyu bakımından gerek haftalara göre kendi 
gelişimi, gerekse diğer çeşitlerin gelişimleri ile karşılaştırıldığında Victoria çeşidinin oldukça yüksek 
değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Bitki boyu bakımından en düşük değere sahip çeşit ise Marfona çeşidi 
olmuştur. Bitki boyu değerlerinde haftalara göre meydana gelen değişime ait değerler Grafik 1’de 
gösterilmiştir. 
 Çizelge 1’de de görüldüğü üzere çeşitlerin kendi bitki boyu ortalamaları arasında 4-5. haftalardan 
itibaren farklılıklar başlamıştır. Bununla birlikte farklı çeşitlerin arasında varolan bitki boyu farklılıkları ise 6. 
haftadan itibaren başlamıştır. 6. haftadan itibaren çeşitlerin kendi içerisinde bitki boyu bakımından fazla bir 
değişim gözlemlenmez iken, özellikle Marfona ve Victoria çeşitleri arasında varolan değişim giderek 
artmıştır. 
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Çizelge 1: Çeşitlerin haftalara göre bitki boyu (cm) ortalamalarının karşılaştırılması. 
 

 1.H 2.H 3.H 4.H 5.H 6.H 7.H 8.H 9.H 10.H 

Marfona 11.00 
b A 

16.33 
ab A 

26.00 
ab A 

26.10 
ab A 

30.13  
ab A 

31.13  
ab B 

30.57  
ab B 

32.77  
a B 

33.23 
a BC 

34.37 
a C 

Hermes 7.467 
d A 

13.17 
cd A 

23.93 
bcd A 

27.67 
bc A 

35.67 
ab A 

38.33  
ab AB 

40.87  
ab AB 

41.93  
ab AB 

42.80  
ab ABC 

47.87 
a ABC 

Lisete 7.77 
b A 

11.17 
b A 

22.07 
ab A 

24.43 
ab A 

31.53 
a A 

36.37 
a AB  

39.07 
a AB  

39.10 
a AB  

39.77 
a BC  

40.00 
a BC 

Latona 11.43 
c A 

15.30 
bc A 

25.50 
abc A 

26.87 
abc A 

34.17 
ab A 

37.23 
a AB 

37.13 
a AB  

38.20 
a AB  

38.30 
a BC  

39.30 
a BC 

Cosmos 8.33 
e A 

15.33 
de A 

24.40 
cde A 

24.23 
cde A 

32.23 
bcd A 

39.30 
abc AB 

45.50 
ab AB  

45.60 
ab AB 

52.17 
a ABC 

52.23 
a ABC 

Agria 9.25 
e A 

17.40 
de A 

27.70 
cde A 

31.13 
bcd A 

37.60 
abc A 

43.07 
abc AB 

45.70 
abc AB 

48.70 
ab AB 

50.20 
ab ABC 

53.33 
a ABC 

Jearla 8.67 
c A 

15.97 
bc A 

27.83 
ab A 

30.67 
ab A 

36.63 
a A 

40.33 
a AB  

42.83 
a AB  

42.87 
a AB 

42.90 
a ABC 

42.93 
a BC 

Carlita 10.30 
c A 

17.20 
bc A 

26.73 
abc A 

29.07 
abc A 

36.20 
ab A 

40.27 
a AB 

41.73 
a AB 

43.00 
a AB  

43.90 
a ABC 

44.90 
a ABC 

Arnova 6.37 
e A 

10.27 
e A 

20.50 
de A 

25.20 
cde A 

32.50 
bcd A 

41.23 
abc AB 

46.23 
ab AB 

48.43 
ab AB 

53.33 
a AB 

58.77 
a AB 

Consul 13.50 
c A 

20.00 
bc A 

29.40 
abc A 

28.37 
abc A 

32.10 
abc A 

36.30 
ab AB 

34.93 
ab AB 

39.50 
ab ABC 

42.87 
a ABC 

44.40 
a ABC 

Victoria 8.47 
d A 

12.53 
d A 

24.63 
cd A 

27.60 
cd A 

42.90 
bc A 

54.37 
ab A 

57.23 
ab A 

58.20 
ab A 

58.80 
ab A 

63.67 
a A 

Moreno 10.20 
c A 

14.03 
bc A 

26.93 
abc A 

33.00 
ab A 

37.17 
a A 

38.13 
a AB  

39.60 
a AB  

41.37 
a AB 

43.67 
a ABC 

44.27 
a ABC 

 
 Not:  

1) Aynı satırda farklı küçük harflerle gösterilen bitki boyu ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (P<0.05). 
2) Aynı sütunda farklı büyük harflerle gösterilen bitki boyu ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (P<0.05). 
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Grafik 1 : Çeşitler arasındaki bitki boyu verilerinin haftalara göre değişimi. 
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Not: Bitki boyu bakımından çeşitler arasındaki haftalara göre oluşan değişim istatistik olarak önemlidir (P=0.012). 
Sap sayısı bakımından yapılan tekrarlanan ölçümlü deneme düzeninde varyans analizi sonuçlarına 

göre, hafta x çeşit interaksiyon etkisinin istatistik olarak önemli olmadığı (P=0.151), buna karşın çeşitler 
arsındaki farklılıkların (P=0.009) istatistik olarak önemli olduğu görülmüştür. Sap sayısı ortalaması 
bakımından 2,6 ile en yüksek ortalamaya sahip çeşit Carlita, en düşük ise 1,8 ortalama ile Marfona çeşidi 
olmuştur. Sap sayısı ile ilgili değerler Grafik 2’de verilmiştir. Sap sayısı değerlerinin haftalık ortalamaları göz 
önüne alındığında, 3. haftadan itibaren haftalık sap sayısı ortalamalarında artış başlamıştır. Yine tekrarlanan 
ölçümlü varyans analizi sonucunda çeşitlerin sap kalınlığı ortalamaları için hafta x çeşit interaksiyon etkisi 
(P=0.232) ve çeşitler arasındaki farklılıklar ya da çeşit etkisinin (P=0.075) istatistik olarak önemli olmadığı 
belirlenmiştir.  
Grafik 2 : Çeşitlerin sap sayıları ortalamaları. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Çeşitlerin sap sayısı ortalamaları arasındaki fark istatistik açıdan önemlidir(P<0.05). 
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Çizelge 2: Çeşitlerin ortalama yumru ağırlıkları ile ilgili değerler. 

Not: Aynı sütunda farklı büyük harflerle gösterilen yumru sayısı ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak 
önemlidir(P<0.05) 
 

 Denemede kullanılan çeşitlerin yumru verimlerini değerlendirmek için yumru verileri ile ilgili farklı 
özellikler incelenmiştir. Bunlardan ocak başına yumru verimi ve dekara verim bakımından çeşitler arasındaki 
farkın istatistik açıdan önemli olmadığı (P= 0.126),  çeşitlerin ortalama yumru ağırlıkları arasında varolan 
farkın ise istatistik analizler sonucunda önemli olduğu anlaşılmıştır (P=0.022). Ortalama yumru ağırlığı 
değerleri Çizelge 2’de, bu değerlerle ilgili grafik ise Grafik 3’te verilmiştir. 

Kullanılan çeşitlerin dekara yumru verimleri ise şu şekilde belirlenmiştir. Marfona 1881,6 kg/da, 
Agria 2253.1 kg/da, Hermes 1888.4 kg/da, Lisete 1970 kg/da, Latona 2848.5 kg/da, Consul 2545.5 kg/da, 
Cosmos 3096.8 kg/da, Jearla 2134.3 kg/da, Arnova 1959.5 kg/da, Victoria 2354.4 kg/da, Carlita 1892.6 kg/da, 
Moreno 2340.6 kg/da olmuştur. Dekara yumru verimi bakımından çeşitler arasında bulunan farklılıkların 
istatistik açıdan önemli olmadığı gözlemlenmiştir (P=0.198). 

Ocak başına ortalama yumru sayısı değerlerine göre  denemede kullanılan çeşitler içerisinde en iyi 
değere sahip çeşit 9,58 ortalama ile Carlita olmuştur. Buna karşın ocak başına yumru sayısı en düşük çeşit ise 
5,66 ortalama ile Jearla çeşidi olmuştur. Ancak bu değerler arasındaki farkın istatistik açıdan önemli olmadığı 
belirlenmiştir (P=0.165). Benzer şekilde ocak başına yumru ağırlığı değerleri arasında da istatistik açıdan 
farklılığın önemli olmadığı belirlenmiştir (P=0.198). 

Denemede kullanılan çeşitlerin ortalama yumru ağırlıkları arasındaki farkın istatistik olarak önemli 
olduğu belirlenmiştir (P= 0.04). Ortalama yumru ağırlığı en iyi değere sahip çeşit 108.8 g ile Cosmos, en düşük 
değere sahip çeşit ise 57.63 g ile Carlita çeşidi olmuştur. 
Grafik 3 : Çeşitlerin ortalama yumru ağırlıkları.  
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Not: Çeşitlerin ortalama yumru ağırlıkları arasındaki fark istatistik açıdan önemlidir (P=0.04) 

Denemede kullanılan çeşitlerin ortalama yumru sayıları ,ortalama yumru ağırlıkları ve ocak başına 
yumru verimi dışında elde edilen yumruların üç farklı kategoride gruplandırılmış ve çeşitlerin yumru verileri 

ÇEŞİTLER Ortalama Yumru A ğırlı ğı (g) 

X ± xS  

Marfona 92.85   ± 10.80   AB 
Hermes 75.57  ± 11.50    ABC 
Liseta 92.22   ± 39.65   AB 
Latona 87.74 ± 8.80       ABC 
Cosmos 108.89   ± 27.21 A 
Agria 76.64   ± 15.05   ABC 
Jearla 94.23   ± 2.59     AB 
Carlita 57.63   ± 15.47   C 
Arnova 72   ± 12.44        BC 
Consul 104.01 ± 8.36     AB 
Victoria 102.39   ± 3.68   AB 
Moreno 84.04   ± 14.50   ABC 
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bu gruplara göre karşılaştırılmıştır. Ocak başına yumru ağırlığı bakımından yapılan varyans analizi sonucunda 
(faktöriyel düzende varyans analizi) çeşit x yumru çapı interaksiyon etkisinin (P= 0.51) ve çeşitlerin ocak 
başına yumru ağırlıkları arasındaki farkın  istatistik olarak önemli olmadığı gözlemlenmiştir (P=0.12). 

Ocak başına yumru sayısı değerlerinin istatistik analizi sonucunda ise, çeşit x yumru çapı interaksiyon 
etkisinin istatistik olarak önemli olduğu (P=0.007), benzer şekilde çeşitler arasında (P=0.00) ocak başına 
yumru sayısı değerleri arasındaki değişimin istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir.  

Denemede kullanılan çeşitlerden dekara verimi yüksek olan çeşitlerin orta ve iri büyüklükte yumru 
sayısı bakımından diğer çeşitlerden iyi değerlere sahip olduğu görülmektedir. 3-5.5 cm çapındaki yumru sayısı 
grubunda en iyi çeşit 4.96 ile Carlita çeşidi olur iken, 5 cm’den büyük yumru çapı gurubundaki yumru sayısı 
bakımından en iyi çeşit 1.76 ortalama yumru sayısı ile Latona  çeşidi olmuştur (Çizelge 3). Bu sonuçlar göz 
önüne alındığında dekara yumru veriminin ortalama yumru ağırlığından daha çok ocak başına pazarlanabilir 
yumru sayısının fazlalığıyla daha yakından ilişkili olduğu belirtilebilir. 
Çizelge 3: Çeşitlerin yumru çaplarına göre yumru sayılarının karşılaştırılması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not:  
1) Aynı satırda farklı küçük harflerle gösterilen yumru sayısı ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak 

önemlidir(P<0.05) . 
2) Aynı sütunda farklı büyük harflerle gösterilen yumru sayısı ortalamaları arasındaki fark istatistik 

açıdan önemlidir (P<0.05).  
Grafik 4: Çeşitlerin yumru çaplarına göre yumru sayılarının karşılaştırılması. 
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Not: Çeşitler arasında yumru çapına göre yumru sayısı bakımından varolan fark istatistik açıdan önemlidir 
 (P= 0.007). 

 <3 cm 3.0-5.5 cm > 5.5 cm 
ÇEŞİTLER X ± xS  X ± xS  X ± xS  

Marfona 1.71 ±0.08   BCD a 2.5   ±0.78 B   a 1.44±0.06 A  a 
Hermes 2.23   ±1.04 BCD b 4.24 ±1.15 A a 0.65±0.14 A  c 
Lisete 1.18 ±0.54   BCD b 3.74 ±1.43 AB a 0.83±0.66 A  b 
Latona 2.40 ±0.19   ABCD b 4.83 ±1.25 A  a 1.76±1.18 A  b 
Cosmos 1.71 ±0.88   BCD b 4.82 ±0.38 A  a 1.38±0.82 A  b 
Agria 2.58 ±1.24   ABC b 4.92 ±1.57 A  a 1     ±0.17 A  c 
Jearla 1.27 ±0.27   BCD b 4.28 ±0.36 A a 0.80±0.50  A  b 
Carlita 3.89 ±2.05   A a 4.96 ±1.63 A    a 0.72±0.58 A  c 
Arnova 2.87 ±0.92   AB a 3.67 ±0.85 AB  a 1.09±0.17 A  b 
Consul 0.78 ±0.49   D b 4.76 ±0.34 A   a 1.36 ±0.33 A  b 
Victoria 1.60 ±0.55   CD b 3.30 ±1.68 AB   a 1.50 ±0.50 A  b 
Moreno 1.97  ±0.55  BCD b 4.58 ±0.74 A  a 1.26 ±0.16 A  b 
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Sonuç ve Öneriler 
 

Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde aşağıdakiler söylenebilir. 
 

1- İncelenen çeşitlerde çıkıştan sonra 3. haftadan itibaren bitki boylarında daha  hızlı bir artış 
ortaya çıkmakta ve bu düzenli bir biçimde 10. haftaya kadar devam etmektedir. Benzer 
şekilde çeşitlerden alınan sap sayısı ve sap kalınlığı değerleri bakımından çeşit*hafta 
interaksiyon etkisi önemli olmasa da, 3. haftadan itibaren her iki özellik bakımından 
çeşitlerin bazıları arasında  farklılıklar başlamış ve 8. haftaya kadara devam etmiştir. Ayrıca 
ana sap sayısı fazla olan Carlita gibi çeşitlerin ocak başına yumru sayılarının da fazla olduğu 
belirlenmiştir. 

2- Önemli verim  kriterlerinden olan ocak başına yumru sayısı ve yumru iriliğinin toplam 
yumru verimine etkileri incelendiğinde, ortalama yumru ağırlığının yumru verimine olan 
doğrudan etkisinin daha belirgin olduğu görülmektedir. Zira ortalama yumru ağırlığı en 
yüksek olan Cosmos çeşidinin dekara verimi de en yüksek değerdir.  

3- Yumru verimi açısından en yüksek değere sahip olan çeşit Cosmos olup, buna Consul ve 
Latona izlemektedir. 

4- Dekara yumru verimi ve ortalama yumru ağırlığı yüksek olan Latona, Cosmos ve Consul 
gibi çeşitlerde görüldüğü üzere ocakta bulunan büyük çapta yumru sayısının ortalama yumru 
ağırlığına  etkisinin olduğu gözlemlenmektedir. 
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