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Madde Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri
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Öz
Bu çalıĢma, 2015 yılı vejetasyon döneminde Konya ili, Tuzlukçu ilçesinde kendi kökü üzerinde
yetiĢtirilen 20 yaĢındaki Razakı (Vitis vinifera L.) üzüm çeĢidinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, Kontrol (K),
25 göz/omca (Ģarj–ürün yükü), 30 göz/omca, 35 göz/omca, 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 30
göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 35 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamalarının Razakı üzüm
çeĢidinde üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. Sonuçta, en ağır salkım (90,59 g) ile 30
göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), (88,75 g) ile 25 göz/omca, (88,04 g) ile K, (83,46 g) ile 35 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) ve (83,40 g) ile 35 göz/omca uygulamaları; en uzun salkım (20,91 cm) ile K uygulaması; en
yüksek tane ağırlığı (3,48 g) ile K uygulaması; en uzun tane (19,98 mm) ile K uygulaması; en yüksek 0Briks
(%21,50) K ve (%21,40) ile 25 göz/omca uygulamaları; en yüksek TA (1,09 g TAE/100ml) ile 35 göz/omca,
(1,09 g TAE/100ml) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), (1,09 g TAE/100ml) ile 30 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) ve (1,08 g TAE/100ml) ile 30 göz/omca uygulamaları; en yüksek olgunluk indisi (25,41) ile
K uygulaması; en yüksek Ģıra randımanı (726,67 ml) ile 25 göz/omca, (700 ml) ile 35 göz/omca ve (695 ml) ile
30 göz/omca uygulamaları; en yoğun a* renk değeri (-5,79) ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) ve (-5,76)
ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamaları ile elde edilmiĢtir. Uygulamaların üzüm verimi, salkım
geniĢliği, tane geniĢliği, tane uzunluğu/tane geniĢliği, pH, L* ve b* renk yoğunluk değerleri üzerlerine etkisi
önemli bulunmamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Razakı üzüm çeĢidi, TKĠ–Hümas, Ürün yükü, Verim, Kalite.
Abstract

The Effects of Different Level Crop Load and Humic Substance Applications on
Yield and Yield Components of Razakı Grape Variety
This study was carried out Razakı (Vitis vinifera L.) grape cultivar and its vine, which was grown on
their own roots in a vegetation period of 2015 in Tuzlukçu district in Konya province. In this research, it was
examined the effects on Control (C), 25 bud/vitis (crop load), 30 bud/vitis, 35 bud/vitis, 25 bud/vitis+TKI–
Humas (soil), 30 bud/vitis+TKI–Humas (soil), 35 bud/vitis+TKI–Humas (soil) applications on grape yield and
quality of Razakı grape cultivar. The results were obtained as the highest cluster weight (90.53 g) with 30
bud/vitis+TKI–Humas (soil), (88.75 g) with 25 bud/vitis, (88.04 g) with C, (83.46 g) with 35 bud/vitis+TKI–
Humas (soil) and (83.40 g) with 35 bud/vitis applications; the longest cluster (20.91 cm) with C application; the
highest berry weight (3.48 g) with C application; the longest berry (19.98 mm) with C application; the highest
o
Briks (21.50%) with C and (21.40%) with 25 bud/vitis applications; the highest TA (1.09 g TAE/100ml) with
35 bud/vitis, (1.09 g TAE/100ml) with 25 bud/vitis+TKI–Humas (soil), (1.09 g TAE/100ml) with 30
bud/vitis+TKI–Humas (soil) and (1.08 g TAE/100ml) with 30 bud/vitis applications; the highest maturity index
(25.41) with C application; the highest must yield (726.67 ml) with 25 bud/vitis, (700.00 ml) with 35 bud/vitis
and (695.00 ml) with 30 bud/vitis applications; the highest intensity of a* color (-5.79) with 30 bud/vitis+TKI–
Humas (soil) and (-5.76) with 25 bud/vitis+TKI–Humas (soil) applications. No significant effects were found on
grape yield, cluster width, berry width, berry lengt/berry width, pH, L* and b* color intensity values.
Keywords: Razakı grape variety, TKI–Humas, Crop Load, Yield, Quality.

Giriş
Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Yeryüzünde
bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5.000 yılına kadar dayanır. Bağcılık için yerkürenin en elveriĢli iklim kuĢağı
üzerinde bulunan ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra son derece eski ve köklü bir
bağcılık kültürüne de sahiptir. Anadolu 'da bağcılık kültürünün tarihi oldukça eskidir. Yapılan
arkeolojik kazılardan Anadolu 'da bağcılık kültürünün M.Ö. 3.500 yılına kadar dayandığı saptanmıĢtır
(Anonim, 2015).
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Türkiye, Dünya bağ alanı içinde 468.792 ha ile 5. sırada, 4.011.409 ton üzüm üretimi ile de 6.
sırada yer almaktadır. Konya‟da 93.168 da alanda bağcılık yapılmakta ve bu alandan ise 63.357 ton
üzüm üretimi gerçekleĢtirildiği bildirilmiĢtir (TÜĠK, 2014). Bağ alanının büyük çoğunluğunu sofralık
çekirdekli ve kurutmalık çekirdekli çeĢitler oluĢturmaktadır. YetiĢtirilen çeĢitlerin çok az bir kısmı ise
Ģaraplık olarak değerlendirilmektedir. Razakı üzüm çeĢidi ise birçok bölgemizde yetiĢtirilmektedir.
Özellikle Denizli, Aydın ve Ġzmir bölgesinde yetiĢtirilmektedir. Üzüm verimi ve kalitesini artırmaya
yönelik birçok benzer çalıĢma yürütülmüĢtür.
Horoz Karası (Ermenek) üzüm çeĢidinde yapmıĢ olduğu ürün yükü ve TARĠġ–ZF yaprak
gübresi uygulamasında, yaĢ üzüm verimi, salkım ağırlığı, 100 tane ağırlığı, tane sap bağlantı kuvveti,
Ģıra randımanı ve çubuk ağırlığı değerlerini arttırmıĢtır. Fakat tane eni, tane boyu, tane boy-en oranı,
toplam Ģeker, toplam asit, olgunluk indisi, uyanmayan göz sayısı değerlerinin azaldığını bildirmiĢtir
(Akın, 2003).
Konya ili, Hadim ilçesinde 2001–2002 yıllarında, 8 yaĢındaki 5BB anacı üzerine aĢılı, goble
terbiyeli bazı üzüm çeĢitlerine yaprak gübresi (TariĢ–ZF) ve 3 farklı Ģarj seviyesi uygulamalarının
geliĢme, üzüm verimi ve kalitesine etkileri araĢtırılmıĢtır. Sonuçta 20, 25 ve 30 göz/omca üzerinden
Ģarj edilen EkĢikara çeĢidinde gübreleme ve 30 göz/omca; 115 120 ve 125 göz/omca üzerinden Ģarj
edilen Ermenek çeĢidinde gübreleme ve 115 göz/omca; 25, 30 ve 35 göz/omca üzerinden Ģarj edilen
Hesap Ali çeĢidinin gübreleme ve 35 göz/omca küzerinden Ģarj edilmelerinin uygun olduğu tespit
edilmiĢtir (Akın ve Kısmalı, 2004).
Cardinal ve Amasya üzüm çeĢitlerindeki salkım ve sürgün pozisyonunun, üzüm verim ve
kalitesi ile vejetatif geliĢime etkileri incelenmiĢtir. Bu üzüm çeĢitlerinde, aynı omca üzerinde değiĢik
pozisyonlarda bulunan salkım (1. ve 2.) ve sürgünler (1. ve 2.), üzüm verim ve kalitesi ile vejetatif
geliĢim açısından önemli seviyede farklılık göstermiĢtir. ÇeĢit damızlığı parselleri için kalın veya daha
ince materyal (yıllık dal) temininde, ya da hasat edilecek üzüm salkımlarının belirli bir standart veya
olgunlukta olması arzu edildiğinde, elde edilmiĢ olan bu sonuçlara göre hareket edilmesinin zaman ve
iĢgücü açısından yararlı olabileceği düĢünülmektedir (Dardeniz ve Yılmaz, 2009).
Ġtalya üzüm çeĢidinde tam çiçeklenme döneminde dört kez 100 mg/l dozunda yapılan hümik
asit uygulaması, tane geniĢliği, tane ağırlığı, titre edilebilir asit ve olgunluk indisi değerlerini önemli
oranda artırmıĢtır. AraĢtırıcılar, organik ve sürdürülebilir bağcılıkta sofralık çeĢitlerde tam çiçeklenme
döneminde hümik asit uygulaması ile kalite ve kantitenin artabileceğini ifade etmiĢlerdir (Ferrara ve
Brunetti, 2010).
Manisa ilinde kendi kökü üzerinde yetiĢtirilen 13 yaĢındaki Sultani çekirdeksiz (Vitis vinifera
L.) üzüm çeĢidinde gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, Kontrol (K), Az Yaprak Alma (AYA), Normal
Yaprak Alma (NYA), Çok Yaprak Alma (ÇYA), AYA+Potasyum Humat (PH), NYA+PH,
ÇYA+PH, AYA+Mikronize Kalsit (MK), NYA+MK, ÇYA+MK, AYA+PH+MK, NYA+PH+MK,
ÇYA+PH+MK‟in yapraktan uygulamalarının Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde üzüm verimi ve
kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. En yüksek üzüm verimi (22,30 kg/asma) ÇYA+PH+MK
uygulaması ile; en yüksek salkım ağırlığı (430,63 g) ÇYA uygulaması ile; en yüksek 100 tane ağırlığı
(230,83 g) AYA uygulaması ile; en uzun tane (17,66 mm) K uygulaması ile, en geniĢ tane (14,09 mm)
ÇYA+MK uygulaması ile; en yüksek olgunluk indisi (55,19) AYA uygulaması ile; en yüksek Ģıra
randımanı (798,89 ml) K uygulaması ile; en yüksek kuru üzüm randımanı (253,20 g) AYA uygulaması
ile; en yoğun L* renk değeri (49,22) ÇYA+PH, (49,13) NYA+PH ve AYA+MK uygulamaları ile; en
yoğun a* renk değeri (-5,46) K ve (-5,11) ÇYA+PH uygulamaları ile; en yoğun b* renk değeri
(18,45) NYA+PH ve (18,21) K uygulamaları ile elde edilmiĢtir. Uygulamaların salkım uzunluğu,
salkım geniĢliği ve tane uzunluğu/tane geniĢliği değerleri üzerine etkisi istatistik olarak önemli
bulunmamıĢtır. Sonuç olarak, Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde, üzüm verimini artırmak için
ÇYA+PH+MK uygulaması önerilmiĢtir (Akçay ve Akın, 2013).
Muğla ili Milas ilçesi‟nde 140 Ruggeri anacı üzerine aĢılı Red Globe üzüm çeĢidinde
gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, Kontrol (K), 1/3 Salkım ucu kesme (SUK), TARĠġ–ZF (3 kez), 1/3
SUK+TARĠġ–ZF (3 kez), TARĠġ–ZF (5 kez) ve 1/3 SUK+TARĠġ–ZF (5 kez)‟nin yapraktan
uygulamalarının Red Globe üzüm çeĢidinde üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir.
Sonuçta, en uzun salkım (21,02 cm) Kontrol uygulaması ile; en yüksek 100 tane ağırlığı (800,18 g) 1/3
SUK+TARĠġ–ZF (3 kez) uygulaması ile; en yüksek pH (4,27) TARĠġ–ZF (3 kez) ve (4,26) 1/3
SUK+TARĠġ–ZF (3 kez) uygulamaları ile; en yüksek oBriks (17,00) 1/3 SUK ve (16,62) Kontrol
uygulamaları ile; en yüksek TA (0,68 g TAE/100 ml) 1/3 SUK+TARĠġ–ZF (5 kez) ve (0,63 g
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TAE/100 ml) TARĠġ–ZF (5 kez) uygulamaları ile; en yüksek olgunluk indisi (32,97) 1/3 SUK ve
(28,79) Kontrol uygulamaları ile; en yoğun L* renk değeri (39,46) TARĠġ–ZF (5 kez) uygulamaları ile
elde edilmiĢtir. Uygulamaların üzüm verimi, salkım ağırlığı, salkım geniĢliği, tane uzunluğu, tane
geniĢliği, tane uzunluğu/tane geniĢliği, Ģıra randımanı, a* ve b* renk yoğunluk değerleri üzerine etkisi
önemli bulunmamıĢtır (Yılmaz ve Akın, 2014).
Ġsmailoğlu (Vitis vinifera L.) üzüm tipinde gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada, en yüksek üzüm
verimi (16,15 kg/asma) TKĠ–Hümas (Topraktan) uygulaması ile; en yüksek salkım ağırlığı (652,39 g)
1/3 SUK+UA uygulaması ile; en yüksek 100 tane ağırlığı (419,07 g) 1/3 SUK+UA+TKĠ–Humas
(Yapraktan) uygulaması ile; en uzun tane (18,02 mm) UA+TKĠ–Humas (Topraktan) uygulaması ile,
en geniĢ tane (17,78 mm) 1/3 SUK+UA+TKĠ–Humas (Yapraktan) uygulaması ile; en yüksek pH
(3,55) 1/3 SUK uygulaması ile; en yüksek oBriks (21,63) K uygulaması ile; en yüksek Titrasyon
Asitliği (%0,70) K uygulaması ile; en yüksek olgunluk indisi (44,06) 1/3 SUK uygulaması ile; en
yüksek Ģıra randımanı (810,00 ml) UA+TKĠ–Humas (Yapraktan) uygulaması ile; en yoğun L* renk
değeri (42,04) TKĠ–Humas (Topraktan+Yapraktan) uygulaması ile; en yoğun a* renk değeri (2,60) 1/3
SUK+TKĠ–Humas (Topraktan) uygulaması ile; en yoğun b* renk değeri (7,16) 1/3 SUK+TKĠ–Humas
(Topraktan) uygulaması ile elde edilmiĢtir. Ġsmailoğlu üzüm tipinde, üzüm verimini artırmak için
TKĠ–Humas‟ın topraktan uygulaması tavsiye edilmiĢtir (Önal ve Akın, 2014).
Konya ili‟nde kendi kökü üzerinde yetiĢtirilen 7 yaĢındaki Kara Dimrit (Vitis vinifera L.)
üzüm çeĢidinde gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, 10 göz/asma+Gübresiz, 14 göz/asma+Gübresiz
(ġahit), 18 göz/asma+Gübresiz, 10 göz/asma+Gübreli (TariĢ–ZF), 14 göz/asma+Gübreli ve 18
göz/asma+Gübreli‟nin yapraktan uygulamalarının Kara Dimrit üzüm çeĢidinde üzüm verimi ve
kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. En yüksek üzüm verimi (2,07 kg/asma) 18 göz/asma+Gübreli
uygulaması ile; en uzun salkım (14,57 cm) 14 göz/asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek olgunluk
indisi (30,35) 18 göz/asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek Ģıra randımanı (736,67 ml) 10 göz/
asma+Gübreli uygulaması ile; en yüksek kuru üzüm randımanı (238,61 g) 18 göz/asma+Gübreli
uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (32,51) 14 göz/asma+Gübresiz uygulaması ile elde edilmiĢtir.
Uygulamaların salkım ağırlığı, salkım geniĢliği, tane ağırlığı, tane uzunluğu/tane geniĢliği, a* ve b*
renk değerleri üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır. Kara Dimrit üzüm çeĢidinde,
üzüm verimini artırmak için 18 Göz Asma-1+Gübreli uygulaması tavsiye edilmiĢtir (Topuz ve Akın,
2015).
Bu çalıĢmada, Razakı üzüm çeĢidinde farklı seviyede ürün yükü ve TKĠ-Hümas uygularının
ayrı ayrı ve kombine uygulamalarının üzüm verimini ve kalitesi üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır.
Materyal ve Metot
Materyal
Bu araĢtırma, 2015 yılı vejetasyon döneminde, Konya ili, Tuzlukçu ilçesinde üreticiye ait
kendi kökü üzerinde yetiĢtirilen 20 yaĢındaki Razakı üzüm çeĢidinde yürütülmüĢtür.
Razakı; sofralık olarak değerlendirilen standart bir üzüm çeĢididir. Salkımları büyük, taneler
sarımtırak açık yeĢil renkte ve iri taneli, çekirdekli, tatlı ve kokusuz olup, orta mevsimde
olgunlaĢmaktadır. ÇalıĢma materyali, 4 m. x 2 m. mesafelerle dikilmiĢ olan, goble terbiye Ģekilli, karık
usulü sulanan ve eĢit vejetatif geliĢme gösteren omcalarda tesadüf parselleri deneme planına göre
kurulmuĢtur.
Metot
Deneme deseni; 1) Kontrol (K), 2) 25 göz/omca (Ģarj-ürün yükü), 3) 30 göz/omca, 4) 35
göz/omca, 5) 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 6) 30 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 7) 35
göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) olmak üzere 7 farklı uygulama yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada 7 farklı
uygulama x 3 tekerrür= 21 parsel kullanılmıĢtır. Toplam 63 asmada çalıĢılmıĢtır. TKĠ–Hümas
uygulaması topraktan sıvı formda akĢam serin saatlerde yapılmıĢtır.
Şarj Uygulaması (ürün yükü)
Çiftçi tarafından bırakılan omca baĢına göz sayısı Ģahit olarak alınmıĢ, diğer göz seviyeleri
Ģahide göre 5 göz az ve 5 göz fazla olmak üzere 11.04.2015 tarihinde I. ġarj 25 göz/omca, II. ġarj 30
göz/omca, III. ġarj 35 göz/omca bırakılarak budama yapılmıĢtır.
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TKİ–Hümas’ın bileşimi
TKĠ–Hümas; leonardit ve düĢük kaliteli linyitlerden üretilen, %12 hümik ve fulvik asit içeren
sıvı bir doğal organik toprak düzenleyicisidir (Gezgin, 2013). Toplam Organik Madde: %5, Humik
Asit+Fulvik Asit: %12, Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O–%3), PH: 11–13‟tür.
TKĠ–Hümas‟ın Topraktan Uygulanması:
Kullanma talimatında tavsiye edilen 100 ml/1,5 lt ölçüsü baz alınarak, her omcaya 333 ml/5 lt
olarak uygulamalar yapılmıĢtır. Uygulamalar akĢam saatlerine yakın serin saatlerde yapılmıĢtır.
1. Uygulama: Mart sonu–Nisan baĢı (gözler uyanmadan), 2. Uygulama: Çiçeklenmeden önce
bitki kök bölgesine verilmiĢtir. OlgunlaĢan üzümlerin hasadından sonra elde edilecek veriler aĢağıdaki
kriterlere göre yapılmıĢtır.
Üzümde incelenen değerler
Üzüm verimi; parsellerdeki omcalardan elde edilen üzümün tümü tartılarak omca sayısına
bölünmek sureti ile omca baĢına ortalama üzüm verimi (kg/omca) olarak saptanmıĢtır. Salkım ağırlığı;
her parseldeki toplam üzüm verimi, toplam salkım sayısına bölünerek ortalama salkım ağırlığı
bulunarak ve (g) cinsinden ifade edilmiĢtir. Salkım uzunluğu; her parselden tesadüfen alınan 10
salkımda, salkımda dallanmanın baĢladığı nokta ile salkımın uç kısmı arası cetvel ile ölçülerek ve
toplam sayının 10‟a bölünmesi ile ortalama salkım uzunluğu (cm) cinsinden bulunmuĢtur. Salkım
geniĢliği; her parselden tesadüfen alınan 10 salkımda, salkımın her iki tarafındaki en geniĢ dallanma
noktalarının uzunlukları cetvel ile ölçülerek ve toplam sayının 10‟a bölünmesi ile ortalama salkım
geniĢliği (cm) cinsinden belirlenmiĢtir. Tane ağırlığı; Amerine ve Cruess (1960) metodu ile
(salkımların 1/3‟lük her kısmından tanelerin alınması) toplanan 100 tane tartılarak elde edilen toplam
ağırlığın 100‟e bölünmesi ile bir tane ağırlığı (g) cinsinden hesaplanmıĢtır. Tane uzunluğu; Amerine
ve Cruess (1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek mm cinsinden tane uzunluğu
belirlenmiĢtir. Tane geniĢliği; Amerine ve Cruess (1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek
mm cinsinden tane geniĢliği belirlenmiĢtir. Tane uzunluğu/Tane geniĢliği; Amerine ve Cruess (1960)
metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek mm cinsinden tane uzunluğu ve tane geniĢliği
belirlenmiĢtir. pH; Sıvının asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide
bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade etmektedir. oBriks (%); Amerine ve Cruses (1960)
metoduna göre toplanan tanelerin sıkılması ile elde edilen üzüm Ģırasında el refraktometresi ile
belirlenmiĢtir (Nelson, 1985). Titrasyon asitliği (TA); Amerine ve Cruses (1960) metoduna göre
toplanan tanelerin sıkılması ile elde edilen üzüm Ģırasından 5 ml pipetle alınıp beherde 50 ml saf suya
tamamlanacak 0,1 N NaOH ile titrasyona tabi tutulmuĢtur (Nelson, 1985). Olgunluk indisi; elde edilen
o
Briks değerinin titrasyon asitliğine bölünmesi ile saptanmıĢtır. ġıra randımanı; toplanan üzümlerden
tesadüfen alınan 1‟er kg üzümün sıkılması ile elde edilen Ģıra miktarı (ml) cinsinden verilmiĢtir. Renk
parametrelerinin belirlenmesi; Konika Minolta CR400 (Minolta, Osaka, Japan) model renk ölçüm
cihazı ile örneklerin CIE LAB L*, a* ve b* değerleri ölçülmüĢtür. Tane kabuk rengi; renkleri üç
boyutlu koordinatlarda CIEL LAB (Commision Internationele de I‟E Clairage) L*, a*, b*
tanımlanmıĢtır. L* değeri; parlaklık, a* renk koordinatları yeĢil-kırmızı, b* renk koordinatları mavisarı renkleri vermektedir. L* değeri, 0-100 arasındaki rakamlarda, 100‟e yaklaĢması rengin
beyazlaĢtığını, yani parlaklığın arttığını, 0‟a yaklaĢması ise siyah rengin arttığını göstermektedir. a*
değeri, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması kırmızı rengin arttığını, - değerin artması ise yeĢil
rengin arttığı anlamına gelmektedir. b* değeri ise, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması sarı
rengin arttığını, - değerin artması ise mavi rengin arttığı anlamına gelmektedir (Minolta, 1994). Renk
ölçümü için tane kabuğunda meydana gelen renk değiĢimleri CR-400 Minolta marka renk cihazı ile
ölçülmüĢtür. Renk ölçümü için asmaların her iki tarafındaki salkımlardan her parsel için 10 salkım
incelenerek ve bunların ortalaması verilmiĢtir. Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen sonuçlar JMP
(7.0 versiyon, SAS Institute, Cary, NC, USA) istatistik programında analiz edilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, 2015 yılında Konya‟nın Tuzlukçu ilçesinde yürütülen Razakı üzüm çeĢidinde
farklı seviyede Ģarj (ürün yükü) ve hümik madde uygulamalarının sofralık üzüm verimi ve kalitesi
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üzerine etkileri incelenmiĢtir. Elde edilen ölçüm ve bulgular 3 tekerrür ortalaması olarak çizelgelerde
verilerek yorumlanmıĢtır (Çizelge 1., Çizelge 2. ve Çizelge 3.).
Çizelge 1. Razakı üzüm çeĢidinde farklı seviyede Ģarj (ürün yükü) ve hümik madde uygulamalarının
verim ve verim unsurları üzerine etkileri
Uygulamalar
Kontrol
25 göz/omca
30 göz/omca
35 göz/omca
25 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
30 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
35 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
LSD %5

Üzüm
verimi
(kg/asma)
1,97
1,92
1,83
1,75
1,68
1,82
1,87
ÖD

Salkım
ağırlığı
(g)
88,04 a
88,75 a
53,55 b
83,40 a
80,71 ab
90,59 a
83,46 a
28,40

Salkım
uzunluğu
(cm)
20,91 a
15,80 b
15,27 b
15,65 b
13,94 b
14,22 b
14,97 b
3,94

Salkım
genişliği
(cm)
8,74
8,18
6,72
7,58
7,16
8,13
8,36
ÖD

Tane
ağırlığı
(g)
3,48 a
3,19 ab
2,95 ab
2,72 b
2,87 b
2,95 ab
2,82 b
0,56

a, b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil.

Uygulamaların üzüm verimine etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların üzüm verimi üzerine etkisi istatistikî
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların salkım ağırlığına etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en ağır salkım (90,59 g) ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan), (88,75 g) ile 25 göz/omca, (88,04 g) ile K, (83,46 g) ile 35 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan) ve (83,40 g) ile 35 göz/omca uygulamalarından elde edilirken, en hafif 53,55 g ile 30
göz/omca uygulamasından elde edilmiĢtir. Yapılan benzer bir çalıĢmada, Horoz Karası üzüm
çeĢidinde yapılan uygulama ile salkım ağırlığının arttığı bildirilmiĢtir (Akın, 2003).
Uygulamaların salkım uzunluğuna etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en uzun salkım 20,91 cm ile K uygulamasından elde edilirken
diğer uygulamaların tamamında olumsuz olarak salkımların kısalmasına sebep olmuĢtur.
Uygulamaların salkım genişliğine etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların salkım geniĢliği üzerine etkisi
istatistikîolarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların tane ağırlığına etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en yüksek tane ağırlığı 3,48 g K uygulamasından elde edilirken
en düĢük 2,87 g ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 2,82 g ile 35 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan) ve 2,72 g ile 35 göz/omca uygulamalarından elde edilmiĢtir. Yapılan benzer çalıĢmalarda,
Akın (2003) Horoz Karası üzüm çeĢidinde, Ferrara ve Brunetti (2010) Ġtalya üzüm çeĢidinde, Önal ve
Akın (2014) Ġsmailoğlu üzüm tipinde yaptıkları uygulamalar ile tane ağırlığının arttığını ifade
etmiĢlerdir.
Uygulamaların tane uzunluğuna etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, en uzun tane 19,98 mm ile K uygulamasından elde edilirken en
kısa tane 17,60 mm ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 17,44 mm ile 30 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) ve 17,19 mm ile 30 göz/omca uygulamalarından elde edilmiĢtir. Kontrol dıĢındaki
uygulamalar tane uzunluğunun kısalmasına sebep olmuĢtur.
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Çizelge 2. Razakı üzüm çeĢidinde farklı seviyede Ģarj (ürün yükü) ve hümik madde uygulamalarının
verim unsurları üzerine etkileri

Uygulamalar

Tane
Uzunl.
(mm)

Kontrol
25 göz/omca
30 göz/omca
35 göz/omca
25 göz/omca +TKİ–Hümas(topraktan)
30 göz/omca +TKİ–Hümas(topraktan)
35 göz/omca +TKİ–Hümas(topraktan)
LSD %5

19,98 a
19,16 ab
17,19 b
18,69 ab
1760 b
17,44 b
17,83 ab
2,37

Tane
genişliği
(mm)
14,78
14,81
12,89
14,32
14,11
13,27
13,07
ÖD

Tane
uzun./
tane
geniş.
1,36
1,29
1,34
1,31
1,25
1,31
1,36
ÖD

O

pH

Briks
(%)

3,90
3,99
4,32
4,28
4,39
4,11
4,03
ÖD

21,50 a
21,40 a
20,23 ab
20,20 ab
19,20 b
20,03 ab
20,87 ab
1.98

TA
(%)
0,85 b
0,96 ab
1,08 a
1,09 a
1,09 a
1,09 a
1,03 ab
1,19

a, b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil.

Uygulamaların tane genişliğine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların tane geniĢliği üzerine etkisi istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların tane uzunluğu / tane genişliğine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların tane uzunluğu/tane geniĢliği üzerine
etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların pH üzerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların pH üzerine etkisi istatistiki olarak önemli
bulunmamıĢtır.
Uygulamaların oBriks üzerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, en yüksek 0Briks %21,50 ile K ve %21,40 ile 25 göz/omca
uygulamalarından elde edilirken, en düĢük %19,20 ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan),
uygulamasından elde edilmiĢtir. Rakamsal olarak değerlendirildiğinde Kontrol haricindeki
uygulamalar 0Briks değerini olumsuz Ģekilde azaltmıĢtır.
Uygulamaların titre edilebilir asit üzerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, en yüksek TA (1,09 g TAE/100ml) ile 35 göz/omca, (1,09 g
TAE/100ml) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), (1,09 g TAE/100ml) ile 30 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) ve (1,08 g TAE/100ml) ile 30 göz/omca uygulamalarından elde edilirken en düĢük
(0,85 g TAE/100ml) ile K uygulamasından elde edilmiĢtir. Rakamsal olarak değerlendirildiğinde
Kontrol haricindeki uygulamalar TA değerini olumsuz Ģekilde artırmıĢtır. Yapılan benzer bir
çalıĢmada, Ferrara ve Brunetti (2010) Ġtalya üzüm çeĢidinde yapılan uygulamalar ile titrasyon
asitliğinin arttığını tespit etmiĢlerdir.
Uygulamaların olgunluk indisi üzerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, en yüksek olgunluk indisi (25,41) ile K uygulamasından elde
edilirken en düĢük (17,78) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamasından elde edilmiĢtir.
Rakamsal olarak değerlendirildiğinde Kontrol haricindeki uygulamalar olgunluk indisi
değerini olumsuz Ģekilde azaltmıĢtır. Yapılan benzer bir çalıĢmada; Ferrara ve Brunetti (2010) Ġtalya
üzüm çeĢidinde yapılan uygulamalar ile olgunluk indisinin arttığını bildirmiĢlerdir.
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Çizelge 3. Razakı‟da farklı seviyede Ģarj ve hümik madde uygulamalarının verim unsurları üzerine
etkileri
Uygulamalar
Kontrol
25 göz/omca
30 göz/omca
35 göz/omca
25 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
30 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
35 göz/omca +TKİ–Hümas (topraktan)
LSD %5

Olgunluk
indisi
(0Briks/TA)
25,41 a
22,23 ab
19,05 bc
18,74 bc
17,78 c
18,48 bc
20,51 bc
4,00

Şıra
randımanı
(ml)
680,00 ab
726,67 a
695,00 a
700,00 a
573,33 b
606,67 ab
626,67 ab
121,20

L*
Renk
değeri
46,92
47,37
47,77
45,69
45,60
47,18
47,16
ÖD

a*
Renk
değeri
-5,05 ab
-4,88 ab
-5,26 ab
-3,91 b
-5,76 a
-5,79 a
-4,18 ab
1,71

b*
Renk
değeri
15,70
15,43
14,28
13,48
14,50
13,26
14,72
ÖD

a, c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil.

Uygulamaların şıra randımanı etkileri
Çizelge 3.‟deki verilere göre, en yüksek Ģıra randımanı (726,67 ml) ile 25 göz/omca, (700 ml)
ile 35 göz/omca ve (695 ml) ile 30 göz/omca uygulamalarından elde edilirken en düĢük 573,33 ml ile
25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamasından elde edilmiĢtir. Yapılan benzer bir çalıĢmada,
Horoz Karası‟nda yapılan uygulama ile Ģıra randımanının arttığı bildirilmiĢtir (Akın, 2003).
Uygulamaların L* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 3.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların L* renk yoğunluğu üzerine etkisi
istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların a* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, en yoğun a* renk değeri (-5,79) ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan) ve (-5,76) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamalarından elde edilirken en
düĢük (-3,91) ile 35 göz/omca uygulamasından elde edilmiĢtir.
Uygulamaların b* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, yapılan uygulamaların b* renk yoğunluğu üzerine etkisi
istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır.
Konya ili, tuzlukçu ilçesinde 2015 vejetasyon döneminde yürütülen bu çalıĢmada kendi kökü
üzerinde yetiĢtirilen Razakı üzüm çeĢidinde farklı seviyelerde Ģarj (ürün yükü) ve TKĠ–Hümas
uygulamalarının sofralık üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, Razakı
üzüm çeĢidi için üzüm verimi, salkım ağırlığı, salkım uzunluğu, salkım geniĢliği, 100 tane ağırlığı,
tane uzunluğu, tane geniĢliği, tane uzunluğu/tane geniĢliği, pH, 0Briks, titrasyon asitliği, olgunluk
indisi, Ģıra randımanı, tane kabuk rengi (L* renk değeri, a* renk değeri, b* renk değeri) gibi verim ve
kalite kriterleri üzerine elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, en ağır salkım (90,59 g) ile 30
göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), (88,75 g) ile 25 göz/omca, (88,04 g) ile K, (83,46 g) ile 35
göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) ve (83,40 g) ile 35 göz/omca uygulamalarından elde edilirken, en
hafif 53,55 g ile 30 göz/omca uygulaması ile; en yüksek tane ağırlığı 3,48 g K uygulamasından elde
edilirken en düĢük 2,87 g ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 2,82 g ile 35 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) ve 2,72 g ile 35 göz/omca uygulamaları ile; en uzun tane 19,98 mm ile K
uygulamasından elde edilirken en kısa tane 17,60 mm ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), 17,44
mm ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) ve 17,19 mm ile 30 göz/omca uygulamalarından elde
edilmiĢtir. Kontrol dıĢındaki uygulamalar tane uzunluğunun kısalmasına sebep olmuĢtur. En yüksek
o
Briks %21,50 ile K ve %21,40 ile 25 göz/omca uygulamalarından elde edilirken, en düĢük %19,20 ile
25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan), uygulamasından elde edilmiĢtir. Rakamsal olarak
değerlendirildiğinde Kontrol haricindeki uygulamalar 0Briks değerini olumsuz Ģekilde azaltmıĢtır. En
yüksek TA (1,09 g TAE/100ml) ile 35 göz/omca, (1,09 g TAE/100ml) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan), (1,09 g TAE/100ml) ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) ve (1,08 g TAE/100ml) ile
30 göz/omca uygulamalarından elde edilirken en düĢük (0,85 g TAE/100ml) ile K uygulamasından
elde edilmiĢtir. Rakamsal olarak değerlendirildiğinde Kontrol haricindeki uygulamalar TA değerini
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olumsuz Ģekilde artırmıĢtır. En yüksek olgunluk indisi (25,41) ile K uygulamasından elde edilirken en
düĢük (17,78) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamasından elde edilmiĢtir. Rakamsal
olarak değerlendirildiğinde Kontrol haricindeki uygulamalar olgunluk indisi değerini olumsuz Ģekilde
azaltmıĢtır. En yüksek Ģıra randımanı (726,67 ml) ile 25 göz/omca, (700 ml) ile 35 göz/omca ve (695
ml) ile 30 göz/omca uygulamalarından elde edilirken en düĢük 573,33 ml ile 25 göz/omca+TKĠ–
Hümas (topraktan) uygulaması ile; en yoğun a* renk değeri (-5,79) ile 30 göz/omca+TKĠ–Hümas
(topraktan) ve (-5,76) ile 25 göz/omca+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamalarından elde edilirken en
düĢük (-3,91) ile 35 göz/omca uygulamalarından elde edilmiĢtir. Uygulamaların üzüm verimi, salkım
geniĢliği, tane geniĢliği, tane uzunluğu/tane geniĢliği, pH, L* ve b* renk yoğunluk değerleri üzerlerine
etkisi önemli bulunmamıĢtır. AraĢtırma, tek yıllık bir çalıĢmayı kapsadığından ilk yıl uygulama
sonuçlarının üzüm verim ve kalite parametreleri üzerine olumlu bir etkisi belirlenememiĢtir.
ÇalıĢmanın birkaç yıl daha tekrar edilmesi önerilmektedir.
Teşekkür: Bu çalıĢma, „Selçuk Üniversitesi‟ „Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Ofis Müdürlüğü‟ tarafından
15201042 numaralı proje kapsamında, Yüksek Lisans Tezinden derlenerek hazırlanmıĢtır.
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Öz
Bu araĢtırma, vejetasyon periyodunda farklı düzeylerde koltuk alınmıĢ (YDKB: Yüksek düzeyde koltuk
bırakma, NDKA: Normal düzeyde koltuk alma ve YDKA: Yüksek düzeyde koltuk alma) olan sofralık çeĢitlerde
(Amasya Beyazı, Ata Sarısı, Cardinal, Kozak Beyazı, Yalova Çekirdeksizi ve Yalova Ġncisi) yıllık dalların
odunlaĢma düzeylerinin (Mart ayı) belirlenmesi amacıyla, 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüĢtür. Materyal
olarak kullanılan üzüm çeĢitlerine ait 7,5–9,5 mm kalınlığındaki kalemler, „ÇOMÜ Dardanos YerleĢkesi‟ndeki
„Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ndan (Çanakkale) temin edilmiĢtir. 2012 yılı
vejetasyonunda gerçekleĢtirilen YDKA uygulaması, genelde ilk yıl (2012) olgunluk indisinde düĢüĢe ve
omcaların potansiyelinde azalmaya yol açmıĢ, yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinde (çap/öz ve ksilem/öz) de
2013 yılı Mart ayı itibariyle azalmalar kaydedilmiĢtir. Buna karĢılık, yıllık dalların odunlaĢma düzeyleri
omcaların potansiyelinde artıĢa neden olan YDKB uygulaması ile aynı dönemde yükselme göstermiĢ, NDKB
uygulamasının etkisi ise genelde iki uygulamanın ortalaması Ģeklinde olmuĢtur. 2012 yılı vejetasyonunda
gerçekleĢtirilen YDKB uygulamasının yıllık dalların odunlaĢma düzeyini arttırması, ikinci yıl (2013) doğuĢ
oranlarının da artıĢına yol açarak üzüm çeĢitlerindeki ortalama üzüm verimini önemli seviyede yükseltmiĢtir.
Ancak ortalama üzüm veriminin 2013 yılı vejatasyonunda önemli seviyede yükselmesiyle, yıllık dalların
odunlaĢma düzeylerinin bu kez aynı uygulamada 2014 yılı Mart ayı itibariyle azaldığı belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler : Vitis vinifara L., Çap/öz, Ksilem/öz, OdunlaĢma, Koltuk sürgünü, Çanakkale.
Abstract

Determination of the Level of Lignification of the Annual Branches of Table Grape
Varieties at Different Axillary Shoot Removal Levels in Vegetative Period
This study has been carried out in the years 2013 and 2014 aimed to determine the level of lignification
of the annual branches of table grape varieties (Amasya Beyazi, Ata Sarisi, Cardinal, Kozak Beyazi, Yalova
Çekirdeksizi and Yalova Ġncisi) at different axillary shoot removal levels (YDKB: none axillary shoot removal,
NDKA: normal level axillary shoot removal and YDKA: high level axillary shoot removal) in vegetative period.
The scions with the thickness of 7.5–9.5 mm used as material of this research work have been obtained from the
Research and Application Vineyards of Table Grape Varieties located at the ÇOMÜ Dardanos Research Campus
(Çanakkale Turkey). In YDKA application that held in the vegetation of 2012, a reduction has also been
recorded in the lignification levels of annual branches (diameter/core and xylem/core) from the month of March
in 2013 due to the decline in the maturity index, and then that led to a reduction in the potential of vine stocks,
generally, in first year (2012). In contrast, the level of the lignification of annual branches showed an increase in
the same period with YDKB application that caused a rise in the potential of vine stocks but the effect of NDKB
application generally has been as the average of the two applications. The YDKB application, held in the
vegetation year of 2012, had increased the level of lignification of the annual branches, and raised their birth
rates in the second year (2013), too, by paving the way for increasing the average yield of the grape varieties in a
significant level. Nevertheless, significant levels of 2013 with the rise in the average grape yield vegetation, this
time of the year category in the same application of lignification level reductions were recorded in March 2014.
Keywords: Vitis vinifara L., Diameter/core, Xylem/core, lignification, Axillary shoot, Çanakkale.

Giriş
FAO‟nun verilerine göre; 2011 yılında dünyadaki 7.060.244 ha bağ alanından toplam
69.093.293 ton yaĢ üzüm üretimi yapılırken, yurdumuzdaki 472.545 hektarlık bağ alanından toplam
4.296.351 ton yaĢ üzüm üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye, 2011 yılı üzüm üretim alanı
sıralamasında Ġspanya, Fransa, Ġtalya ve Çin‟in ardından 5., üretim miktarı bakımından ise; Çin, Ġtalya,
ABD, Fransa ve Ġspanya‟nın ardından 6. sırada yer almaktadır (FAO, 2013).
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Bağlardan yüksek ve kaliteli bir verim alabilmek için, yeni melez üzüm çeĢitlerinin
yaygınlaĢtırılarak, bunların fidanlarının da yüksek bir randıman ve kaliteyle yetiĢtirilmesi gereklidir.
Bu amaçla kullanılan üretim materyallerinin (kalem ve çelik) ismine doğru, uygun ve iyi odunlaĢmıĢ
(piĢkinleĢmiĢ) omcalardan alınmasının önemi çok büyüktür. Bununla birlikte, fidanlık parsellerinde
veya serada yetiĢtirilen açık köklü aĢılı fidanlar ile tüplü (kaplı) fidanların sürgünlerinin de iyi düzeyde
odunlaĢmaları önemlidir. Bahar (1996), asma fidanlarının sürgünlerindeki öz çapının büyümesi ile
floem+ksilem kalınlığı/öz oranının azaldığını, bunun sürgünlerdeki odunlaĢmanın kötü durumda
olduğunun göstergesi olduğunu belirtmektedir.
Yıllık dalda ölü olan öz bölgesi ne kadar dar, ksilem (odun) ve kabuk+floem tabakaları ne
kadar geniĢ olursa, yıllık dalın o oranda iyi odunlaĢmıĢ (piĢkinleĢmiĢ), bunun tersi olduğunda ise kötü
odunlaĢmıĢ olduğu anlaĢılmaktadır (Oraman, 1970; Çelik ve ark., 1998; Dardeniz, 2001; Dardeniz ve
ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2008). Yıllık dalın çap/öz, ksilem/öz ve kabuk+floem/öz oranlarının
yüksek olması ideal bir odunlaĢmanın göstergesi olup, bu parametreler odunlaĢma düzeyi hakkında
önemli bilgiler vermektedir (Dardeniz ve ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2008; Dardeniz ve ark., 2013;
Tırpancı ve Dardeniz, 2014; Önder ve Dardeniz, 2015). Önder ve Dardeniz (2015), yıllık dalda çap/öz
parametresi ile kabuk+floem/öz, ksilem/öz ve ksilem+(kabuk+floem)/öz parametreleri arasında
p<0,01 düzeyinde pozitif yönde iliĢkiler bulmuĢlar, ayrıca Cardinal, Yalova Çekirdeksizi ve Yalova
Ġncisi üzüm çeĢitlerinde, çap ile çap/öz ve çap ile ksilem/öz parametreleri arasında p<0,01 düzeyinde
pozitif yönde iliĢkiler saptamıĢlardır. Bununla birlikte, üzüm çeĢitlerinin çoğunda yıllık dalın çap/öz,
ksilem/öz ve ksilem+(kabuk+floem)/öz parametreleri ile yıllık daldaki kıĢ gözlerinin primer
tomurcuğu içerisindeki somak sayısı arasında da, yine p<0,01 düzeyinde pozitif yönde iliĢkiler tespit
edilmiĢtir. Bu durum, omcaların yıllık dallarındaki kıĢ gözü verimliliğinin yıllık dal kalitesine
(odunlaĢma düzeyi) bağlı olarak değiĢtiğini göstermektedir.
Anaç ve üzüm çeĢitlerinin yıllık dallarındaki kabuk+floem kalınlıkları, içyapının değiĢimiyle
yaprak döküm zamanından, budama ve uyanma zamanına doğru giderek artıĢ kaydetmektedir
(Dardeniz ve ark., 2008; Dardeniz ve ark., 2013). Ayrıca, dip boğum aralıklarından yıllık dalın orta ve
uç boğum aralıklarına doğru gidildikçe, kabuk+floem kalınlığı değerleri azalma kaydetmektedir
(Dardeniz ve ark., 2008; Önder ve Dardeniz, 2015). Örneğin; Cardinal, Italia, Yalova Çekirdeksizi ve
Yalova Ġncisi üzüm çeĢitlerinin 1.–4. boğum aralıklarında sırasıyla 0,84 mm, 0,80 mm, 0,72 mm ve
0,71 mm olan kabuk+floem kalınlığı düzenli Ģekilde azalarak, 13.–16. boğum aralıklarında sırasıyla
0,52 mm, 0,54 mm, 0,54 mm ve 0,47 mm‟ye inmektedir (Önder ve Dardeniz, 2015).
Genel olarak kambiyum, 6–8 sıra ksilem hücresi teĢekkül ettikten sonra 1 floem hücresi
meydana getirdiğinden, bir büyüme mevsiminde meydana gelen floem ve ksilem halkalarının kalınlığı
aynı olmamaktadır (Öner, 1978). Ayrıca, odun (ksilem) tabakasının kalınlığı yıllık dalın her yerinde de
aynı değildir (Oraman, 1972). Yıllık dalın boğum arasından enine bir kesit alındığında, anatomik
olarak dar taraflardaki odunlaĢmanın daha iyi olduğu görülmektedir (Kısmalı, 1978). Bu nedenle,
yıllık dalın dar taraflarında, geniĢ taraflara kıyasla daha fazla kallus meydana gelmektedir. Bununla
birlikte, yıllık dalın dar taraflarındaki odun boruları daha çok ve daha geniĢ, yıllık dalın geniĢ
taraflarındaki odun boruları ise çok daha az ve küçük olmaktadır. Anaç ve üzüm çeĢitlerinde, dip
boğum aralıklarından yıllık dalın orta ve uç boğum aralıklarına doğru çıkıldıkça, ksilem değerlerinde
belirgin azalmalar kaydedilmektedir (Dardeniz ve ark., 2008; Önder ve Dardeniz, 2015). Örneğin;
Cardinal, Italia, Yalova Çekirdeksizi ve Yalova Ġncisi üzüm çeĢitlerinin 1.–4. boğum aralıklarında
sırasıyla 2,50 mm, 2,58 mm, 2,41 mm ve 2,25 mm olan ksilem kalınlığı düzenli Ģekilde azalarak,
13.–16. boğum aralıklarında sırasıyla 1,52 mm, 1,86 mm, 1,65 mm ve 1,26 mm‟ye inmektedir (Önder
ve Dardeniz, 2015). Anaçların yıllık dallarındaki ksilem kalınlığı, içyapının değiĢimiyle birlikte
yaprak döküm zamanından, 30 ve 45 gün sonraki yıllık dal kesim zamanına, üzüm çeĢitlerinin yıllık
dallarındaki ksilem kalınlığı ise yaprak döküm zamanından, budama ve uyanma zamanına doğru bir
miktar artıĢ göstermektedir (Dardeniz ve ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2013).
Yazlık sürgün henüz gençken, öz daha geniĢ bir çapa sahip olup vejatatif dönem boyunca
odun borularının (ksilem) geliĢimiyle giderek sıkıĢmakta ve küçülmektedir. Gövdenin ikincil
büyümesi devresinde öz ölmekte, buradaki hücreler kahverengine dönerek pasif bir rol oynamaktadır
(Ağaoğlu, 1999). Tam geliĢmiĢ ve odunlaĢmıĢ yıllık daldaki öz dar olup, yıllık dal yaĢlanıp 2, 3 ve çok
yıllık duruma geçtikçe, çap kalınlığına kıyasla öz bölgesi daha dar kalmaktadır (Çelik, 2007). Yıllık
dalın orta bölümündeki özün geniĢliği, anaç ve çeĢitlerde yapılmıĢ olan farklı kültürel uygulamalara,
zamana (dönem), yıllık dalın konumuna ve yıllık dalın depolanma koĢullarına göre değiĢebilmektedir
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(Dardeniz, 2001; Dardeniz ve ark., 2007; Dardeniz ve ark., 2008; Dardeniz ve ark., 2013; Tırpancı ve
Dardeniz, 2014). Üzüm çeĢitlerinin yıllık dallarındaki öz kalınlığı, orta ve uç boğumlara doğru düzenli
Ģekilde azalıĢ göstermektedir. Örneğin; Cardinal, Italia, Yalova Çekirdeksizi ve Yalova Ġncisi üzüm
çeĢitlerinin 1.–4. boğum aralıklarında sırasıyla 4,18 mm, 4,66 mm, 4,74 mm ve 4,09 mm olan öz
kalınlığı, yıllık dal çapının da azalmasıyla düzenli Ģekilde küçülerek 13.–16. boğum aralarında
sırasıyla 2,92 mm, 3,14 mm, 3,41 mm ve 3,21 mm‟ye inmektedir (Önder ve Dardeniz, 2015). Öz,
yıllık dalın dar tarafının izdüĢümünde uzun, kalın tarafının izdüĢümünde ise incedir. Amerikan asma
anaçlarının yıllık dallarında, yaprak döküm tarihinin 15, 30 ve 45 gün sonrasında, içyapının
değiĢimiyle öz kalınlığında azalmalar kaydedilmektedir. Örneğin; 140Ru anacında yaprak döküm
tarihinde 3,53 mm olan öz kalınlığı; yaprak dökümünden 15, 30 ve 45 gün sonrasında sırasıyla 3,40
mm, 3,17 mm ve 3,28 mm‟ye, 5BB anacında ise 3,16 mm‟den 2,93, 2,92 ve 2,93 mm‟ye
gerilemektedir (Dardeniz ve ark., 2007). Üzüm çeĢitlerinin yıllık dallarındaki öz kalınlığı, yaprak
döküm zamanından budama ve uyanma zamanına doğru bir miktar azalma kaydetmekte ya da değiĢim
göstermemektedir (Dardeniz ve ark., 2013).
Üzüm çeĢitlerindeki en iyi odunlaĢma sırasıyla boğum arası, boğumun 1 cm üstü ve 1 cm
altında, en kötü odunlaĢma ise boğum seviyesinde belirlenmiĢ, ayrıca en kalın ksilem ve kabuk+floem
tabakalarının kıĢ gözünün 90 derece sağ ve 90 derece solunda, en ince ksilem ve kabuk+floem
tabakalarının ise kıĢ gözünün bulunduğu taraf ile kıĢ gözünün 180 derece arka kısmında olduğu
saptanmıĢtır (Dardeniz ve ark., 2013).
Çap/öz değerinin; 5BB anacının 1.–4. boğum aralığında 3,80‟den 5.–8., 9.–12., 13.–16. ve
17.–20. boğum aralıklarında sırasıyla 3,36, 2,93, 2,62 ve 2,44 değerlerine, 140Ru anacının 1.–4.
boğum aralıklığında ise; 3,49‟dan sırasıyla 2,90, 2,57, 2,40 ve 2,33 değerlerine gerilediği
belirlenmiĢtir (Dardeniz ve ark., 2008). Yıllık dalın farklı boğum aralıklarının odunlaĢma düzeyleri
üzüm çeĢitlerinde de incelenmiĢtir. Çap/öz değeri, yıllık dalın 1.–4., 5.–8., 9.–12. ve 13.–16 boğum
aralıklarında, Cardinal üzüm çeĢidinde sırasıyla; 2,50, 2,64, 2,50 ve 2,35, Yalova Ġncisi üzüm
çeĢidinde; 2,47, 2,46, 2,26 ve 2,15, Italia üzüm çeĢidinde; 2,42, 2,56, 2,57 ve 2,57, Yalova
Çekirdeksizi üzüm çeĢidinde; 2,30, 2,26, 2,35 ve 2,31 olarak saptanmıĢtır. Buna göre çap/öz,
ksilem/öz ile ksilem+(kabuk+floem)/öz değerleri; Cardinal üzüm çeĢidinde 5.–8., Yalova Ġncisi üzüm
çeĢidinde ise 1.–4. ve 5.–8. boğum aralıklarında en yüksek değerleri oluĢturmuĢtur. Bütün üzüm
çeĢitlerinde kör göz–1. boğum aralığında odunlaĢmaya ait parametrelerin en yüksek değerleri alması
ise bu kısmın iki yıllık dala en yakın (dip) boğum arası olmasından kaynaklanmaktadır (Önder ve
Dardeniz, 2015).
Farklı uygulamalar, üretim materyali kalitesinin arttırılmasına olanak sağlayabilmektedir.
5BB anacı için 5.–16. ve 140Ru anacı için 5.–12. boğum aralıkları, en ideal üretim materyal kısımları
olarak belirlenmiĢtir (Dardeniz ve ark., 2008). Bununla birlikte, anaç baĢları üzerindeki mevcut yazlık
sürgünlerin yaz periyodunda 12, 8 ve 4 sürgün bırakma Ģeklinde azaltılması, odunlaĢma (çap/öz)
değerini arttırarak (140Ru: kontrol; 2,76, 12 sürgün; 2,85, 8 sürgün; 3,13 ve 4 sürgün; 3,24, 1103P:
kontrol; 3,35, 12 sürgün; 3,40, 8 sürgün; 3,74 ve 4 sürgün; 3,96) fidan kalitesini yükseltmektedir. Bu
nedenle; anaç damızlığı parsellerinde aĢılanabilir çelik üretiminin amaçlandığı yıllarda anaç baĢına
140Ru anacında 8, 1103P anacında 9 adet, fidanlık çeliği üretiminin amaçlandığı yıllarda 140Ru
anacında 11, 1103P anacında 10 adet, her iki çelik tipinin de amaçlandığı yıllarda ise her iki anaçta da
10‟ar adet yazlık sürgünün bırakılması tavsiye edilmiĢtir (Dardeniz, 2001; Dardeniz ve Kısmalı,
2001). Üzüm çeĢitleri için en ideal üretim materyali kısımları; Cardinal üzüm çeĢidinde 5.–12., Yalova
Ġncisi üzüm çeĢidinde 5.–8., Italia üzüm çeĢidinde 5.–16. ve Yalova Çekirdeksizi üzüm çeĢidinde
9.–16. boğum aralıkları olarak belirlenmiĢtir (Önder ve Dardeniz, 2015). Üzüm çeĢitlerindeki somak,
salkım ve tane seyreltme uygulamaları da yıllık dal kalitesini olumlu Ģekilde etkilemektedir. Örneğin;
Cardinal üzüm çeĢidinde %30 ve %60 oranlarındaki somak seyreltmeler yıllık dalın kalınlığı, kalem
randımanı ve çap/öz (odunlaĢma) oranını yükseltmiĢ (kontrolde 2,83‟ten, sırasıyla 2,91 ve 3,09),
bunun sonucunda elde edilen fidan kalitesi artıĢ göstermiĢtir (Dardeniz, 2001; Dardeniz ve Kısmalı,
2002). Ġlkbahar döneminde %25, %50 ve %75 düzeyinde somak seyreltme iĢlemi uygulanan Yuvarlak
Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde, tek gözlü kalemlerin üst (tepe) kallus geliĢimleri daha yüksek olmuĢtur
(Ilgın, 1997). Yazlık sürgünlerin üst seviye sürgün bağlama tellerinin üzerine uç alma yapılmadan
yatırılıp bağlanmasıyla, Cardinal üzüm çeĢidinde yıllık dal verimi %48 oranında artıĢ göstermiĢ, ancak
yıllık dal kalitesinde (çap/öz) herhangi bir değiĢiklik meydana gelmemiĢtir (Kısmalı ve Dardeniz,
2002).
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Omca üzerinden alınarak soğuk depo ve oda Ģartlarında farklı süre ve sıcaklıklarda muhafaza
edilen üretim materyallerinde, yıllık dalın içyapısı ilk alım tarihinden itibaren değiĢim göstermektedir.
En iyi odunlaĢma, 75–50 gün süreyle muhafaza edilen yıllık dallardan (kalem) elde edilirken, sırasıyla
4–6°C, 0–2°C ve 8–10°C‟de muhafaza edilen üretim materyalleri daha iyi odunlaĢmıĢ, bu sıralama
üretilmiĢ olan fidanların sürgün ve kök ağırlığı değerlerine de yansımıĢtır. Budama döneminde (Mart
ayı baĢı) alınan kalemlerde yıllık dal içyapısının henüz tam olarak Ģekillenmediği anlaĢıldığından,
aĢının kıĢ budamasının hemen ardından yapılmayarak, 4–6°C sıcaklığındaki soğuk depoda 25 gün
süreyle yapılacak muhafazanın ardından masabaĢı aĢı uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağı
bildirilmiĢtir (Tırpancı ve Dardeniz, 2014). Yapılan baĢka bir araĢtırmada, stereozoom mikroskobu
yardımıyla yapılan ölçümlerde yıllık daldaki epiderm, endoderm, periderm, floem, ksilem ve öz
kalınlıklarının, dip boğum aralıklarından uç boğum aralıklarına doğru azalma kaydettiği saptanmıĢtır.
OdunlaĢmayı belirleyen parametre oranlarına göre; Beyaz Kozak ve MüĢküle üzüm çeĢitlerinde en iyi
odunlaĢma orta–uç boğum aralıklarında (13.–16. ve 9.–12.) gerçekleĢmiĢ, bu parametre oranlarında
zamana bağlı olarak 1. dönemden (yaprak döküm zamanı) 4. döneme (uyanma zamanı) doğru
rakamsal artıĢlar kaydedilmiĢtir (Gökdemir ve Dardeniz, 2014).
Bu araĢtırma, vejetasyon periyodunda farklı düzeylerde koltuk alınmıĢ olan sofralık çeĢitlerde
yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinin (Mart ayı) belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür.
Materyal ve Yöntem
Farklı düzeylerde koltuk alınmıĢ (YDKB: Yüksek düzeyde koltuk bırakma, NDKA: Normal
düzeyde koltuk alma ve YDKA: Yüksek düzeyde koltuk alma) olan Amasya Beyazı, Ata Sarısı
(Beyaz ÇavuĢ x Cardinal), Cardinal (Flame Tokay x Alphonse Lavallée), Kozak Beyazı, Yalova
Çekirdeksizi (Beyrut Hurması x Perlette) ve Yalova Ġncisi (Hönüsü x Siyah Gemre) üzüm çeĢitlerinde
yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 2013 ve 2014 yıllarında yürütülen bu
araĢtırmada, farklı üzüm çeĢitlerine ait 7,5–9,5 mm kalınlığındaki kalemler „ÇOMÜ Dardanos
YerleĢkesi‟ndeki „Sofralık Üzüm ÇeĢitleri Uygulama ve AraĢtırma Bağı‟ndan (Çanakkale) temin
edilmiĢtir. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidi 41B, diğer üzüm çeĢitleri 5BB Amerikan asma anacı üzerine
aĢılı olup denemenin baĢladığı yıl 10 yaĢındadır. 3,0 x 1,5 metre aralık ve mesafede dikilmiĢ olan
omcalar, tek kollu sabit kordon terbiye sistemine göre terbiye edilmiĢtir.
Yıllık dal alım tarihinden (Mart ayı) önceki vejetasyon periyodunda, 6 farklı sofralık üzüm
çeĢidindeki 3 farklı koltuk alma uygulaması 10‟ar adet omca üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir (Türker ve
Dardeniz, 2014). Bu amaçla standart olarak, bütün uygulamalarda (YDKA, NDKA ve YDKB) ilk
salkımın karĢısı dahil alt kısımda bulunan bütün koltuklar en dipten alınmıĢtır. Ancak yüksek düzeyde
koltuk alma (YDKA) uygulamasında, omcaların yazlık sürgünleri üzerindeki diğer bütün koltuk
sürgünleri de, üzerlerinde hiç yaprak kalmayacak Ģekilde en dipten alınarak uzaklaĢtırılmıĢtır. Normal
düzeyde koltuk alma (NDKA) uygulamasında, omcaların yazlık sürgünleri üzerindeki diğer bütün
koltuk sürgünlerinde dipte 1–2 adet yaprak bırakılarak, koltuğun uç kısımları elle kopartılmak
suretiyle uzaklaĢtırılmıĢtır. Yüksek düzeyde koltuk bırakma (YDKB) uygulamasında ise omcaların
yazlık sürgünleri üzerindeki diğer bütün koltuk sürgünleri alınmadan bırakılmıĢ, ancak 1 metreden
daha fazla uzayan ve sıra arasına doğru yayılan bazı koltuk sürgünlerinde 15–20 cm‟lik uç kısımlar el
ile kopartılmıĢ, böylece omcadaki aĢırı vejetatif geliĢim sınırlandırılmaya çalıĢılmıĢtır.
Ġncelemeye alınacak olan yıllık dal (kalem) örnekleri, 10 Mart tarihinde budama makasları
yardımıyla temin edilmiĢtir. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 10 tekerrürlü ve her tekerrürde
1‟er adet omca olacak Ģekilde planlanmıĢ olan araĢtırmada, her bir tekerrür için orta boğumları
(5.–10.) kapsayan 2‟Ģer adet yıllık dal örneği alınmıĢtır. Yıllık dal içyapısının (çap, öz ve ksilem)
ölçümü elektronik kumpas aletiyle gerçekleĢtirilmiĢ, her farklı üzüm çeĢidi için yıllık dallarda toplam
2.400 adet içyapı okuması (3 uygulama x 10 tekerrür x 2‟Ģer adet yıllık dal x 5‟er boğum arası x 8
farklı içyapı okuması= 2.400 adet okuma) yapılmıĢtır. Temin edilen yıllık dal örnekleri 4°C
sıcaklıktaki soğuk depoya alınarak, anatomik içyapılarının ölçümü 5 gün içerisinde tamamlanmıĢtır.
Çap (mm); yıllık dalın 5.–10. boğumları arasındaki her bir boğum aralığından (orta noktadan) enine
kesit alınıp, ince ve kalın 2 farklı çap noktasından elektronik kumpas aleti yardımıyla belirlenen
değerlerin ortalamasının alınmasıyla saptanmıĢtır. Öz (mm); aynı boğum aralıklarında, ince ve kalın 2
farklı öz noktasından elektronik kumpas aleti yardımıyla saptanan değerlerin ortalaması alınmıĢtır.
Ksilem (mm); aynı boğum aralıklarında, 4 farklı ksilem noktasından elektronik kumpas aleti
yardımıyla belirlenen değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Yıllık dalların odunlaĢmasını en
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iyi Ģekilde ifade eden farklı parametre oranları (çap/öz ve ksilem/öz) ise; elde edilen değerlerin öz
değerine oranlanmasıyla tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmadan elde edilen veriler; “SAS® 9.1” istatistikî
paket programı yardımıyla varyans analizine tabi tutularak, LSD karĢılaĢtırma testiyle p<0,05
düzeyinde değerlendirilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Vejetasyon periyodunda farklı düzeylerde koltuk alınmıĢ olan sofralık çeĢitlerde (Amasya
Beyazı, Ata Sarısı, Cardinal, Kozak Beyazı, Yalova Çekirdeksizi ve Yalova Ġncisi) yıllık dalların Mart
ayındaki odunlaĢma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu araĢtırmadan elde edilen veriler,
Çizelge 1. ve Çizelge 2.‟de sunulmuĢtur.
Kozak Beyazı üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013) yıllık dalların çap/öz oranında herhangi bir
önemli farklılık saptanamazken ksilem/öz oranında farklılık belirlenmiĢ, en yüksek ksilem/öz
oranlarını sırasıyla YDKB (0,643) ve YDKA (0,639) uygulamaları oluĢturmuĢtur. Yalova
Çekirdeksizi üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013) yıllık dalların ksilem/öz oranında önemli bir farklılık
belirlenemezken çap/öz oranında farklılık saptanmıĢ, en yüksek çap/öz oranını YDKB uygulaması
(2,221) oluĢtururmuĢtur. Amasya Beyazı üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013) yıllık dalların çap/öz ve
ksilem/öz oranlarında önemli farklılıklar belirlenmiĢ, en yüksek çap/öz ve ksilem/öz oranlarını NDKA
uygulaması (çap/öz; 2,269, ksilem/öz; 0,712) vermiĢtir. Ata Sarısı üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013)
yıllık dalların çap/öz ve ksilem/öz oranlarında önemli farklılıklar görülmüĢ, en yüksek çap/öz ve
ksilem/öz oranlarını YDKB uygulaması (çap/öz; 2,155, ksilem/öz; 0,710) oluĢturmuĢtur. Yalova Ġncisi
üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013) yıllık dalların çap/öz oranında önemli bir farklılık saptanamazken
ksilem/öz oranlarında farklılık belirlenmiĢ, en yüksek ksilem/öz oranlarını sırasıyla NDKA (0,640) ve
YDKB (0,633) uygulamaları oluĢturmuĢtur. Cardinal üzüm çeĢidinde, birinci yıl (2013) yıllık
dallarının çap/öz ve ksilem/öz oranlarında önemli farklılıklar belirlenmiĢ, en yüksek çap/öz oranını
sırasıyla NDKA (2,314) ve YDKB (2,260) uygulamaları oluĢtururken, en yüksek ksilem/öz oranını
NDKA uygulaması (0,777) vermiĢtir (Çizelge 1.).
Çizelge 1. Farklı düzeylerde koltuk almanın, 2013 yılında yıllık dalların odunlaĢma düzeyi üzerine
etkileri
Üzüm Çeşitleri
Kozak Beyazı

Yalova Çekirdeksizi

Amasya Beyazı

Ata Sarısı

Yalova İncisi

Cardinal

Ortalama

Koltuk Alma
Düzeyleri
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD

Öz
(mm)
4,54 a
4,30 ab
4,19 b
0,221
4,49
4,71
4,62
ÖD
4,00 b
4,07 b
4,41 a
0,190
3,71 b
4,01 a
4,12 a
0,206
4,02
4,03
4,19
ÖD
3,68 b
3,52 b
3,87 a
0,173
4,07
4,11
4,23
ÖD

Ksilem
(mm)
2,73 a
2,30 b
2,65 a
0,138
2,60 b
2,85 a
2,79 ab
0,209
2,65 b
2,88 a
2,79 ab
0,142
2,58
2,54
2,46
ÖD
2,53
2,53
2,47
ÖD
2,59 a
2,68 a
2,47 b
0,114
2,61
2,63
2,60
ÖD

Çap/öz
2,100
2,077
2,054
ÖD
2,221 a
2,066 b
2,054 b
0,127
2,140 b
2,269 a
2,110 b
0,078
2,155 a
1,982 b
1,929 b
0,103
2,060
2,011
2,020
ÖD
2,260 a
2,314 a
2,048 b
0,076
2,156 a
2,119 ab
2,035 b
0,119

Ksilem/öz
0,643 a
0,541 b
0,639 a
0,041
0,601
0,615
0,594
ÖD
0,672 b
0,712 a
0,638 b
0,039
0,710 a
0,645 ab
0,607 b
0,052
0,633 a
0,640 a
0,594 b
0,032
0,723 b
0,777 a
0,626 c
0,040
0,664
0,655
0,616
ÖD

YDKB: Yüksek düzeyde koltuk bırakma, NDKA: Normal düzeyde koltuk alma, YDKA: Yüksek düzeyde koltuk alma.
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Birinci yıl (2013) bütün üzüm çeĢitlerinin çap/öz oranı ortalama sonuçlarına göre; YDKB
uygulaması 2,156 değeri ile en yüksek odunlaĢma düzeyi elde edilen uygulama olmuĢ, NDKA
uygulaması 2,119 değeri ile ara gurubu teĢkil etmiĢtir. YDKA uygulaması ise 2,035 değeri ile en
düĢük sonucun alındığı uygulamadır. Ksilem/öz oranı ortalama sonuçlarında da aynı yönde bulgular
elde edilmesine karĢın, farklılık önem seviyesine ulaĢamamıĢtır (Çizelge 1.). Üzüm çeĢitlerinin yıllık
dallarından elde edilen parametre oranları, farklı üzüm çeĢitleriyle gerçekleĢtirilmiĢ olan önceki
araĢtırma bulgularının parametre oranlarıyla benzerlikler göstermektedir (Dardeniz, 2001; Dardeniz
ve Kısmalı, 2002; Dardeniz ve ark., 2013; Tırpancı ve Dardeniz, 2014; Önder ve Dardeniz, 2015).
Kozak Beyazı üzüm çeĢidinde, ikinci yıl (2014) yıllık dalların ksilem/öz oranında herhangi bir
önemli farklılık saptanamazken, çap/öz oranında farklılık belirlenmiĢ, en yüksek çap/öz oranını
YDKA uygulaması (2,367) oluĢturmuĢtur. Yalova Çekirdeksizi üzüm çeĢidinde, ikinci yıl (2014)
yıllık dalların çap/öz ve ksilem/öz oranlarında önemli farklılıklar belirlenmiĢ, en yüksek çap/öz oranını
YDKA uygulaması (2,219) oluĢtururken, en düĢük değeri YDKB uygulaması (2,021) vermiĢtir. En
yüksek ksilem/öz oranını yine YDKA uygulaması (0,451) meydana getirmiĢtir. Amasya Beyazı üzüm
çeĢidinde, ikinci yıl (2014) yıllık dalların çap/öz ve ksilem/öz oranlarında herhangi bir önemli farklılık
belirlenememiĢ, oldukça yakın değerler elde edilmiĢtir. Ata Sarısı üzüm çeĢidinde, ikinci yıl (2014)
yıllık dalların çap/öz oranında önemli bir farklılık saptanamazken, ksilem/öz oranında farklılık
belirlenmiĢ, en yüksek ksilem/öz oranını NDKA uygulaması (0,372) oluĢtururken, en düĢük değer
YDKA uygulamasından (0,339) elde edilmiĢtir. Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinde, ikinci yıl (2014) yıllık
dalların çap/öz ve ksilem/öz oranlarında önemli farklılıklar belirlenmiĢ, en yüksek çap/öz oranını
NDKA uygulaması (2,283) oluĢtururken, en yüksek ksilem/öz oranını yine NDKA uygulaması (0,355)
vermiĢ, bu uygulamayı farklı bir grup oluĢturan YDKA uygulaması (0,325) takip etmiĢtir. Cardinal
üzüm çeĢidinde, ikinci yıl (2014) yıllık dalların çap/öz ve ksilem/öz oranlarında önemli bir farklılık
belirlenememiĢtir. Ġkinci yıl (2014) bütün üzüm çeĢitlerinin çap/öz oranı ortalama sonuçlarına göre;
YDKB uygulaması, 2,157 değeri ile en düĢük odunlaĢma düzeyine sahip uygulama olmuĢ, ksilem/öz
oranında ise herhangi bir önemli farklılık belirlenememiĢtir (Çizelge 2.).
Çizelge 2. Farklı düzeylerde koltuk almanın, 2014 yılında yıllık dalların odunlaĢma düzeyi üzerine
etkileri
Üzüm Çeşitleri
Kozak Beyazı

Yalova Çekirdeksizi

Amasya Beyazı

Ata Sarısı

Yalova İncisi

Cardinal

Ortalama

Koltuk Alma
Düzeyleri
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD
YDKB
NDKA
YDKA
LSD

Öz
(mm)
3,99 a
3,83 a
3,32 b
0,278
4,27 a
4,36 a
3,96 b
0,305
3,64 ab
3,50 b
3,78 a
0,273
3,91 a
3,40 b
3,56 b
0,233
3,85 a
3,28 c
3,54 b
0,223
3,59
3,47
3,56
ÖD
3,895 a
3,631 b
3,607 b
0,123

Ksilem
(mm)
2,03
1,14
1,30
ÖD
1,52 b
1,73 a
1,74 a
0,135
1,40 b
1,45 ab
1,53 a
0,119
1,38 a
1,25 b
1,20 b
0,102
1,11
1,16
1,11
ÖD
1,50
1,85
1,29
ÖD
1,516
1,411
1,360
ÖD

Çap/öz
2,077 b
2,113 b
2,367 a
0,142
2,021 b
2,148 ab
2,219 a
0,139
2,411
2,443
2,370
ÖD
2,093
2,105
2,073
ÖD
2,074 b
2,283 a
2,151 b
0,098
2,277
2,282
2,101
ÖD
2,157 b
2,214 a
2,228 a
0,056

Ksilem/öz
0,505
0,302
0,423
ÖD
0,368 b
0,406 b
0,451 a
0,040
0,395
0,429
0,413
ÖD
0,363 ab
0,372 a
0,339 b
0,030
0,292 c
0,355 a
0,325 b
0,030
0,428
0,544
0,363
ÖD
0,397
0,396
0,386
ÖD

YDKB: Yüksek düzeyde koltuk bırakma, NDKA: Normal düzeyde koltuk alma, YDKA: Yüksek düzeyde koltuk alma.
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Üzüm çeĢitlerinin yıllık dallarından elde edilen bu parametre oranları, farklı üzüm çeĢitleriyle
gerçekleĢtirilmiĢ olan önceki araĢtırma bulgularının sonuçlarıyla benzerlikler taĢımaktadır (Dardeniz,
2001; Dardeniz ve Kısmalı, 2002; Dardeniz ve ark., 2013; Tırpancı ve Dardeniz, 2014; Önder ve
Dardeniz, 2015).
Bu araĢtırmanın bulgularını doğrudan etkileyen, aynı üzüm çeĢitlerinin yer aldığı ve bu
araĢtırmanın 2013 ve 2014 yılları bulgularının birer yıl öncesinde (2012 ve 2013) gerçekleĢtirilmiĢ bir
araĢtırmanın sonuçlarına göre (Türker ve Dardeniz, 2014), üzüm olgunluğunun en önemli parametresi
olan olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) değeri, Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinin YDKA, NDKA ve
YDKB uygulamalarında sırasıyla, 2012 yılında 32,16, 26,65 ve 35,18, 2013 yılında 21,70, 26,15 ve
23,43 olarak belirlenmiĢtir. Cardinal üzüm çeĢidi aynı uygulamalarda sırasıyla, 2012 yılında 26,38,
36,37 ve 36,86, 2013 yılında 17,02, 17,63 ve 21,83 olgunluk indisi değeri oluĢturmuĢtur. Olgunluk
indisi değeri, Yalova Çekirdeksizi üzüm çeĢidinin aynı uygulamalarında sırasıyla, 2012 yılında 22,20,
23,65 ve 34,28, 2013 yılında 12,58, 12,96 ve 17,21 olarak saptanmıĢtır. Ata Sarısı üzüm çeĢidi aynı
uygulamalarda sırasıyla 2012 yılında, 16,03, 18,06 ve 20,17, 2013 yılında 26,27, 28,34 ve 28,14
olgunluk indisi değeri vermiĢtir. Olgunluk indisi değeri, Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin aynı
uygulamalarında sırasıyla 2012 yılında, 17,03, 26,44 ve 33,43, 2013 yılında 19,50, 25,64 ve 26,70
olarak gerçekleĢmiĢtir. Kozak Beyazı üzüm çeĢidi aynı uygulamalarda sırasıyla, 2012 yılında 29,12,
35,80 ve 37,57, 2013 yılında 48,40, 59,10 ve 46,43 olgunluk indisi değeri meydana getirmiĢtir (Türker
ve Dardeniz, 2014). Olgunluk ile ilgili bu değerler topluca incelendiğinde, üzüm çeĢitleri arasında bazı
farklılıklar görülse de, YDKB uygulamasının, özellikle ilk yıl (2012) bulgularında YDKA
uygulamasına kıyasla oldukça yüksek olgunluk indisi değerleri oluĢturmuĢ olduğu görülmektedir.
Aynı araĢtırmadaki ortalama üzüm verimi, Yalova Ġncisi üzüm çeĢidinin YDKA, NDKA ve
YDKB uygulamalarında, 2012 yılında sırasıyla 2698 g/omca, 3422 g/omca ve 2772 g/omca, 2013
yılında sırasıyla 4522 g/omca, 5729 g/omca ve 10172 g/omca olarak gerçekleĢmiĢtir. Cardinal üzüm
çeĢidinden aynı uygulamalarda, sırasıyla 2012 yılında 4907 g/omca, 3369 g/omca ve 3143 g/omca,
2013 yılında 5031 g/omca, 7669 g/omca ve 9717 g/omca ortalama üzüm verimi alınmıĢtır. Ortalama
üzüm verimi, Yalova Çekirdeksizi üzüm çeĢidinin aynı uygulamalarında, sırasıyla 2012 yılında 1473
g/omca, 1578 g/omca ve 2289 g/omca, 2013 yılında 624 g/omca, 2425 g/omca ve 3071 g/omca olarak
saptanmıĢtır. Ata Sarısı üzüm çeĢidinden aynı uygulamalarda, sırasıyla 2012 yılında 3420 g/omca,
4227 g/omca ve 4028 g/omca, 2013 yılında 7147 g/omca, 8903 g/omca ve 8954 g/omca ortalama
üzüm verimi elde edilmiĢtir. Ortalama üzüm verimi Amasya Beyazı üzüm çeĢidinin aynı
uygulamalarında sırasıyla 2012 yılında 2573 g/omca, 2962 g/omca ve 2332 g/omca, 2013 yılında
4307 g/omca, 5259 g/omca ve 5490 g/omca olarak belirlenmiĢtir. Kozak Beyazı üzüm çeĢidinden aynı
uygulamalarda, sırasıyla 2012 yılında 2077 g/omca, 3404 g/omca ve 2552 g/omca, 2013 yılında 3499
g/omca, 6254 g/omca ve 6788 g/omca ortalama üzüm verimi alınmıĢtır (Türker ve Dardeniz, 2014).
Burada görüldüğü üzere; omcalar üzerinde bırakılmıĢ olan koltuk sürgünleri, üzüm çeĢitlerinin
olgunluk ve verim özelliklerine pozitif yönde etkide bulunmuĢtur. Yukarıdaki ortalama üzüm verimi
değerleri incelendiğinde, üzüm çeĢitleri bazında farklılıklar bulunsa da, YDKA uygulamasının üzüm
çeĢitlerinin ortalama üzüm verimini azalttığı, YDKB uygulamasının ise genel olarak omcaların
potansiyelini yükselterek, özellikle ikinci yıl (2013) ortalama üzüm verimini önemli seviyede arttırdığı
görülmektedir. NDKA uygulaması, Ata Sarısı üzüm çeĢidinin ortalama üzüm veriminde YDKB
uygulaması gibi etki göstermek suretiyle yeterli olmuĢ, YDKA uygulaması ise bütün üzüm
çeĢitlerinde omcaların potansiyelinde azalmaya yol açarak özellikle araĢtırmanın ikinci yılında (2013)
ortalama üzüm verimini düĢürmüĢtür. Bu nedenle, bütün koltuk sürgünlerinin en dipten alındığı bu
uygulama, hiçbir üzüm çeĢidi için tavsiye edilmemiĢtir (Türker ve Dardeniz, 2014).
Üzüm çeĢitlerindeki ortalama üzüm veriminin 2012 yılı vejetasyonunda yapılan YDKB
uygulaması sonucunda, ikinci yıl (2013) özellikle YDKA uygulamasına kıyasla yükselmesi, YDKB
uygulaması neticesinde yıllık dallarındaki odunlaĢma artıĢı ile açıklanabilir (Çizelge 1.). BaĢka bir
deyiĢle, ilk yıl (2012) üzüm çeĢitlerinde YDKB uygulaması ile yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinin
artıĢı ve bunun da doğuĢ oranlarını yükseltmesiyle birlikte, ikinci yıl (2013) özellikle YDKB
uygulamasındaki ortalama üzüm verimi önemli seviyede artıĢ göstermiĢtir. Nitekim Önder ve
Dardeniz (2015), yıllık dalın çap/öz, ksilem/öz ve ksilem+(kabuk+floem)/öz parametreleri ile yıllık
dalın kıĢ gözünün primer tomurcuğu içerisindeki somak sayısı arasında p<0,01 düzeyinde pozitif
yönde iliĢkiler tespit etmiĢlerdir. Ancak YDKB uygulamasının omcaların potansiyelini yükselterek,
özellikle ikinci yıl (2013) önemli verim artıĢları sağlamasıyla birlikte, ilk uygulama yılında (2012) bu
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uygulamanın olgunluk indisinde görülen yükselmeler, ikinci yılda (2013) bir miktar duraklamıĢtır.
Bununla birlikte YDKB uygulamasındaki yüksek ortalama verim (2013), bu araĢtırmanın ikinci
yılında (2014) yıllık dallarının odunlaĢma düzeyini YDKA ve NDKA uygulamalarına kıyasla bir
miktar azaltmıĢtır (Çizelge 2.).
Sonuç ve Öneriler
Üzüm çeĢitlerinde yıllık dalların odunlaĢma düzeylerine ait bulgulara göre, 2012 yılı
vejetasyonunda gerçekleĢtirilen YDKA uygulaması, genelde ilk yıl (2012) olgunluk indisinde düĢüĢe
ve omcaların potansiyelinde azalmaya yol açmıĢ, yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinde (çap/öz ve
ksilem/öz) de 2013 yılı Mart ayı itibariyle azalmalar kaydedilmiĢtir. Buna karĢılık, yıllık dalların
odunlaĢma düzeyleri omcaların potansiyelinde artıĢa neden olan YDKB uygulaması ile aynı dönemde
yükselme göstermiĢ, NDKB uygulamasının etkisi ise genelde iki uygulamanın ortalaması Ģeklinde
olmuĢtur. 2012 yılı vejetasyonunda gerçekleĢtirilen YDKB uygulamasının yıllık dalların odunlaĢma
düzeyini arttırması, ikinci yıl (2013) doğuĢ oranlarının da artıĢına yol açarak üzüm çeĢitlerindeki
ortalama üzüm verimini önemli seviyede yükseltmiĢtir. Ancak ortalama üzüm veriminin 2013 yılı
vejatasyonunda önemli seviyede yükselmesiyle, yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinin bu kez aynı
uygulamada 2014 yılı Mart ayı itibariyle azaldığı belirlenmiĢtir.
AraĢtırmanın sonuçları, üzüm çeĢitlerindeki yıllık dalların odunlaĢma düzeylerinin farklı yıllar
ve uygulamalara göre sürekli olarak değiĢtiğini, bununla birlikte yıllık dalların odunlaĢma
düzeylerindeki değiĢiminin ise ortalama üzüm verimi ile üzüm olgunluğunu doğrudan etkilediğini
ortaya koymaktadır.
Bu yöntemin, farklı uygulamaların yıllık dalların odunlaĢma düzeylerine olan etkisinin
belirlenmesinde ve ortalama üzüm verimi tahmininde pratik ve etkin Ģekilde kullanılabileceği
düĢünülmektedir.
Teşekkür: Yardımlarından dolayı, Zir. Müh. AyĢe Çekiç ve Zir. Müh. Ferdi Kantar‟a teĢekkür ederiz.
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Öz
Bu araĢtırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos YerleĢkesi içerisindeki nar koleksiyon
bahçesinde bulunan „Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ nar tipinde yürütülmüĢtür. Bitki büyüme
düzenleyicilerden epibrassinolid (Epi–B1) 0.001, 0.01, 0.1 ppm, gibberellik asit (GA 3) 25, 50, 100 ppm ve
naftalen asetik asit (NAA) 0,5, 1,0 ve 2,5 ppm konsantrasyonlarında çiçek tozlarını çimlendirme ortamına
uygulanmıĢtır. Çiçek tozu çimlenme denemeleri in vitro koĢullarda „agar–petri‟ yöntemi ile yapılmıĢtır. „Caner
I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ tipinde bulunan erkek (steril) ve hermafrodit (fertil) çiçek tiplerinin oranları
saptanmıĢtır. Uygulanan büyümeyi düzenleyicilerin çiçek tozlarının çimlenme oranlarına etkisi her iki çiçek
tipinde de belirlenmiĢtir. Ġncelenen nar tip ve çeĢitlerinde yaklaĢık olarak %75 steril çiçek ve %25 oranında fertil
çiçek belirlenmiĢtir. En yüksek çiçek tozu çimlenme oranları epibrassinolid uygulamasının 0,1 ppm
konsantrasyonunda elde edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Punica granatum, Epibrassinolid, Gibberellik asit, NAA, Polen çimlenme.
Abstract

Effect of Epibrassinolide, Gibberellic acid and Naphthalene Acetic Acid on Pollen
Germination of Some Pomegranate Cultivars
This research was carried out on „Caner I‟, „Caner II‟ cultivars and type „26–3‟ grown at the
pomegranate collection orchard located at Dardanos campus of Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale,
Turkey. Plant growth regulators, epibrassinolide (Epi–B1) at 0.001, 0.01 and 0.1 ppm, gibberellic acid (GA 3) at
25, 50 and 100 ppm and naphthalene acetic acid (NAA) at 0.5, 1.0 and 2.5 ppm concentrations were applied to
the pollen germination medium. Pollen germination experiments were done using agar in the petri method.
Ratios of male (sterile) and hermaphrodite (fertile) flower types were determined on „Caner I‟, „Caner II‟
cultivars and type „26–3‟. Effects of the plant growth regulators on pollen germination ratios were assessed on
both types of flowers. Approximately, 25%hermaphrodite and 75%male flowers were found on the cultivars and
the type. The highest pollen germination percentages were obtained from the 0.1 ppm Epi–Bl application.
Keywords: Punica granatum, Epibrassinolide, Gibberellic acid, NAA, Pollen germination.

Giriş
Eski tarihlerden bilinmesine ve yetiĢtiriciliğinin yapılmasına rağmen narın çiçek biyolojisi
hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Literatürde farklı çeĢitlerin çiçek yapıları ve polen çimlenme oranları
hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Nar ağaçları üzerinde erkek (steril) ve hermafrodit (fertil)
çiçek olmak üzere iki tip çiçek bulunmaktadır. Steril çiçekler morfolojik olarak erselik, fizyolojik
olarak erkek yapıdadır. Bu tip çiçeklerin diĢi organları fonksiyonel olmadıklarından meyve
bağlayamaz ve çiçeklenmeden bir süre sonra dökülürler. Yüksek miktarda steril çiçek bulunması
düĢük verime neden olmaktadır (Wetzstein ve ark., 2011). Fakat erkek organları fonksiyonel
olduğundan tozlanmaya katkıda bulunurlar.
Özellikle verimlilik açısından çeĢitlerin steril ve fertil çiçek oranlarının bilinmesi en önemli
faktörlerden biridir. Çünkü sadece fertil çiçeklerden meyve elde edilebilmektedir. Bu tip çiçekler,
morfolojik ve fizyolojik olarak erseliktirler (Varasteh ve Arzani, 2009). Fertil çiçeklerdeki meyve
tutum oranının yüksekliği de farklı çiçek yapılarındaki çiçek tozlarının çimlenme oranlarıyla doğrudan
bağlantılıdır.
1979 yılında Brassica napus L. bitkisinin polenlerinden izole edilen brassinosteroidler birçok
bitki türünde farklı fizyolojik olaylarda rol oynadıklarından dolayı bitki büyümeyi düzenleyici olarak
kabul edilmiĢtir (Grove ve ark., 1979). Daha sonraki yıllarda brassinosteroidler bir çok türün
polenlerinde tespit edilmiĢtir (Taylor ve ark., 1993). Brassinosteroidlerin generatif büyüme, erkek
organ ve polen özellikleri üzerine etkileri saptanmıĢtır (Kang ve Guo, 2011).
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Birçok türde polen çimlenmesi üzerine yapılan araĢtırmalar uygun çimlendirme ortamının
belirlenmesi konusunda yoğunlaĢmaktadır. Ayrıca gibberellinler ve oksinler gibi bazı büyümeyi
düzenleyicilerin polen çimlenme oranı üzerine etkilerinin tespitine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Brassinosteroidlerin etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. Kirazlarda yapılan bir
araĢtırmada brassinosteroidlerin çok küçük konsantrasyonlarının polenlerinin tüp uzaması üzerine
olumlu etkide bulunduğu fakat polen çimlenmesini etkilemediği belirtilmiĢtir (Hewitt ve ark., 1985).
Bir brassinosteroid bileĢiği olan 24–epibrassinolidin sıcaklık stresi altındaki domateslerde polen
canlılığını ve tüp uzaması teĢvik ettiği bildirilmiĢtir (Singh ve Shono, 2003). Asma kültür çeĢitleri
üzerine yapılan araĢtırmada ise; Gökbayrak ve Engin (2015), epibrassinolidin polen çimlenmesini
GA3‟e göre daha az, ancak NAA‟ya göre daha fazla indüklediğini ortaya koymuĢtur.
GA3‟ün zeytin polenlerinin çimlenmesinde in vivoda olumlu etkide bulunduğu ifade
edilmektedir (Viti ve ark., 1990). Voyiatzis ve Paraskevopoulou–Paroussi (2005) çilek polenlerinin in
vitro çimlenmesi üzerine gibberellinlerin etkisini araĢtırmıĢ ve 50 ppm GA3‟ün polen çimlenmesini
arttırdığını ortaya koymuĢtur.
Naftalen asetik asitin (NAA) çiçeklerde polen geliĢimini gerilettiği ifade edilmektedir (Imani
ve Nazarian, 2013). Reig ve ark. (2014), NAA‟nın yeni dünya çiçeklerinde in vitro ve in vivoda polen
geliĢimine olumsuz etkilerini saptamıĢtır.
Bu çalıĢma ile bazı nar çeĢitlerinin verimlilik üzerine önemli etkisi olan çiçek tiplerinin
oranları belirlenerek, farklı çiçek tiplerindeki polenlerin çimlenmesine bitki büyüme
düzenleyicilerinden epibrassinolid (Epi–Bl), gibberellik asit (GA3) ve naftalen asetik asit (NAA)‟in
etkileri araĢtırılmıĢtır.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada belirtilen çalıĢmaları yapmak için alınan çiçek örnekleri, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Dardanos YerleĢkesinde bulunan deneme ve araĢtırma bahçesindeki nar
parsellerinden temin edilmiĢtir. AraĢtırmada 13 yaĢındaki „Caner I‟ ve „Caner II‟ çeĢitleri ile
„26–3‟nolu tip kullanılmıĢtır.
Çiçek tiplerinin belirlenmesi
AraĢtırmada yer alan nar çeĢitleri ve tipine ait ağaçların farklı yön ve yükseklikteki dallarında
açan çiçekler sayılarak steril ve fertil çiçek oranları yüzde olarak belirlenmiĢtir.
Çiçektozu elde edilmesi
Ağaçların farklı yön ve yükseklikteki dallarından, henüz açmamıĢ veya açmak üzere olan
çiçekler toplanmıĢtır. Toplanan çiçekler çiçek yapılarına göre steril ve fertil olmak üzere iki ayrı gruba
ayrılmıĢtır. Her iki gruptaki çiçeklerin erkek organlarının baĢçıkları laboratuvarda ayıklanarak bir
kağıt üzerine yayılmıĢ ve 25oC‟de iklim odasında yaklaĢık 12 saat süre ile bekletilmiĢtir. Elde edilen
çiçek tozları ĢiĢelere konularak içerisinde CaCI2 (nem çekici) bulunan desikatörde 4–5oC sıcaklıkta
kullanılıncaya kadar muhafaza edilmiĢtir.
Kullanılan büyümeyi düzenleyiciler ve konsantrasyonları
Epibrassinolid (Epi–Bl): 0,1, 0,01 ve 0,001 ppm; gibberellik asit (GA3): 25, 50 ve 100 ppm;
naftalen asetik asit (NAA): 0,5, 1,0 ve 2,5 ppm konsantrasyonlarında uygulanmıĢtır. Kontrol
uygulamasında herhangi bir büyümeyi düzenleyici madde eklenmemiĢtir. Kontrol uygulamasında
100 ml saf suya 1 g agar ve 20 g sakkaroz olacak Ģekilde ortam hazırlanmıĢtır.
Çiçek tozu çimlendirme testleri
In vitro da çiçek tozu çimlendirme oranları, agar–petri yöntemi kullanılarak tespit edilmiĢtir
(Eti, 1991). Çimlendirme ortamı, 100 ml kaynayan saf suya 1 g agar ve 20 g sakkaroz ilavesiyle
yukarıda belirtilen konsantrasyonlarda büyümeyi düzenleyici içerecek Ģekilde hazırlanmıĢtır.
Ortamlar, petri kaplarına yaklaĢık 2 mm kalınlıkta dökülerek soğumaya bırakılmıĢ, tam katılaĢmadan
çiçek tozu ekimi yapılmıĢtır. Çiçek tozu ekimi sırasında bir fırça kullanılarak çiçek tozlarının homojen
bir Ģekilde dağılması sağlanmıĢtır. Çimlenme süresince gerekli nemi sağlamak amacıyla saf su ile
nemlendirilmiĢ iki kat filtre kağıdı petri kutularının kapaklarına yerleĢtirilerek petriler kapatılmıĢtır.
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Bu Ģekilde hazırlanan petriler, çimlenme için, 25oC‟deki etüvde 24 saat bekletilmiĢtir. Daha sonra
mikroskop (Olympus CX–41) altında sayımlar yapılarak, çimlenme oranları tespit edilmiĢtir.
İstatistik analizi
Denemeden elde edilen veriler Minitab istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine
tabi tutulmuĢ, her uygulama arasındaki farklılıklar Duncan testi (P≤0,05) ile belirlenmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
„Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ile „26–3‟ nar tipinin ağaçları üzerinde yapılan sayımlarda steril
ve fertil çiçek oranlarının yüzdesi belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). AraĢtırmamızda yer alan her iki nar
çeĢidi ve tipinde farklı çiçek yapılarına sahip çiçek oranları birbirine yakın oranlara sahip
bulunmuĢtur. Steril çiçek oranları yaklaĢık olarak %75, fertil çiçek oranları ise %25 olarak tespit
edilmiĢtir.
Çizelge 1. Caner I, Caner II çeĢitleri ve 26–3 nar tipinin steril ve fertil çiçeklerinin oranları (%)
Caner I
Çiçek tipi
Steril
74,8 ± 17,4

Fertil
24,2 ± 7,2

Caner II
Çiçek tipi
Steril
75,3 ± 10,1

Fertil
24,7 ± 6,3

26–3
Çiçek tipi
Steril
74,9 ± 11,2

Fertil
25,1 ± 5,5

Her iki nar çeĢidinde ve tipinde steril ve fertil çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına uygulanan
büyümeyi düzenleyici maddelerin çiçek tozlarının çimlenme oranlarına etkisi Çizelge 2.‟de verilmiĢtir.
Uygulanan büyümeyi düzenleyici maddelerin etkisinin yanında uygulama dozlarının da çimlenme
oranları üzerine istatistiki olarak etkili olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca bazı uygulamalarda çiçek tozu
çimlenme oranlarının çiçek tipine göre de değiĢiklik gösterdiği görülmektedir.
„Caner I‟ çeĢidinde çimlenme oranları en düĢük %29,62 ve en yüksek %77,75 ile fertil
çiçeklerden elde edilmiĢtir. „Caner I‟ çeĢidinin fertil çiçek polenlerine yapılan 50–100 ppm GA3 (min
%74,19) ile 0,1 ppm Epi–B1 uygulaması (%70,03) en yüksek çimlenme oranlarını sağlarken diğer
uygulamalar kontrol ile benzer sonuçlar vermiĢtir. Steril çiçek polenlerinin ise 0,1 ppm Epi–B1 ile en
yüksek çimlenme oranına (%70,99) eriĢtiği, diğer uygulamaların genel olarak kontrol ile aynı grupta
yer aldığı görülmüĢtür. Büyümeyi düzenleyicilerin çiçek tipine göre etkilerinin değiĢtiği, 50–100 ppm
GA3‟ün diĢi çiçekte, seçilen NAA konsantrasyonlarının ise steril çiçekte daha iyi çimlenme
sağladıkları görülmüĢtür.
„Caner II‟ çeĢidinde en düĢük ve en yüksek çimlenme oranları %26,29 (fertil) ve %61,70
(steril) olarak kaydedilmiĢtir. „Caner II‟ çeĢidinin fertil çiçek polenlerinin büyümeyi düzenleyici
uygulamalar ile daha iyi çimlenme sağlamasına rağmen genel olarak kontrol grubu ile benzer oranda
oldukları tespit edilmiĢtir. Steril çiçek polenlerinin ise uygulamalar ile daha etkili çimlenme
gösterdikleri ve özellikle Epi–B1 uygulamasının etkili olduğu görülmüĢtür. Uygulamalara göre çiçek
tipindeki polen çimlenmesi aynı olmakla birlikte fertil çiçekte 25 ppm GA3‟ün (%43,51), steril çiçekte
ise 0,01 ve 0,1 ppm Epi–B1‟nin (%52,77 ve 61,70, sırasıyla) daha iyi sonuç verdiği görülmüĢtür.
„26–3‟ nolu nar tipinde ise fertil çiçekte uygulamalar arası farklılığın daha çok kontrole oranla
ortaya çıktığı görülmüĢtür. Sadece 100 ppm GA3 uygulamasının ciddi oranda çimlenme kaybına neden
olduğu (%16,73) tespit edilmiĢtir. Steril çiçekte ise çimlenmenin bütün uygulamalar tarafından
konsantrasyona bağlı olarak teĢvik edildiği gözlenmiĢtir.
Genel olarak, „Caner I‟ çeĢidinin fertil çiçekleri steril çiçeklere göre benzer oranda
çimlenirken, „Caner II‟ ve ‟26–3‟ tipinde steril çiçekler daha yüksek polen çimlenme oranına sahip
olmuĢtur.
Nar tip ve çeĢitleri, farklı çiçek tipleri, büyümeyi düzenleyici maddeler ve uygulama dozları
değerlendirildiğinde çimlenme oranları %16,7 ile %77,7 arasında değiĢiklik göstermektedir. En
yüksek çiçek tozu çimlenme oranı „Caner I‟ nar çeĢidinin fertil çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına
yapılan gibberelik asit (50 ppm GA3) uygulamasında elde edilmiĢtir. Bu değeri, %74,1 çimlenme
oranıyla aynı çiçek tipinin çiçek tozlarına aynı büyümeyi düzenleyici madde uygulamasının 100 ppm
konsantrasyonundaki çimlenme takip etmektedir. %70‟in üzerindeki yüksek çiçek tozu çimlenme
oranlarına „Caner I‟ nar çeĢidinin fertil ve steril çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına yapılan
epibrassinolid (0,1 ppm Epi–Bl) uygulamasında da rastlanmıĢtır. „Caner I‟ çeĢidinin hem fertil hem de
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steril çiçeklerinden alınan çiçek tozlarının çimlenme oranı „Caner II‟ çeĢidinden ve 26–3 tipinden daha
yüksektir. Söz konusu çeĢidin fertil çiçeklerinden alınan çiçek tozlarında en düĢük çiçek tozu
çimlenme oranı %29,6 ile 0,5 ppm NAA uygulamasında tespit edilmiĢtir. „Caner II‟ çeĢidinde en
yüksek çiçek tozu çimlenme oranları, steril çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına yapılan 0,1 ppm
epibrassinolid (0,1 ppm Epi–Bl) uygulamasında %61,7 ve 0,01 ppm epibrassinolid (0,01 ppm Epi–Bl)
uygulamasın da ise %52,7 olarak belirlenmiĢtir. En düĢük çiçek tozu çimlenme oranı ise büyümeyi
düzenleyici uygulaması yapılmayarak sadece 100 ml saf suya 1 g agar ve 20 g sakkaroz Ģeklinde
hazırlanan kontrol uygulamasında %20,4 oranında saptanmıĢtır. „26–3‟ tipinde en yüksek çiçek tozu
çimlenme oranı, steril çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına 0,01 ppm epibrassinolid (0,01 ppm Epi–Bl)
uygulamasında %60,2 oranında tespit edilmiĢtir.
DeğiĢik konsantrasyonlarda büyümeyi düzenleyici içeren çimlendirme ortamlarında „Caner I‟,
„Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ nar tipinin çiçek tozu çimlenme oranları farklı olmuĢ, gerek ortamlar
arasında, gerekse çiçek tipleri arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır (Çizelge 2.). Uygulamaya
tabi tutulan her iki nar çeĢidi ve tipinde en yüksek çiçek tozu çimlenme oranları farklı epibrassinolid
uygulamalarında elde edilmiĢtir. Özellikle 0,1 ppm ve 0,01 ppm dozlarındaki epibrassinolid
uygulamalarında hem fertil hem de steril çiçeklerden alınan çiçek tozlarında çimlenme oranı artmıĢtır.
En düĢük çiçek tozu çimlenme oranları „Caner I‟ çeĢidinde 0,5 ppm NAA uygulamasında,
„Caner II‟ çeĢidinde kontrol ve 0,5 ppm NAA uygulamalarında elde edilmiĢtir. NAA uygulamalarının
çiçek tozu çimlenme oranlarının azaltan bir etkisinin olduğu görülmektedir.
Gibberelik asit uygulamalarının çiçek tozu çimleneme oranlarına etkisi incelendiğinde
uygulama yapılan çiçek tipine (steril, fertil) ve bu çiçeklerin ait olduğu tip ve çeĢitlere göre
değiĢkenlik gösterdiği görülmektedir. „Caner I‟ çeĢidinin fertil çiçeklerinde 50 ve 100 ppm‟lik GA 3
uygulamalarında en yüksek çiçek tozu çimlenme oranları tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde „Caner II‟
çeĢidinde fertil çiçeklerinin çiçek tozlarına 50 ppm GA3 uygulamasında yüksek çimlenme oranlarıyla
karĢılaĢılmıĢtır. Fakat söz konusu etkiye „26–3‟ tipinde rastlanamamıĢtır. „26–3‟ tipinde GA3
uygulaması değiĢkenlik göstermektedir. Bu tipin steril çiçeklerinden alınan çiçek tozlarına 100 ppm
GA3 uygulaması yapıldığında yüksek bir çimlenme oranı (%54,1) elde edilirken, aynı dozda GA3
uygulamasının fertil çiçeklerden elde edilen çiçek tozlarında en düĢük çimlenme oranını (%16,7)
sağladığı tespit edilmiĢtir.
Her iki çeĢidin fertil ve steril çiçeklerinden elde edilen çiçek tozlarının çimlenme oranı
incelendiğinde fertil ve steril çiçekler arasında farklılığın olmadığı saptanmıĢtır. Fakat „26–3‟ tipinde
steril çiçeklerden alınan çiçek tozlarının fertil çiçeklerden %19,4 oranında daha fazla çimlendikleri
tespit edilmiĢtir.
Büyümeyi düzenleyici maddeler ve çimlendirme ortamında bulunan Ģeker, hem osmotik
düzenleyici olarak hem de metabolik enerji kaynağı olarak rol oynamaktadır (O‟Kelly, 1955; Vasil,
1964). Bu nedenle, çimlendirme ortamlarının farklı konsantrasyonlarda madde içermeleri çiçek
tozlarının çimlenme oranları üzerine etki etmektedir. AraĢtırmamızda „Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve
„26–3‟ nar tipinin steril ve fertil çiçeklerinden alınan çiçek tozlarının çimlenme oranları, ortamların
içerdikleri büyümeyi düzenleyici maddelere göre farklılık göstermiĢtir. Büyümeyi düzenleyici
maddelerden brassinosteroidler üzerine yapılan sınırlı çalıĢmalarda söz konusu bileĢiğin polenler
üzerine farklı etkileri olduğu ifade edilmektedir. Örneğin, brassinosteroid bileĢiklerinden biri olan
24–epibrassinolidin önemli derecede polen canlılığını teĢvik ettiğini bildirmiĢtir (Singh ve Shono
2003). Gibberellik asittin çiçek tozu çimlenmesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmektedir.
Voyiatzis ve Paraskevopoulou–Paroussi (2005) çilek çiçeklerinin polenlerinin in vitro çimlenmesi
üzerine gibberellinlerin etki ettiğini ve 50 ppm GA3‟ün polen çimlenmesini arttırdığını ortaya
koymuĢtur. Ayrıca, Zhou ve Zhang (2010), 100 mg/L GA3‟ün armuttun in vitro polen çimlenmesini
uyararak olumlu yönde etkilediğini bildirmiĢtir. Kirazlarda çiçek tozu geliĢimi üzerine kalsiyum nitrat,
potasyum nitrat, thioüre, BA, GA ve IBA eklenmiĢ in vitro ortamın etkilerini incelemiĢ ve sadece GA
ile potasyum nitratın pozitif Ģekilde etkilediğini ortaya koymuĢtur (Tosun ve Koyuncu, 2007).
Naftalen asetik asit çiçek tozu çimlenme oranlarına ters etki yaparak bu oranı azaltmıĢtır. Her iki nar
çeĢidinde de 0,5 ppm NAA konsantrasyonunda söz konusu etki daha belirgin bir Ģekilde
görülmektedir. NAA‟in Ģeftali polenleri üzerine etkisinin artan konsantrasyonlarla paralel olarak
olumsuz bulunduğunu ifade edilmektedir (Xue ve ark., 2008).
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Çizelge 2. „Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ nar tipinin steril ve fertil çiçeklerinden elde edilen çiçek tozlarınına uygulanan büyümeyi düzenleyicilerin
(GA3, NAA, Epi–Bl) polen çimlenme oranlarına (%) etkileri
Uygulamalar
25 ppm GA3
50 ppm GA3
100 ppm GA3
0,5 ppm NAA
1,0 ppm NAA
2,5 ppm NAA
0,001 ppm Epi–Bl
0,01 ppm Epi–Bl
0,1 ppm Epi–Bl
Kontrol
Ortalama

Caner I
Çiçek tipi
Fertil
Steril
31,36 B b*
45,15 BC a
77,75 A a
35,65 C b
74,19 A a
45,07 BC b
29, 62 B b
40,38 BC a
32,57 B b
39,27 BC a
36,69 B b
52,88 B a
38,24 B a
42,14 BC a
36,72 B a
46,20 BC a
70,03 A a
70,99 A a
38,26 B a
41,91 BC a
46,29
45,96

Ortalama
38,26
56,80
59,63
33,65
35,92
44,78
40,19
41,46
70,51
40,08

Caner II
Çiçek tipi
Fertil
Steril
43,51 A a
31,32 DE b
43,68 A a
36,33 CD a
26,29 C a
31,50 DE a
35,31 ABC a
24,90 EF a
34,29 ABC a
37,16 CD a
32,96 ABC a
41,66 CD a
35,98 ABC a
45,30 BC a
39,74 AB b
52,77 AB a
35,66 ABC b
61,70 A a
30,54 BC a
20,46 F a
35,75
38,31

*

Ortalama
37,42
39,91
28,89
29,96
35,72
37,31
40,64
46,25
48,68
25,50

Küçük harfler, uygulamaya göre çiçek tipleri arasındaki, büyük harfler ise çeĢitteki uygulamalar arasındaki farklılığı göstermektedir.
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26–3
Çiçek tipi
Fertil
Steril
34,93 AB a
49,11 ABC a
36,29 AB a
22,94 C a
16,73 C b
54,11 AB a
34,65 AB a
49,32 ABC a
33,05 AB a
36,12 C a
39,35 AB a
35,68 C a
41,61 A a
44,90 ABC a
42,89 A b
60,23 A a
46,25 A a
43,11 BC a
23,95 BC a
43,39 BC a
34,97
44,49

Ortalama
42,02
35,12
35,42
41,99
34,59
37,51
43,26
51,56
44,68
33,67
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Narın çiçek tozlarının çimlenmesi üzerine yapay çimlendirme ortamında sakaroz oranının
%15 ile %20 olması durumunda en yüksek çimlenmenin gerçekleĢtiğini saptanmıĢtır (Sharma ve
Gaur, 1982). Benzer olarak, Josan ve ark. (1980), nar çiçektozlarında en yüksek çimlenmeyi %20
sakaroz içeren ortamda elde etmiĢlerdir. Nar ağaçlarında steril çiçek oranının, fertil çiçeklerden daha
fazla olduğu ve bu oranın çeĢit, iklim ve yıla bağlı olarak değiĢtiği ifade edilmektedir (Shulman ve
ark., 1984). Ayrıca, fertil çiçeklerin çiçek tozu canlılıklarının steril çiçeklerinkinden daha düĢük
olduğu belirlenmiĢtir (Gözlekçi ve Kaynak, 2000). AraĢtırmamızda yer alan çeĢitlerin fertil ve steril
çiçeklerinden alınan çiçek tozlarının çimlenme oranları arasında fark belirlenememiĢtir. Fakat „26–3‟
nar tipinin steril çiçeklerin çiçek tozlarının fertil çiçeklerin çiçek tozlarından %9,5 daha fazla
çimlenme oranına sahip oldukları görülmüĢtür. Engin ve Hepaksoy (2003), farklı nar çeĢitlerinin çiçek
tozları üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda, çiçek tozlarının çimlenme oranlarının %5,3 ile %48,7 arasında
değiĢtiğini belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmamızda „Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ nar tipinin steril ve
fertil çiçeklerinden alınan çiçek tozlarında bu oran, %20,4 ile %43.,3 arasında değiĢmiĢtir.
Sonuç ve Öneriler
„Caner I‟, „Caner II‟ çeĢitleri ve „26–3‟ nar tipinin steril ve fertil çiçeklerinden alınan çiçek
tozlarına uygulanan büyümeyi düzenleyici maddelerden epibrassinolid, gibberellik asit ve naftalen
asetik asit uygulamalarında çimlenme oranları %16,7 ile %77,7 arasında değiĢiklik göstermiĢtir.
Narlarda iyi bir verim için çiçek tozlarının çimlenme oranının %30 ve daha yüksek olması
gerekmektedir. Çiçek tozlarına epibrassinolid ve gibberellik asit uygulaması çiçek tozu çimlenme
oranlarını artırmıĢtır. Epibrassinolid (Epi–Bl) uygulamalarının bütün konsantrasyonlarında her iki nar
çeĢidinde ve tipinde hem steril hem de fertil çiçeklerinde çiçek tozu çimlenme oranları fonksiyonel
kabul edilebilen (%30 ve daha yüksek) orandan daha yüksek bulunmuĢtur.
Nar ağaçları üzerinde erkek (steril) ve hermafrodit (fertil) çiçek olmak üzere farklı iki tip çiçek
bulunmaktadır. Bu çiçek tipleri, narda A tipi ve B tipi çiçek olarak isimlendirilmektedir. A tipi
çiçekler, morfolojik olarak erselik, fizyolojik olarak erkek yapıdadırlar. Bu tip çiçeklerin diĢi organları
fonksiyonel olmadıklarından meyve bağlayamaz ve çiçeklenmeden bir süre sonra dökülürler. Bu tip
çiçeklerin nar ağaçları üzerinde yüksek oranda bulunmasının verim düĢüklüğüne neden olmaktadır.
Nar ağaçlarında verimliliğin belirlenebilmesi için çeĢitlerin farklı tipteki çiçek oranlarının belirlenmesi
gereklidir. Çünkü sadece morfolojik ve fizyolojik olarak erselik olan çiçeklerden meyve elde
edilebilmektedir. Ġncelenen tip ve çeĢitlerde meyve elde edilebilen morfolojik ve fizyolojik olarak
erselik olan çiçek oranı yaklaĢık olarak %25‟tir.
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Öz
Bu çalıĢmada, 2013 ve 2014 yılında; Çanakkale ili Merkez, Lâpseki, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde;
Ģeftali, kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde Tropinota hirta (Coleoptera: Cetoniidae) ergin yoğunluğunu belirlemede
farklı tuzaklar değerlendirilmiĢtir. Mavi renkli huni, yapıĢkan levha ve leğen tuzaklar ile bunlara trans-anethole +
cinnamyl alcohole (1:1) karıĢımı ilave edilerek erginleri yakalamadaki etkinlikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın
sonunda 2013 yılında günlük ortalama sıcaklığın 13 oC olduğu 2 Nisan‟da ve 2014 yılında ise 10 oC‟olduğu 23
Mart‟ta T. hirta erginleri tuzaklara yakalanmıĢtır. Her iki yılda da en fazla ergin, Ģeftali bahçelerindeki tuzaklardan
sayılmıĢ olup, bunu sırasıyla kiraz, elma ve kayısı bahçelerindeki tuzaklar izlemiĢtir. Ayrıca, en fazla T. hirta
ergini Ezine ilçesine bağlı Akköy‟deki tuzaklardan elde edilmiĢtir. Meyve türüne bakılmaksızın en yüksek sayıda
ergin, mavi leğen+cezbedici tuzaklardan sayılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Tropinota hirta, Mavi leğen, ġeftali, Kiraz, Elma, Kayısı, Çanakkale.

Abstract

Effect of Epibrassinolide, Gibberellic acid and Naphthalene Acetic Acid on Pollen
Germination of Some Pomegranate Cultivars
The study was tested the different traps to determine the adult density of Tropinota hirta (Coleoptera:
Cetoniidae), in peach, cherry, apricot and apple orchards in Center, Lapseki, Ezine, Bayramiç district of Çanakkale
province, in 2013 and 2014. The aim of this study was to the effectiveness of the blue color sticky, funnel and
bowl traps and also an attractant containing trans-anethole+cinamyl alcohol, (1:1) traps in capturing adults. The
results showed that adults of T. hirta were captured in the traps on 2 April 2013 and 23 March 2014, at an average
temperature of 13°C and 10°C respectively. In both years, the most adults were counted in the traps of peach
orchards. It was followed by the adults captured in the cherry, apple and apricot orchards respectively. In addition,
the most of T. hirta adults were obtained in the traps of Ezine (Akköy) district. The highest number of beetles were
captured by the blue bowl plus water traps with attractant in all orchards.
Keywords: Tropinota hirta, Çanakkale, Peach, Cherry, Apple, Apricot, Blue bowl.

Giriş
Çanakkale ili, meyve üretimi bakımından önemli potansiyele sahiptir. Tarımı yapılan %33‟lük
alanın; %4‟ü meyve, %2‟si bağ ve %10‟u zeytinliklerle kaplıdır. Meyve üretim alanlarında Ģeftali
%63‟lük payla ilk sırada yer almaktadır. Daha sonra elma (%17), kiraz (%9) ve kayısı (%8)
gelmektedir (Anonim, 2013).
Çanakkale ilinde ürün desenindeki çeĢitlilik, farklı zararlı böcek ve akar türleri için uygun besin
kaynağı oluĢturmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda polifag zararlı türlerin popülâsyon
yoğunluğunda önemli artıĢ görülmüĢtür. Elma ve Ģeftali alanlarındaki zararlı türlerden Cydia pomonella
L., Grapholita molesta (Busck), Archips rosana L. ve Pandemis cerasana Hübner‟nın bazı biyolojik
özellikleri incelenmiĢtir (Özpınar ve ark., 2009; Özpınar ve ark., 2012; Ercan ve Özpınar, 2014).
Çanakkale ili kiraz alanlarında yapılan araĢtırmada ise Baklazınnı (Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera:
Cetoniidae))‟nın önemi vurgulanmıĢtır (Ertop ve Özpınar, 2011).
Larvaları toprakta saprofit olarak yaĢayan ve geniĢ bir konukçu dizisine sahip olan T. hirta
Türkiye‟nin de için bulunduğu Orta Avrupa‟dan Ġran‟a kadar olan geniĢ bir alanda tespit edilmiĢtir
(Stanek, 1984). Birçok meyve ve süs bitkilerinin çiçeklerinde zararlı olan T. hirta erginleri gündüzleri
aktif geceleri ise hareketsiz haldedir. Meyvelerin çiçeklenme döneminde çoğunlukla bu zararlıya karĢı
mücadeleye gerek duyulmaktadır. Macaristan‟da T. hirta erginlerinin meyve ağaçlarının çiçeklerini
yiyerek verim kaybına neden olduğu kayıt edilmiĢtir (Rackskō ve ark., 2007). Bulgaristan‟da
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T. hirta‟nın genç kiraz bahçelerinde %70‟e varan oranda zarar yaptığı bildirilmiĢtir (Kutinkova ve
Andreev, 2004). Yine Hırvatistan‟da T. hirta erginlerinin Ģeftalilerde ciddi zararlar meydana getirdiği
belirtilmiĢtir (Razov ve ark., 2009). Makedonya‟da ise bu zararlının tüm bölgelerde yaygın olduğu tespit
edilmiĢtir (Rozner ve Rozner, 2009). Türkiye‟de ise E. hirta‟nın birçok meyve türünde varlığı
bildirilmiĢ olup, son yıllarda meyve ağaçlarının çiçeklenme döneminde ekonomik zarara neden
olmasıyla bu konuda pek çok çalıĢma yapılmıĢtır (Kara, 1995; Tezcan ve Pehlivan, 2001; Öztürk ve
Ulusoy, 2003; Kaya ve Kovancı, 2004; Özkan ve ark., 2005; Özbek, 2008; SağdaĢ ve YaĢar, 2013;
YaĢar ve Uysal, 2013).
Ağaçların çiçeklenme döneminde polinatör türlerin zarar görmesi nedeniyle bu zararlı ile
mücadelede kimyasal preparatlar önerilmemektedir (Özbek, 2008; YaĢar ve ark., 2013). Zararlı ile
mücadelede alternatif yöntemler üzerinde durulmuĢ olup, meyve ağaçlarının çiçek renk ve kokularından
yola çıkılarak elde edilen kimyasal bileĢiklere ve mavi renge erginlerin yöneldiği tespit edilmiĢtir
(Schmera ve ark., 2004). Erginleri yakalamada parlament mavisi rengindeki tuzakların etkili olduğu
bildirilmiĢtir (Mitko ve ark., 2011). Diğer taraftan çalıĢmalar detaylandırılmıĢ ve kiraz bahçelerinde
T. hirta erginlerini yakalamada çiçeklenme öncesi ve sonrası dönemde beyaz renk, çiçeklenme
döneminde ise açık mavi tonun en iyi sonucu verdiği tespit edilmiĢtir (Aydın, 2011;YaĢar ve ark.,
2013). Ayrıca, mavi renk tuzaklara cezbedicilerin ilave edilmesiyle yakalama etkinliğinin arttığı ve
trans–cinnamyl alkol ve trans–anethol‟a 4–methoxyphenethylin karıĢımının en iyi sonucu verdiği
belirlenmiĢtir (Toth ve ark., 2009; Vuts ve ark., 2009).
Türkiye‟de meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı Isparta ve Afyonkarahisar yöresinde Baklazınnı
erginlerini yakalamada cezbedicilerle birlikte mavi renk huni tuzaklar etkili bulunmuĢtur. (SağdaĢ ve
YaĢar, 2013; YaĢar ve Uysal, 2013; Güvenç ve YaĢar, 2014). Çanakkale‟de özellikle kiraz alanlarında
T. hirta erginlerini yakalamada üreticiler mavi renk leğenler kullanmaktadır. Bu çalıĢmayla Çanakkale
ili meyve alanlarında T. hirta erginlerini yakalamada en etkili mavi renk tuzak Ģeklinin tespiti ve farklı
lokasyonlardaki Ģeftali, kiraz, elma ve kayısı bahçelerinde ergin yoğunluğunun belirlenmesi
amaçlanmıĢtır.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢma, 2013–2014 yılında Çanakkale ili Merkez (Yapıldak köyü), Lâpseki (SubaĢı köyü),
Ezine (Akköy), Bayramiç (Doğancı köyü) ilçelerinde sadece bir meyve türü ile tesis edilmiĢ ve en az
birbirine 500 metre mesafede 10 dekardan büyük toplam 11 adet Ģeftali, kiraz, kayısı, elma bahçesinde
yürütülmüĢtür (Çizelge 1.).
Çizelge 1. AraĢtırmanın yürütüldüğü örnekleme bahçelerinin özellikleri, bulunduğu yer ve koordinatları
Meyve
türü
Şeftali

Kiraz

Kayısı
Elma

Örnekleme
yeri
Yapıldak
Subaşı
Akköy
Yapıldak
Subaşı
Akköy
Doğancı
Yapıldak
Subaşı
Yapıldak
Doğancı

no
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
4

Bahçe
yaşı
10
10
10
13
10
10
10
10
25
5
5

Meyve çeşidi
R6, R7
Montana 60, Stark Red
Glohaven, Red Globe
0900 Ziraat
0900 Ziraat
0900 Ziraat
0900 Ziraat
Roxana
Tokaoğlu
Granny Smith
Golden, Granny Smith

Koordinatlar
40°12'19.43"K - 26°32'43.88"D
40°19'44.30"K - 26°42'56.45"D
39°49'80.56"K - 26°20'42.63"D
40°12'46.61"K - 26°32'40.02"D
40°20'28.26"K - 26°41'33.50"D
39°48'50.86"K - 26°20'46.96"D
39°49'56.61"K - 26°35'24.80"D
40°13'20.75"K - 26°32'27.73"D
40°19'36.74"K - 26°42'48.79"D
40°12'58.53"K - 26°32'33.57"D
39°49'54.14"K - 26°35'24.80"D

*2014 yılında araĢtırma sadece Yapıldak ve Akköy‟de yapılmıĢtır.

Erginleri yakalamada ġekil 1.‟de ebatları belirtilen “Picasso mavisi” (Hexadecimal renk kodu,
#0276FD) mavi leğen, mavi huni ve mavi yapıĢkan tuzak ve bu tuzaklara ilave edilen trans–
anethole+cinnamyl alcohol (1:1) içeren KAPAR® BZ ticari cezbedici kullanılmıĢtır. Arazi koĢulları ve
iklim özellikleri göz önüne alınarak ağaçlar çiçek açmaya baĢlamadan 1 hafta önce, 2013 yılında 29
Mart‟ta ve 2014‟te 20 Mar‟ta, SağdaĢ ve YaĢar (2013) tarafından bildirilen yöntemden yararlanılarak
bahçe sınırından birkaç sıra içeride birbirine bir metre mesafede olacak Ģekilde tuzaklar yerleĢtirilmiĢtir.
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Cezedici ilave edilen tuzaklar ise aynı bahçede bu tuzaklardan 50 metre mesafede konumlandırılmıĢ
olup, böylece her bahçede toplam 6 tuzak erginleri yakalamada değerlendirilmiĢtir.
Mavi huninin altına yerleĢtirilen 5 l‟lik pet ĢiĢe, böceklerin yakalanması için 1/3 oranında su ile
doldurulmuĢ ve üst kısmı yağmurla gelecek fazla suyun taĢması için de böceklerin çıkamayacağı
büyüklükte delikler açılmıĢtır. Huni ve pet ĢiĢe iplerle bağlanarak yere sabitlenmiĢtir. Benzer, Ģekilde
mavi leğenler 1/3 oranında su ile doldurulmuĢ ve leğenin dört tarafından delikler açılarak buraya
geçirilen ipler toprağa çakılan kazıklara bağlanmıĢtır. Mavi yapıĢkan tuzaklar ise ağaçların alt dallarına
tel yardımıyla yerden 50 cm yüksekte olacak Ģekilde asılmıĢtır.
Cezbediciler ġekil 1.‟de görüldüğü gibi tuzaklara yerleĢtirilmiĢ olup, sayım yapılırken kirlenen
veya eksilen su ile deforme olan cezbediciler yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. Bahçelerde tuzakların etrafını
kapatan yabancıotlar, belirli aralıklarla temizlenmiĢtir.
Tuzaklar, 2013 yılında Merkez ve Lâpseki ilçelerinde haftada iki defa Ezine ve Bayramiç‟de ise
haftada bir kez sayılmıĢtır. ÇalıĢmanın 2. yılında ise bir önceki yıl tuzaklara yakalanan ergin sayısı göz
önüne alınarak deneme sadece Merkez ve Ezine ilçelerindeki bahçelerde yürütülmüĢ olup, sayımlara
23.03.2014 tarihinde baĢlanmıĢtır. Haftalık yapılan sayımlar, en son erginler yakalandıktan yedi gün
sonra 04.05.2014 tarihinde sona ermiĢtir. Ġklim verileri Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü‟nün en yakınındaki Erken Tahmin ve Uyarı istasyonlarından sağlanmıĢtır.
Mavi huni

Mavi leğen

Mavi yapıĢkan

20 cm
15 cm

30 cm

6 cm

50 cm Cezbedici

25 cm
8 cm
10 cm

7 cm
20 cm

17 cm
3 cm

3,5 cm

ġekil 1. Tropinota hirta erginlerini yakalamada kullanılan mavi huni, mavi leğen ve mavi yapıĢkan tuzakların
ölçüleri ile cezbedici ilave edilmiĢ hali.

Tuzaklardan elde edilen bulgulara, SağdaĢ (2011)‟e göre, karekök √(x+⅜) transformasyonu
uygulanmıĢ ve Varyans Analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiĢtir. Ortalamalar arasındaki farklılıkların
karĢılaĢtırılmasında FISHER testi kullanılmıĢtır.
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Bulgular ve Tartışma
Ergin uçuş zamanın belirlenmesi
ÇalıĢmanın ilk yılında, örnekleme bahçelerinde, günlük ortalama sıcaklığın 13°C ve orantılı
nemin %63 olduğu 02.04.2013 tarihinde mavi renkli leğen+cezbedici (27 adet) ve mavi renkli huni +
cezbedici (1 adet) tuzaklarda T. hirta‟nın ilk erginleri elde edilmiĢ ve ergin uçuĢu 05.05.2013 tarihinde
sona ermiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci yılında ise kıĢ aylarının ılık geçmesi nedeniyle ilk erginler günlük
ortalama sıcaklığın 10°C ve nispi nemin %80 olduğu 23.03.2014 tarihinde tuzaklara yakalanmıĢtır.
Önceki yıla göre ergin uçuĢu yaklaĢık 10 gün önce baĢlamıĢtır. SağdaĢ ve YaĢar, (2013) Afyon ili
Sultandağı ilçesi kiraz bahçelerinde günlük ortalama sıcaklığın 7–10°C ve orantılı nemin %74–80
olduğu 31 Mart 2010 tarihinde ilk Baklazınnı erginlerinin tuzaklara yakalandığını ve ergin uçuĢunun 13
Mayıs tarihinde sona erdiğini bildirmiĢtir. YaĢar ve Uysal (2013) Isparta ili Yalvaç ilçesi erik ve armut
bahçelerinde ergin uçuĢunun günlük ortalama sıcaklığın 8°C olduğu 29 Mart tarihinde baĢladığını ve 12
Mayıs‟ta sona erdiğini tespit etmiĢtir. Mitko ve ark. (2011), Bulgaristan‟da T. hirta erginlerinin mart ayı
sonunda görüldüğünü, nisan ayı ortasında en yüksek sayıya ulaĢtığını ve temmuz ayı baĢında son
bulduğunu bildirmiĢtir. Schemera ve ark. (2004) Macaristan‟da yaptıkları bir çalıĢmada, ilk erginlerin
27 Mart‟ta tuzaklara yakalandığını ve 17 Mayıs‟ta ergin uçuĢunun sona erdiğini tespit etmiĢlerdir.
Özbek (2008) ise; ergin uçuĢunun temmuz ayı ortasına kadar devam ettiğini belirtmiĢtir. Kara (1995),
T. hirta erginlerinin nisan ayının ilk haftasından itibaren yabancı otlar üzerinde görüldüğünü, yağmurlu
ve kapalı havalarda ergin uçuĢunun durduğunu bildirmiĢtir. Güvenç ve YaĢar (2014), Isparta ilinde
kiraz ağaçları üzerinde T. hirta erginlerinin 21 Mart– 9 Mayıs tarihleri arasında tuzaklara yakalandığını
tespit etmiĢtir. Erginlerin uçuĢ zamanı bölgelere göre değiĢmekle birlikte meyvelerin çiçeklenme
döneminde yoğunlaĢtığı ancak ilkbahar aylarındaki yağmurların da ergin çıkıĢı üzerinde etkili olduğu
düĢünülmektedir.
Farklı meyve bahçelerinde tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin sayısı
Çanakkale ili Merkez (Yapıldak köyü), Lapseki (SubaĢı köyü), Ezine (Akköy) ve Bayramiç
(Doğancı köyü) ilçelerinde Ģeftali, kiraz, elma ve kayısı bahçelerindeki tuzaklara 2013 ve 2014 yılında
örnekleme süresince yakalanan T. hirta ergin sayısı Çizelge 2.‟de verilmiĢtir.
Örneklenen bahçe sayısı farklı olmasına karĢın, 2013 yılında tüm tuzaklarda toplam 626 ergin
yakalanmıĢ olup, bu sayı Ģeftalide 467, kirazda 101, elmada 54 ve kayısıda 4 adet olarak kaydedilmiĢtir.
ġeftalide yakalanan ergin sayısı (%74) diğerlerinden oldukça yüksek çıkmıĢ ve bunu kiraz bahçelerinde
toplanan ergin (%16) sayısı izlemiĢtir (ġekil 2.).
ÇalıĢmanın 2. yılında örnekleme sadece Merkez ve Ezine ilçelerindeki bahçelerde yapılmıĢ olup,
Merkez ilçedeki elma, kiraz ve kayısı bahçelerindeki tuzaklarda ergin yakalanmamıĢtır. Buna karĢın
tuzaklarda toplam 2406 ergin sayılmıĢtır. ġeftali bahçesinde ise toplanan ergin sayısı 1172 âdet ile 2013
yılındaki sayının çok üzerine çıkmıĢtır

2013

9% 1%

16%
74%

Şeftali

Kiraz

Elma

Kayısı

ġekil 2. Çanakkale ilinde 2013 yılında meyve türlerine göre tüm tuzaklarda yakalanan
Tropinota hirta ergin oranı (%).
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Çizelge 2. Çanakkale ilinde farklı yerlerdeki meyve bahçelerinde 2013 ve 2014 yıllarında tuzaklara
yakalanan Tropinota hirta ergin sayısı (adet/tuzak)
Bahçe
Yeri

Mavi renkli
No

1*
2*
3*

Şeftali
Toplam

1*
2*
3*
4*

Kiraz
Toplam

1*
4*

Elma

Toplam
Kayısı 1*
2*
Toplam
Tuzaklar topl.
1*
3*

Şeftali
Toplam
Kiraz

1*
3*

Toplam
Tuzaklar topl.

Leğen

Yapışkan
tuzak

Huni

2
4
52
58
0
0
16
3
19
0
8
8
0
0
0
85

0
0
3
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
4

0
662
662
0
51
51
713

0
1
1
0
0
0
1

Leğen+
cdezbedici

2013 yılı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 yılı
0
0
0
0
0
0
0

Huni+
cezbedici

Yapışkan
tuzak+
cezbedici

Toplam

42
9
352
403
0
1
72
2
75
2
38
40
4
0
4
522

1
0
2
3
0
0
4
2
6
0
3
3
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
3

45
13
409
467
0
1
93
7
101
2
52
54
4
0
4
626

63
1091
1154
0
515
515
1669

2
18
20
0
3
3
23

0
0
0
0
0
0
0

65
1772
1837
0
569
569
2406

1*= Yapıldak (Merkez), 2*= SubaĢı (Lapseki), 3*= Akköy (Ezine), 4*= Doğancı (Bayramiç).

Örnekleme yerleri karĢılaĢtırıldığında, 2013 yılında Ezine ilçesi Akköy‟deki tuzaklardan
toplanan ergin sayısı hem Ģeftalide (409 adet) hem de kiraz bahçesinde (93 adet) yüksek çıkmıĢtır. Elma
alanlarında ise en fazla ergin Doğancı köyündeki (52 adet) tuzaklarda sayılmıĢtır. Kayısı bahçesinde ise
ergin sayısı düĢük düzeyde kalmıĢ olup, Yapıldak köyündeki tuzaklarda sadece 4 ergin kaydedilmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci yılında ise benzer Ģekilde en fazla ergin Ezine Akköy‟deki tuzaklarda elde edilmiĢ
olup, bu sayı Ģeftali bahçesinde 1772 ve kiraz bahçesinde ise 569 ergine ulaĢmıĢtır. Buna karĢın Merkez
ilçede kiraz bahçesindeki tuzaklarda ergin yakalanmazken Ģeftali bahçesinde toplam 65 ergin
sayılmıĢtır. Farklı lokasyonlardaki tuzaklarda elde edilen toplam T. hirta ergin sayısı meyve türü
gözetilmeksizin karĢılaĢtırıldığında 2013 ve 2014 yılında en fazla ergin Ezine Akköy‟deki tuzaklarda
yakalanmıĢtır. Ezine Akköy‟deki her iki bahçede 2013 ve 2014 yıllarında tuzaklara yüksek sayıda ergin
yakalanması, bahçelerin güneye bakan konumu, tarım dıĢı alanlara yakınlığı yanında yabancıot
Sisymbrium spp.‟nin yoğun olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Nitekim Kara (1995), yapmıĢ
olduğu çalıĢmada T. hirta‟nın konukçuları arasında Sisymbrium spp.‟nin varlığını iĢaret etmiĢtir.
Schmera ve ark. (2004), Macaristan‟da T. hirta erginlerinin daha çok tarım dıĢı alanlara yakın yerlerde
yüksek sayıda kayıt edildiğini, SağdaĢ (2011) ise Afyonkarahisar‟da yaptığı çalıĢmada benzer bulgular
elde etmiĢtir.
Tropinota hirta erginlerini yakalamada tuzakların karşılaştırılması
Meyve türüne bakılmaksızın mavi leğen+cezbedici tuzak 2013 ve 2014 yılında erginleri
yakalamada en etkili sonucu vermiĢtir (Çizelge 3.). Bunu mavi leğen izlemiĢtir. Cezbedici ilave edilen
diğer tuzaklar mavi leğenin gerisinde kalmıĢtır. Ġlk yıl mavi huni ve mavi huni+cezbedici ile mavi
yapıĢkan + cezbedici tuzaklar farklı gruplarda yer almasına karĢın 2014 yılında bu tuzaklarda yakalanan
ergin sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuĢtur.
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Her iki yılda meyve türüne bakılmaksızın en fazla T. hirta ergini Ezine (Akköy) ilçesindeki
tuzaklardan elde edilmiĢtir. Diğer yerlerdeki tuzaklara yakalanan ergin sayısı arasındaki fark istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuĢtur. (Çizelge 4.). SağdaĢ (2011), Afyon‟da elma ve kiraz bahçelerinde Uysal
(2011) ise Isparta‟da armut ve erik bahçelerinde yaptıkları çalıĢmada erginleri yakalamada mavi huni +
cezbedici tuzakların daha etkin olduğunu ve mavi leğenin 2. sırada kaldığını bildirmiĢlerdir. Mavi leğen
ile mavi huninin yerden yüksekliğinin farklı olması göz önüne alındığında Çanakkale ilinde rüzgâr
faktörünün de etkisiyle erginlerin leğenlere daha fazla yakalanabileceği düĢünülmektedir. Ayrıca,
araĢtırmanın sonucunda elde edilen bu bulgular Çanakkale ilinde özellikle kiraz alanlarında üreticilerin
ergin yakalamada mavi leğenleri kullanmasını da desteklemiĢtir.
Ġlave olarak, Çizelge 5.‟te görüldüğü üzere meyve türleri esas alınarak tuzakların ergin
yakalamadaki etkinliği incelenmiĢ olup, elma bahçelerinde 2014 yılında elma bahçesi hariç, mavi
leğen+cezbedici tuzakların ergin yakalama etkinliği yüksek olup, istatistiksel olarak diğerlerinden farklı
grupta yer almıĢtır. En fazla erginin yakalandığı Ģeftali bahçelerinde 2013 yılında mavi leğen+cezbedici
en iyi sonucu vermiĢ ve mavi leğen ile mavi huni aynı grupta yer almıĢtır. 2014 yılında ise mavi huni bir
önceki yıla göre geride kalmıĢtır. ġeftali bahçelerinden sonra en fazla erginlerin yakalandığı kiraz
alanlarında ise 2013 ve 2014 yılında tuzaklar benzer etkiyi göstermiĢ olup, mavi leğen+cezbedici
tuzağını mavi leğen izlemiĢtir. Kayısı alanlarındaki tuzaklara yakalanan ergin sayısı düĢük kaldığından
bu tabloda değerlendirilmemiĢtir.
Çizelge 3. Meyve türüne bakılmaksızın her iki yılda
tuzaklara yakalanan ergin sayısının karĢılaĢtırılması
Tuzaklar
Mavi leğen

2013
1,22±0,11 ab

Mavi leğen+cezbedici

7,00±0,28 a

Mavi huni

0,06±0,02 b

Mavi huni+cezbedici

0,16±0,03 b

Mavi yapışkan
Mavi yapışkan +cezbedici

2014
17,17±0,57 ab
40,02±0,85 a
0,19±0,03 b
0,71±0,09 b

0,00±0,00 c

0,14±0,03 b

0,00±0,00 c

0,14±0,03 b

Çizelge 4. Örnekleme yerlerine göre
tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin
sayısının karĢılaĢtırılması
Tuzaklar
Merkez
Lapseki
Ezine

2013
0,03±0,01 b
0,08±0,01 b
5,98±0,24 a

2014
0,44±0,05 b
28,30±0,30 a

0,67±0,07 b
Bayramiç
Aynı sütunda yer alan harflerle gösterilen
değerler arasındaki fark istatistiksel olarak
önemsizdir (P<0,05).

Aynı sütunda yer alan harflerle gösterilenl değerler arasındaki fark
istatistiksel olarak önemsizdir (P<0,05).

Çizelge 5. Meyve türlerine göre her iki yılda tuzaklara yakalanan Tropinota hirta ergin sayısının
karĢılaĢtırılması*
Elma
Şeftali
Kiraz
2013
2014
2013
2014
2013
2014
0,47±0,36ab 0,29±0,29a
3,29±2,74ab
47,29±27,51ab 0,79±0,36ab 2,71±1,44ab
Mavi leğen
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,18±0,13ab
0,07±0,07c
0,04±0,04b
0,33±0,11b
Mavi huni
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,00±0,00b
0,00±0,00c
0,00±0,00b
0,29±0,10b
Mavi yapışkan
2,35±1,76a
0,29±0,18a
21,24±17,45a
82,43±44,60a
3,13±2,50a
25,00±14,30a
Mavi leğen+cez.
0,18±0,13b
0,00±0,00a
0,12±0,12b
1,43±0,83bc
0,25±0,15b
0,48±0,20b
Mavi huni+cez.
0,00±0,00b
0,00±0,00a
0,00±0,00b
0,00±0,00c
0,00±0,00b
0,29±0,10b
Mavi yapışkan+cez.
*
Aynı sütunda yer alan aynı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemsizdir (P<0,05).
Tuzaklar

Sonuç ve Öneriler
Çanakkale ili meyve üretim alanlarının yoğunlaĢtığı Merkez, Lapseki, Ezine ve Bayramiç
ilçelerinde örnekleme yapılan tüm meyve bahçelerindeki tuzaklarda T. hirta erginleri yakalanmıĢtır.
Gerek 2013 ve gerekse 2014 yılında Baklazınnı ergini en fazla Ezine ilçesi, Akköy‟deki tuzaklarda
toplanmıĢtır. Bunu Bayramiç ve Merkez‟deki tuzaklar izlemiĢtir. Baklazınnı erginleri meyve türleri
içinde en fazla Ģeftalide olmak üzere sırasıyla kiraz, elma ve kayısıda yoğunlaĢmıĢtır. Kullanılan
tuzaklarda ise meyve türüne bağlı kalmaksızın en fazla T. hirta ergini mavi leğen+cebedici tuzaklardan
elde edilmiĢtir. Bunu mavi leğen izlemiĢtir. Isparta ve Afyon‟da yapılan çalıĢmalarda mavi huni
+cezbedici tuzaklar etkili bulunmasına (SağdaĢ ve YaĢar 2013; YaĢar ve Uysal 2013) karĢın bu
çalıĢmada mavi leğen tek baĢına T. hirta‟nın hem erkek hem de diĢilerini toplayan cezbedici ilave edilen
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diğer tuzaklardan daha etkili bulunmuĢtur. Toprak yüzeyine daha yakın olan mavi leğenlere rüzgârında
etkisiyle erginlerin daha fazla yakalandığı düĢünülmektedir. Çanakkale ilinde üreticilerin alıĢık olduğu
mavi leğenlerin baĢarısı bu çalıĢmayla da teyit edilmiĢtir. Böceğin tuzaklara yakalanması üzerine
rüzgârın etkisinin ortaya çıkarılması için tuzakların farklı yükseklilerde ergin yakalama etkinliklerinin
test edilmesi yararlı olacaktır.
Teşekkür: Bu çalıĢmanın yürütülmesinde bahçelerini bize açan üreticilere ve cezbedicilerin edinmesinde katkı veren
KAPAR firması yetkililerine teĢekkür ederiz.
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Öz
Tarımsal üretim, doğası gereği birçok risk ve belirsizlikle karĢı karĢıyadır. Bu risk ve belirsizlikler
tarımsal üretimde ve üreticilerin gelirlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu durum gerek geliĢmiĢ
gerekse geliĢmekte olan ülkeleri, tarımsal üretimde karĢılaĢılan risklerle mücadeleye yönelik politika
geliĢtirmeye ve uygulamaya yöneltmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye‟de tarımsal üretimi tehdit eden riskler 2005
yılında çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile sigorta kapsamına alınmıĢtır. AraĢtırmanın temel
amacı, Ortadoğu Anadolu (TRB) bölgesinde 2007–2015 Ağustos döneminde gerçekleĢtirilen bitkisel ürün
sigortası uygulama sonuçlarını ortaya koymak ve değerlendirmektir. AraĢtırmada kullanılan veriler, Tarım
Sigortaları Havuzundan (TARSĠM) temin edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; TRB bölgesinde bitkisel ürün
sigortası yaptıran üretici sayısı 2007 yılında 2890 kiĢi iken, 2015 Ağustos ayı itibariyle bu rakam 10036 kiĢiye
yükselmiĢtir. Bölgede bitkisel ürün sigortası yaptıran üreticilerin en yüksek olduğu il Malatya (%87,80), en
düĢük olduğu il Bingöl (%0,03)‟dir. Bölgede 2007 yılında sigortalı alan 74694 da iken, 2014 yılında 311386 da
yükselmiĢtir. Bölgenin bitkisel ürün sigortası prim üretim değeri 2007 yılında 5,4 milyon TL iken, 2015 Ağustos
ayı itibariyle 94,2 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. Bölgenin toplam bitkisel ürün sigortası prim üretim değerinden
aldığı pay 2007 yılında %11,57 iken bu oran 2014 yılında %10,89‟a gerilemiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün sigortası, Ortadoğu Anadolu (TRB), Türkiye.
Abstract

A Research on the Results of Implementation of the State Subsidized Crop Product
Insurance: A Case of Mid–East Anatolia Region (TRB)
Agricultural production, because of its nature, faces several risks and uncertainties. These risks and
uncertainties cause a big loss in agricultural production and the income of the producers. This situation has
forced both developed and developing countries to develop and implement policies directed towards fighting the
risks in agricultural production. In this connection, the risks that threaten the agricultural production in Turkey
have been taken under the coverage of insurance by the Agricultural Insurance Law numbered 5363 enacted in
2005. The primary objective of this study is to put forward and evaluate the results of the implementation of the
crop product insurance in Mid–Eastern Anatolia Region during 2007–2015 August periods. The data for this
study obtained from the Data Pool of the Agricultural Insurance (TARSIM). According to the results of the
study, the number of crop product insured producers which was 2890 in 2007 increased to 10036 by August
2015. The number of the crop product insured producers is the highest in Malatya (87.80%) and the lowest in
Bingöl (0.03%) in the region. The area under insurance was 74694 da in 2007 rose to 311386 da in 2015. The
value of crop product insurance premium production in the region was 5.4 million TL in 2007. This figure has
risen to 94.2 million TL in 2015 August. The share of the region in total insurance premium production value
was 11.57 % in 2007. This figure has fallen to 10.89% in 2014.
Keywords: Crop product insurance, Mid–Eastern Anatolia (TRB), Turkey.

Giriş
Ekonominin en temel sektörlerinden biri olan tarım sektörü, doğası gereği diğer sektörlere
göre daha fazla doğal, sosyal, ekonomik risk ve belirsizliklerle karĢı karĢıya bulunmaktadır. Bu
durum, tarımsal üretimin miktar ve kalitesini olumsuz yönde etkilemekte ve üretici gelirlerinde önemli
kayıplara neden olmaktadır (Dinler, 2004; Çetin, 2007).
Tarımsal üretimde karĢılaĢılan katastrofik özellikteki risklerin sigorta Ģirketleri tarafından
yüksek primlerle karĢılanabilmesi, üreticilerin bu yüksek primleri ödemeye gönüllü olmaması ve
küçük üreticilerin bu yüksek primleri ödeyecek güce sahip olmaması karĢısında, gerek geliĢmiĢ
gerekse geliĢmekte olan birçok ülkede, tarımsal üretimde karĢılaĢılan risklerle mücadeleye yönelik
politikaları uygulamaya yöneltmiĢtir (Karahan Uysal ve ark., 2014). Diğer taraftan, tarımsal sigorta
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desteklerinin dünyada tarım sektörüne iliĢkin desteklemeler içerisinde giderek ön plana çıktığı ve bu
alana iliĢkin düzenlemelere özel bir önem verildiği gözlenmektedir (Saner ve ark., 2015). Ülkelerin
tarımsal üretimde karĢılaĢılan risklerle mücadeleye yönelik uyguladıkları çeĢitli korumacılık
politikaları “Risk Yönetim Programları” ve bu programlar içerisinde önemli yeri olan “Tarım
Sigortaları Uygulamaları” ile risk paylaĢımını ve transferlerini gerçekleĢtirmektedirler (Çetin, 2007;
Mumcu, 2009; Engürülü ve ark., 2014).
Dünyada, tarım sigortası uygulamaları kamu, özel sektör, kamu ve özel sektör iĢbirliği olmak
üzere 3 temel model üzerinden yürütülmektedir. Dünya ülkelerinin yarısından fazlasında (104 ülkede)
tarım sigortası yapılırken (Mahul ve Stutley, 2010), ağırlıklı olarak özel sektör modeli ile kamu–özel
sektör iĢbirliği modelinin benimsendiği söylenebilir (NRAC, 2012; Engürülü ve Karlıoğlu, 2013;
Saner ve ark., 2015). Kamunun tarımsal sigorta sistemine giriĢi ilk olarak 1938‟de ABD‟de ve
1939‟da Japonya‟da gerçekleĢmiĢ ve 1950‟lerden sonra birçok Avrupa ülkesine ve Kanada‟ya
yayılmıĢtır. Tarım sigortalarının geliĢimi, özellikle 1990‟lardan sonra kamunun desteği ve çoklu
riskleri kapsayan sigorta ürünlerinin üreticilerin hizmetine sunulması ile hız kazanmıĢtır (Karahan
Uysal ve ark., 2014; Saner ve ark., 2015).
Türkiye‟de tarım sigortaları uygulamaları ilk olarak özel sigorta Ģirketlerince baĢlatılmıĢ olup,
ilk sözleĢme 1957 yılında ġeker Sigorta tarafından bitkisel ürünleri dolu riskine karĢı sigortalamasıyla
baĢlamıĢtır. Bunu 1960 yılında hayvan hayat sigortaları, 1984 yılında kümes hayvanları sigortası, 1990
yılında su ürünleri sigortası ve 1991 yılında da üzüm bağları için yapılan don sigortası izlemiĢtir. 1995
yılına gelindiğinde tarım sigortalarının ortak bir sistem içerisinde uygulanması için Tarım Sigortaları
Vakfı (TSV) kurulmuĢtur (Dinler ve ark., 2005).
Tarımsal üretimde riskin yüksek olması, özel sigorta Ģirketlerinin yüksek riskli ürünleri
sigortalamak istememesi, sigorta primlerinin üretici gelirleri içindeki payının yüksek olması gibi
nedenlerle Türkiye‟de tarım sigortası uygulamaları 2005 yılına kadar istenilen düzeyde geliĢim
gösterememiĢtir (Ġkikat Tümer ve ark., 2010). Tarım sigortaları, 1957 yılından 2005 yılına kadar tek
riske yönelik olarak özel sektör eliyle yürütülmüĢtür (Dinler ve ark., 2005). 2005 yılında çıkarılan
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile üreticilerin riskler karĢısındaki kayıplarının etkili Ģekilde
tazmin edilmesi ve risklere karĢı çözüm üretilebilmesi için Türkiye Ģartlarına uygun tarım sigortaları
sisteminin kurulması yönünde devlet ve özel sektör iĢbirliğini içeren havuz modeli (TARSĠM)
benimsenmiĢ ve uygulamaya geçirilmiĢtir (Karaca ve ark., 2010).
Türkiye‟de devlet destekli tarım sigortası uygulamaları, 1 Haziran 2006 yılında bitkisel ürün
sigortası ve büyükbaĢ hayvan hayat sigortası, 1 Eylül 2006 yılında sera sigortası ve kümes hayvanları
hayat sigortası, 1 Temmuz 2007 yılında su ürünleri hayat sigortası, 1 Mayıs 2011 küçükbaĢ hayvan
hayat sigortası ve 1 Ocak 2014 yılında arıcılık (arılı kovan) sigortası olmak üzere günümüzde toplam
yedi branĢta uygulanmaktadır (TARSĠM, 2015a).
Türkiye‟de tarım sigortaları uygulamaları 2006 yılından günümüze gerek poliçe sayısı gerekse
prim üretimi ve sigorta bedeli açısından hızlı bir Ģekilde geliĢmiĢtir. 2006 yılında poliçe sayısı, prim
üretimi ve sigorta bedeli sırasıyla 12330 adet, 4.451 milyon TL ve 211.290 milyon TL iken, 2014
yılında bu sonuçlar sırasıyla 1.086 milyon adet, 683.536 milyon TL ve 13.894 milyar TL‟ye
yükselmiĢtir (Saner ve ark., 2015; TARSĠM, 2015a).
Türkiye‟de tarım sigortaları uygulamaları içinde poliçe sayısı, prim üretimi ve sigorta bedeli
bakımından en yüksek paya ve ağırlığa bitkisel ürün sigortası sahiptir. Türkiye‟de 2014 yılı itibariyle
toplam poliçe sayısının %95‟i, prim üretiminin %67‟si, sigorta bedelinin %70‟i ve hasar ödemelerinin
%78‟i bitkisel ürün sigortasından oluĢmaktadır (TARSĠM, 2015a). Bu nedenle çalıĢmada bitkisel ürün
sigortası uygulama sonuçlarına yer verilmiĢtir.
Dünyanın farklı yerlerinde üreticilerin tarım sigortalarına bakıĢ açılarını inceleyen araĢtırmalar
yapılmıĢtır (Vandeveer ve Loehman, 1994; Chikwendu ve ark., 1995; Patrick, 2010; Abdulmalik ve
ark., 2013; Farayola ve ark., 2013; Akinola, 2014; Akintunde, 2015). Türkiye‟de de 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanunu yayımlandıktan sonra üreticilerin tarım sigortalarına bakıĢ açılarına iliĢkin olarak,
Antalya (Akçaöz ve ark., 2006; Sayın ve ark., 2014), Erzurum (Birinci ve Ġkikat Tümer, 2006; Ġkikat
Tümer, 2011b), Malatya (Çukur ve ark., 2008; Aslan ve ark., 2012), Ankara (Yavuz, 2010),
Diyarbakır, ġanlıurfa, Adıyaman (Ġpekçioğlu ve ark., 2010), Tokat (Ġkikat Tümer, 2004; Ġkikat Tümer,
2011a), Sakarya (Özcan, 2012), Bursa (Pezikoğlu ve ark., 2012), Çanakkale (Tan ve ark., 2012),
Samsun (Aydoğan ve ark., 2013) Isparta (Karamürsel ve ark., 2014) ve Ankara, Çorum, Kayseri
(TaĢcı ve ark., 2014) illerinin çeĢitli ilçe ve köylerinde üreticilerle gerçekleĢtirilen bir çok alan
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araĢtırması bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye geneli tarım sigortası uygulama sonuçları
TARSĠM tarafından yıllık faaliyet raporları Ģeklinde yayınlanmaktadır. Ancak, devlet destekli bitkisel
ürün sigortası uygulamalarının baĢladığı 2006 yılından günümüze kadar bölgesel düzeyde (NUTS1)
bitkisel ürün sigortası uygulama sonuçlarına iliĢkin bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bölgesel olarak
böyle bir çalıĢmaya ihtiyaç olduğu düĢünülmüĢ ve bu çalıĢma planlanmıĢtır. Bu nedenle çalıĢmanın
literatüre önemli katkılar sağlayabileceği düĢünülmektedir.
ÇalıĢmanın temel amacı, Ortadoğu Anadolu (TRB) alt bölgesinde 2007–2015 Ağustos
döneminde gerçekleĢtirilen bitkisel ürün sigortası uygulama sonuçları iller bazında (sigortalı çiftçi
sayısı, poliçe sayısı, sigorta bedeli, prim üretimi, sigortalı alan ve ödenen tazminatlar) ortaya koymak
ve değerlendirmektir.
Materyal ve Yöntem
Türkiye‟de tarım sigortaları uygulamaları 1 Haziran 2006 tarihinde baĢlamıĢtır. Ancak yıllar
itibariyle karĢılaĢtırma yapmak açısından araĢtırmada kullanılan verilerde baĢlangıç yılı 2007 olarak
belirlenmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan 2007–2015 Ağustos dönemine ait bitkisel ürün sigortaları
uygulama sonuçlarına ait veriler, Tarım Sigortaları Havuzu Genel Müdürlüğü‟nden temin edilmiĢtir.
TRB bölgesi 2007–2015 Ağustos dönemine ait bitkisel ürün sigortası uygulama sonuçlarındaki
değiĢimler iller bazında ortaya konulmuĢ ve sebep sonuç iliĢkileriyle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun
yanı sıra TRB alt bölgesinin Türkiye bitkisel ürün sigortaları uygulamaları içindeki durumu
değerlendirilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Türkiye‟de devlet destekli bitkisel ürün sigortası 1 Haziran 2006 yılında uygulanmaya
baĢlanmıĢtır. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası yaptıran üretici sayısında bazı yıllar bir önceki
yıla göre azalma olsa da genel olarak artıĢ eğiliminde olduğu söylenebilir. 2007 yılında bitkisel ürün
sigortası yaptıran üretici sayısı 2890 iken, 2014 yılında %178,4 oranında artarak 8047 kiĢiye
yükselmiĢtir. 2015 yılı ilk 8 aylık dönemde bu rakam 10036 kiĢiye yükselmiĢtir. Bölgede bitkisel ürün
sigortası yaptıran üretici sayısının en yüksek olduğu il Malatya, en düĢük olduğu il Bingöl‟dür.
2007–2015 Ağustos döneminde bitkisel ürün sigortası yaptıran üretici sayısının %87,80‟ini Malatya ili
tek baĢına oluĢturmaktadır (Çizelge 1.).
Çizelge 1. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası yaptıran üretici sayısı
Yıllar

TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Malatya
Elazığ Bingöl Tunceli Van Muş Bitlis
2842
46
0
1
0
1
0
2007
9134
242
0
0
8
0
1
2008
4385
40
0
0
1
0
1
2009
2394
28
0
5
19
34
2
2010
5660
129
0
3
26
25
29
2011
4589
424
9
65 120
231
379
2012
3823
562
0
24 164
220
270
2013
6474
780
2
71 226
128
365
2014
8151
710
6
56 327
205
576
2015*
47452
2961
17
225 891
844 1623
BÜS Toplam
87,80
5,48
0,03
0,42 1,65 1,56
3,00
Pay (%)
Kaynak: TARSĠM 2015b *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.

Hakkâri
0
0
0
0
0
23
6
1
5
35
0,06

TRB
Toplam
2890
9385
4427
2482
5872
5840
5069
8047
10036
54048
100,00

TRB bölgesinde tarım sigortası yaptıran üreticilerin branĢlara göre dağılımı incelendiğinde,
bitkisel ürün sigortası yaptıran üreticilerin en yüksek olduğu il Malatya (%96,46) iken, onu sırasıyla
Elazığ (%81,48), Bitlis (%43,27) ve MuĢ (%42,71) illeri izlemektedir (Çizelge 2.). Özellikle hayvansal
üretimin göreli olarak yüksek olduğu Bingöl, Hakkâri, Tunceli ve Van illerinde bitkisel ürün sigortası
yaptıran üretici sayısının oransal olarak düĢük olduğu söylenebilir. TRB bölgesinde 2007–2015
Ağustos döneminde toplam tarım sigortası yaptıran üretici sayısının %83,77‟si bitkisel ürün sigortası
yaptırmaktadır (Çizelge 2.).
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Çizelge 2. 2007–2015 Ağustos tarım sigortası yaptıran üretici sayılarının dağılımı (%)
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Branşlar

Elazığ

Malatya
Arıcılık
Küçükbaş
Büyükbaş
Bitkisel ürün
Toplam

0,13
0,29
3,11
96,46
100,00

Bingöl

2,10
2,24
14,18
81,48
100,00

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Tunceli

4,80
12,08
82,17
0,96
100,00

Van

19,81
9,08
44,58
26,53
100,00

7,50
33,33
22,90
36,27
100,00

Muş

Hakkâri

Bitlis

1,32
12,96
43,02
42,71
100,00

3,60
15,33
37,80
43,27
100,00

12,54
25,20
58,31
3,95
100,00

TRB
Toplam
1,33
3,70
11,20
83,77
100,00

Kaynak: TARSĠM 2015b verilerinden yazar tarafından hesaplanmıĢtır.

Ortadoğu Anadolu Bölgesinde bitkisel ürün sigortası poliçe sayısı, sigorta yaptıran üretici
sayısına paralel olarak bazı yıllar azalmıĢ olsa da yıllar itibariyle artıĢ eğilimde olduğu söylenebilir.
Bitkisel ürün sigortası poliçe sayısı 2007 yılında 6132 adet iken, %223 oranında artarak 2014 yılı sonu
itibariyle 19807 adete yükselmiĢtir. Bölgede bitkisel ürün sigortası poliçe sayısının en yüksek olduğu
il Malatya iken, en düĢük olduğu il Bingöl‟dür. Malatya ili 2007–2015 Ağustos döneminde bitkisel
ürün sigortası poliçe sayısını %83,87‟ni karĢılamaktadır (Çizelge 3.).
Malatya Ġlinde ağırlıklı olarak bitkisel ürün sigortası yapılmaktadır. 2007 yılında ilde yapılan
tarım sigortası poliçelerinin %93‟ü bitkisel ürün sigortasından oluĢurken bu oran 2015 yılı Ağustos ayı
itibariyle %99,1‟e yükselmiĢtir (TARSĠM, 2015b). Malatya ili 2008 yılında 18538 adet bitkisel ürün
sigortası poliçesiyle, Türkiye geneli bitkisel ürün sigortası poliçe sayısının %7‟sini tek baĢına
karĢılamıĢtır (TARSĠM, 2009).
Türkiye geneli bitkisel ürün sigortası poliçe sayısında, TRB bölgesinin payı 2008 yılı hariç
%1,28 ile %2,96 arasında değiĢmektedir (Çizelge 3.). 2008 yılında Malatya Ġlinde bir önceki yıla göre
bitkisel ürün sigortası poliçe sayısındaki artıĢtan (%208,8) dolayı bölgenin toplam içindeki payı
%7,68‟e kadar yükselmiĢtir. Ortadoğu Anadolu Bölgesinden Malatya Ġlini çıkardığımızda bölgenin
bitkisel ürün poliçe sayısı içindeki payı %0,03 ile %0,60‟a kadar düĢmektedir. Bu sonuçlardan da
anlaĢılacağı üzere Malatya Ġli, bölge bitkisel ürün sigortası açısından son derece önemlidir.
Çizelge 3. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası poliçe sayısı
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Yıllar

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Malatya

Elazığ

Bingöl

Tunceli

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*

6003
18538
8374
4003
10662
8862
7151
15159
18596

125
620
89
90
289
1712
1860
2828
2152

0
0
0
0
0
30
0
6
9

2
0
0
23
5
173
91
222
174

BÜS Toplam

97348

9765

45

Pay (%)

83,87

8,41

0,04

TRB
TÜRKİYE
Toplam

Muş

Bitlis

Hakkâri

0
61
1
123
131
388
401
521
594

2
0
0
48
118
1000
756
516
592

0
1
2
3
49
771
480
544
963

0
0
0
0
0
105
21
11
15

6132
19220
8466
4290
11254
13041
10760
19807
23095

690

2220

3032

2813

152

0,59

1,91

2,61

2,42

0,13

Van

%

207328
250225
285243
350281
549538
693417
841694
1029586
--------

2.96
7.68
2.97
1.22
2.05
1.88
1.28
1.92
--------

116065

--------

--------

100,00

--------

--------

Kaynak: TARSĠM 2015b *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.

TRB bölgesinde tarım sigortası poliçe sayılarının branĢlara göre dağılımı incelendiğinde,
bitkisel ürün sigortası poliçe sayısının en yüksek olduğu il Malatya (%98,23) iken, en düĢük olduğu il
Bingöl‟dür. TRB bölgesinde 2007–2015 Ağustos döneminde toplam tarım sigortası poliçe sayısının
%91,70‟i bitkisel ürün sigortası poliçesinden oluĢmaktadır (Çizelge 4.).
Çizelge 4. 2007–2015 Ağustos dönemi tarım sigortası poliçe sayılarının dağılımı (%)
Branşlar

TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)
Malatya

Arıcılık
Küçükbaş
Büyükbaş
Bitkisel ürün
Toplam

0,06
0,14
1,56
98,23
100,00

Elazığ
0,73
0,78
5,02
93,47
100,00

Bingöl
4,72
11,88
80,90
2,50
100,00

TRB2 (Van Alt Bölgesi)
Tunceli
12,86
5,86
28,77
52,51
100,00

Van

Muş

Bitlis

4,88
21,60
15,01
58,51
100,00

0,62
6,14
20,49
72,74
100,00

2,75
11,62
28,76
56,86
100,00

Kaynak: TARSĠM 2015b verilerinden yazar tarafından hesaplanmıĢtır.
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Hakkâri
11,06
22,21
51,59
15,14
100,00

TRB
Toplam
0,67
1,89
5,74
91,70
100,00
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Ortadoğu Anadolu Bölgesinde bitkisel ürün sigorta bedeli, 2007 yılında 54.766 milyon TL
iken. 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle 395.522 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 2007–2015 Ağustos
döneminde Malatya Ġli toplam 1.138 milyar TL sigorta bedeli ile ilk sırada yer alırken, Bingöl Ġli 247
bin TL sigorta bedeli ile son sırada yer almaktadır (Çizelge 5.).
Ortadoğu Anadolu Bölgesi 54.766 milyon TL bitkisel ürün sigorta bedeli ile 2007 yılında
Türkiye toplam bitkisel ürün sigorta bedelinin %5‟ini karĢılarken, 2014 yılında 214.213 milyon TL
sigorta bedeliyle, Türkiye toplam bitkisel ürün sigorta bedelinin ancak %2,03‟ünü karĢılayabilmiĢtir
(Çizelge 5.). TRB bölgesinde bitkisel ürün sigorta bedelinin mutlak olarak artmasına karĢın,
toplamdaki payının düĢmesi diğer bölgelerdeki bitkisel ürün sigorta bedelinin TRB bölgesine göre
daha hızlı artmasının bir sonucu olduğu söylenebilir. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigorta bedeli 2007
yılına göre 2014 yılında 2,91 kat artarken. aynı dönemde Türkiye genelinde bitkisel ürün sigorta bedeli
4,26 kat artıĢ göstermiĢtir. Bu sonuca göre TRB bölgesinde bitkisel ürün sigorta bedelindeki artıĢın,
Türkiye geneline göre daha düĢük gerçekleĢtiği söylenebilir.
Çizelge 5. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası sigorta bedeli (Bin TL)
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Yıllar

Malatya

Elazığ

Bingöl

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Tunceli

Van

Muş

Bitlis

Hakkâri

TRB
Toplam

53979
88735
89840
20698
148707
143970
111084
162730
319091

768
1734
761
460
2675
8639
14792
18787
22851

0
0
0
0
0
160
0
26
61

6
0
0
24
26
342
301
918
650

0
52
3
1522
1435
1972
2526
2847
5364

14
0
0
799
10312
14012
19196
18510
21916

0
13
3
92
203
9508
5815
10380
25525

0
0
0
0
0
403
96
15
65

54766
90534
90606
23595
163357
179005
153809
214213
395522

Toplam

1138834

71465

247

2266

15721

84758

51538

579

Pay (%)

83,41

5,23

0,02

0,17

1,15

6,21

3,77

0,04

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*

TÜRKİYE

%

1094987
1573805
2000811
2502511
4003686
5526899
7566682
9287591
--------

5.00
5.75
4.53
0.94
4.08
3.24
2.03
2.31
--------

1365408

--------

--------

100,00

--------

--------

Kaynak: TARSĠM 2015b *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.

TRB bölgesinde 2007–2015 Ağustos döneminde toplam tarım sigortası sigorta bedelinin
branĢlara göre dağılımı incelendiğinde, bitkisel ürün sigortası sigorta bedelinin en yüksek olduğu
(%76.90) görülmektedir. Bu oran Malatya ilinde %90,57 ile en yüksek iken, %0,62 ile Bingöl ilinde
en düĢüktür (Çizelge 6.).
Çizelge 6. 2007–2015 Ağustos dönemi tarım sigortası sigorta bedeli dağılımı (%)
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Branşlar
Malatya
Arıcılık
Küçükbaş
Büyükbaş
Bitkisel ürün
Toplam

0,14
0,47
8,82
90,57
100,00

Elazığ
2,42
3,75
25,98
67,85
100,00

Bingöl
11,51
8,51
79,36
0,62
100,00

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Tunceli

Van

30,55
12,90
43,35
13,21
100,00

7,08
37,26
37,26
18,40
100,00

Muş
0,76
5,34
32,11
61,79
100,00

Bitlis
5,18
12,41
36,77
45,64
100,00

Hakkâri
18,90
24,71
53,54
2,86
100,00

TRB
Toplam
1,72
4,12
17,26
76,90
100,00

Kaynak: TARSĠM 2015b verilerinden yazar tarafından hesaplanmıĢtır.

Ortadoğu Anadolu Bölgesinde bitkisel ürün sigortası prim üretimi poliçe sayısına paralel
olarak bazı yıllar azalmıĢ olsa da yıllar itibariyle artıĢ eğilimde olduğu söylenebilir. TRB bölgesinde
bitkisel ürün sigortası prim üretimi 2007 yılında 5.410 milyon TL iken, 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle
94.212 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. Bölgede bitkisel ürün sigortası prim üretiminin en yüksek olduğu il
Malatya iken, onu sırasıyla Elazığ, MuĢ ve Bitlis illeri izlemektedir. Malatya Ġlinin, 2007–2015
Ağustos dönemi içinde ortalama bitkisel ürün sigortası prim üretim bedeli içindeki payı %95,18‟dir.
(Çizelge 7.).
Ortadoğu Anadolu Bölgesinin, Türkiye toplam bitkisel ürün sigortası prim üretimi içindeki
payı yıllar itibariyle önemli oranlarda değiĢmiĢtir. TRB bölgesinin 2007 yılındaki payı %11,57 iken,
bu oran 2011 yılında %21,51‟e kadar yükselmiĢ, 2010 yılında ise %3,13‟e kadar gerilemiĢtir. TRB
bölgesinde bitkisel ürün sigortası prim üretim bedeli 2007 yılına göre 2014 yılında 8,20 kat artarken,
aynı dönemde Türkiye genelinde bitkisel ürün sigortası prim üretim bedeli 8,76 kat artıĢ göstermiĢtir.
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Bu sonuca göre TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası prim üretim bedelindeki artıĢın. Türkiye
geneline göre daha düĢük gerçekleĢtiği söylenebilir.
Çizelge 7. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası prim bedeli (Bin TL)
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
BÜS Toplam
Pay (%)

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Malatya

Elazığ

Bingöl

Tunceli

Van

Muş

5326
12834
13928
2868
52527
43360
21164
46182
89391
287580
95,18

83
263
123
33
688
1706
1558
2713
3466
10633
3,52

0
0
0
0
0
6
0
2
2
10
0,00

0,5
0
0
0,6
0,7
15
9
35
26
87
0,03

0
3
0,7
46
39
60
62
84
158
453
0,15

0,1
0
0
17
265
340
453
497
613
2185
0,72

Hakkâri

TRB
Toplam

TÜRKİYE

Bitlis
0
0,7
0,7
8
11
231
136
238
555
1180
0,39

0
0
0
0
0
6
1
0,3
1
8
0,00

5410
13101
14052
2973
53531
45724
23383
49751
94212
302136
100,00

46775
72669
81076
95091
248829
272515
327212
456725
----------------------

%
11,57
18,03
17,33
3,13
21,51
16,78
7,15
10,89
----------------------

Kaynak: TARSĠM 2015b *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.

Bölgede 2007–2015 Ağustos dönemi tarım sigortası prim üretim bedelinin %89,74‟ü bitkisel
ürün sigortası prim üretim bedelinden oluĢmaktadır. Bu oran Malatya ve Elazığ illeri için sırasıyla
%96,93 ve %80,39 iken, Bingöl ve Hakkâri için %0,27 ve %0,48‟dir (Çizelge 8.).
Çizelge 8. 2007–2015 Ağustos dönemi tarım sigortası prim bedeli dağılımı (%)
TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

Branşlar
Malatya
Arıcılık
Küçükbaş
Büyükbaş
Bitkisel ürün
Toplam

-0,21
2,85
96,93
100,00

Elazığ
0,29
3,05
16,27
80,39
100,00

Bingöl

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Tunceli

1,53
8,90
89,30
0,27
100,00

Van

5,80
20,30
66,10
7,80
100,00

1,18
51,46
39,68
7,68
100,00

Muş

Bitlis

0,17
8,98
61,82
29,03
100,00

1,11
20,82
60,56
17,51
100,00

Hakkâri
2,86
25,36
71,40
0,48
100,00

TRB
Toplam
0,12
2,12
8,02
89,74
100,00

Kaynak: TARSĠM 2015b verilerinden yazar tarafından hesaplanmıĢtır.

Ortadoğu Anadolu Bölgesinde 2007–2009 yılları arasında Malatya ve Elazığ Ġlleri hariç diğer
illerde bitkisel ürün sigortası uygulamalarının yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. 2010 yılından
sonra Malatya ve Elazığ ile birlikte MuĢ, Van, Bitlis ve Tunceli Ġllerinde bitkisel ürün sigortası
uygulamalarının arttığı, Bingöl ve Hakkâri Ġllerinde ise bitkisel ürün sigortası uygulamalarının
geliĢmediği söylenebilir (Çizelge 9.). Ortadoğu Anadolu Bölgesinde sigortalı alan 2007 yılında 74694
da iken. 3,8 kat artarak 2015 Ağustos ayı itibariyle 360785 da yükselmiĢtir. Bölgede sigortalı alanın en
yüksek olduğu il Malatya iken, en düĢük olduğu il Bingöl‟dür. Malatya ilinde bitkisel ürün sigortası
kapsamında ağırlıklı olarak kayısı ürünü sigortalanmaktadır.
Ortadoğu Anadolu Bölgesindeki sigortalı alan, Türkiye toplam sigortalı alan içindeki payı
2007 yılında %2,1 iken, 2008 yılında Malatya Ġlindeki çok hızlı artıĢla bu oran %5,3‟e kadar
yükselmiĢ, takip eden yıllarda bu oran %2‟ler civarında gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 9.). TRB bölgesinde
sigortalı alan 2007 yılına göre 2014 yılında 3,17 kat artarken, aynı dönemde Türkiye genelinde
sigortalı alan 3,51 kat artıĢ göstermiĢtir.
Çizelge 9. TRB bölgesinde sigortalı alan (Dekar)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Toplam
Pay (%)

TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)
Malatya
73327
226358
113847
59510
127205
105943
93894
163662
201100
1164846
63,65

Elazığ
1304
5902
1431
1229
3618
16804
25120
32989
28571
116968
6,39

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Bingöl

Tunceli

0
0
0
0
0
684
0
103
156
943
0,05

5
0
0
304
181
2433
1634
4937
3199
12693
0,69

Van

Muş

Bitlis

0
728
11
7320
8209
11958
7989
11614
16469
64298
3,51

58
0
0
3644
44308
81657
79929
78773
78229
366598
20,3

0
35
29
70
1000
28380
20597
19241
32888
102240
5,59

Hakkâri
0
0
0
0
0
1042
316
67
173
1598
0,09

Kaynak: TARSĠM 2015b; Saner ve ark.. 2015 *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.
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TRB
Toplam
74694
233023
115318
72077
184521
248901
229479
311386
360785
1830184
100,00

TÜRKİYE

%

3489950
2,1
4435185
5,3
5602397
2,1
6562982
1,1
9203236
2,0
12054645
2,1
14341052
1,6
15753073
2,0
-------------------------------------------
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Ortadoğu Anadolu Bölgesinde bitkisel ürün sigortası kapsamında ödenen tazminat miktarı risk
faktörlerinin (dolu, don, fırtına. sel ve su baskını, yangın, hortum, heyelan ve deprem) gerçekleĢme
durumlarına göre oldukça fazla değiĢim göstermiĢtir. Bölgede 2007 yılında ödenen 15.716 milyon TL
tazminat ile Türkiye genelinin %38,28‟ini oluĢturulurken, 2014 yılında ödenen 76.343 milyon TL
tazminat ile Türkiye genelinin ancak %12,59‟u oluĢturulmuĢtur (Çizelge 10.).
Bölgede 2007–2015 Ağustos döneminde toplam tarım sigortası poliçesi sayısının %91,70‟i
bitkisel ürün sigortasından oluĢmaktadır. Bu oran %98,23 ile en yüksek Malatya ilindedir. Malatya
ilinde bitkisel ürün sigortası kapsamında ağırlıklı olarak kayısı ürünü sigortalanmaktadır. Kayısı
ürününün don ve dolu risklerine karĢı oldukça duyarlı olması nedeniyle bölgede gerçekleĢen don ve
dolu olayları ödenen tazminat bedellerini doğrudan etkilemektedir. Türkiye geneli için 2007, 2009,
2011 ve 2014 yıllarında ödenen bitkisel ürün sigortası tazminat bedelinin sırasıyla %47‟si, %40‟ı,
%25,9 ve %22‟si kayısı ürününe ödenmiĢtir (TARSĠM, 2009; 2010; 2012; 2015a). Bu nedenle bu
yıllarda Malatya ilinde de bitkisel ürün sigortası tazminat ödemeleri oldukça yüksektir. Bunun sonucu
olarak TRB bölgesinin. Türkiye geneli bitkisel ürün sigortası tazminat ödemeleri içindeki payı oldukça
yüksektir. TRB bölgesinde toplam tarım sigortası kapsamında ödenen tazminat bedeli içinde bitkisel
ürün sigortasının payı Malatya, Elazığ, MuĢ ve Tunceli illerinde sırasıyla %97,69, %81,70, %10,24 ve
%8,04 oranında gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 10.). Bingöl ve Hakkâri illerinde bitkisel ürün sigortası yok
denecek kadar az olduğundan bu illerde tazminat ödemesi de gerçekleĢmemiĢtir
Çizelge 10. TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortasında ödenen tazminat (Bin TL)
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
BSÜ Toplam
Genel Toplam
BSÜ Oran (%)

TRB1 (Malatya Alt Bölgesi)

TRB2 (Van Alt Bölgesi)

Malatya

Elazığ

Bingöl

Tunceli

15569
2525
25608
1333
24658
11335
31695
73450
18940
205113
209954
97,69

147
52
59
11
589
489
1664
2855
238
6104
7471
81,70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2922
0,00

0
0
0
0
0
1
32
0
2
35
432
8,04

Van

Muş

0
0
0
21
0
0
8
6
0
35
1589
2,20

0
0
0
0
0
277
136
14
0,4
427
4173
10,24

Bitlis

Hakkâri

TRB
Toplam

0
0
0
0
0
3
6
18
1,3
28
3823
0,74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1577
0,00

15716
2577
25667
1365
25247
12105
33541
76343
19181
211742
231941
91,29

TÜRKİYE
41052
28567
70463
90813
137901
113391
266494
416144
-----------------------------

%
38,28
9,02
36,43
1,50
18,31
10,68
12,59
18,35
-----------------------------

Kaynak: TARSĠM 2015b *1 Ocak–18 Ağustos 2015 tarihleri arası.

Sonuç ve Öneriler
AraĢtırma sonuçlarına göre, 2007–2015 Ağustos döneminde TRB bölgesinde bitkisel ürün
sigortası yaptıran üretici sayısının büyük bir çoğunluğunun (%87,80) Malatya ilinde olduğu, Bingöl,
Hakkâri ve Tunceli illerinde bitkisel ürün sigortası yaptıran üretici sayısının yok denecek kadar az
olduğu, Elazığ, Bitlis, Van ve MuĢ illerinde ise bitkisel ürün sigortası yaptıran üretici sayının azda olsa
giderek arttığı görülmektedir.
Bölgede bitkisel ürün sigortası poliçe sayısı bakımından da benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Malatya ve Elazığ illerinde 2007–2015 Ağustos döneminde toplam tarım sigortası poliçe sayısının
sırasıyla %98,23‟ü ve %93,47‟si bitkisel ürün sigortası poliçesinden oluĢurken, bu oranlar Bingöl ve
Hakkâri illerinde sırasıyla %2,50 ve %%15,14‟tür. TRB bölgesinde Malatya ve Elazığ illeri hariç
diğer illerde hayvansal üretim ağırlıklı bir tarımsal üretim söz konusu olduğundan bu illerde bitkisel
ürün sigortası yaptıran üretici sayısının ve poliçe sayısının düĢük olması beklenilen bir sonuçtur.
Nitekim 2007–2015 Ağustos döneminde Bingöl, Hakkâri Tunceli ve Van illerinde üreticilerin sırasıyla
%99,04‟ü, %96,05‟i, %73,47‟i ve %63,71‟i büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvan hayat sigortası ile arıcılık
sigortası yaptırmıĢlardır.
AraĢtırma sonuçlarına göre, TRB bölgesinde bitkisel ürün sigortası uygulamalarının en yüksek
olduğu il Malatya‟dır. TRB bölgesinden Malatya ilini çıkardığımızda bölgede, bitkisel ürün sigortası
uygulama sonuçlarının oldukça düĢük düzeylerde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle Malatya ili
bitkisel ürün sigortası uygulama sonuçları açısından gerek TRB bölgesi gerekse Türkiye geneli için
oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.
AraĢtırma sonuçları dikkate alındığında, TRB bölgesinde Malatya ve Elazığ illeri dıĢında
kalan diğer illerde devlet destekli bitkisel ürün sigortası uygulamalarının arttırılabilmesi için sigorta
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prim bedellerinin bölgedeki üreticilerin tarımsal gelir düzeyleri dikkate alınarak hesaplanması veya
devletin bitkisel ürün sigortası prim desteğini tüm bölgeler için aynı oranda (%50) değil de, bölgesel
veya il bazında farklı oranlarda desteklemenin yapılacağı yeni politikaların geliĢtirilmesi daha sağlıklı
olacaktır. Bunun yanı sıra üreticilerin devlet destekli tarım sigortası uygulamalarından haberdar olması
ve üreticilerde gerekli bilincin sağlanabilmesi için gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılan
eğitim ve tanıtım çalıĢmalarının yaygınlaĢtırılması sağlanmalıdır.
Kaynaklar
Abdulmalik, R.O., Oyinbo, O., Sami, R.A., 2013. Determinants of crop farmers participation in agricultural
insurance in the Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria. Greener Journal of Agricultural Sciences.
3 (1): 21–26.
Akçaöz, H., Özkan, B., Kızılay, H., 2006. Antalya Ġlinde tarımsal üretimde risk yönetimi ve tarım sigortası
uygulamaları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (2): 93–103.
Akinola, B.D., 2014. Determinants of farmers‟ adoption of agricultural insurance: the case of poultry farmers‟ in
Abeokuta Metropolis of Ogun State, Nigeria British Journal of Poultry Sciences. 3 (2): 63–41.
Akintunde, O.K., 2015. Determinants of poultry farmers‟ participation in livestock insurance in Southwest
Nigeria. Asian Journal of Poultry Science. 9 (4): 233–241.
Aslan, A., Atay, S., Paksoy, M., 2012. Malatya Ġlinde bitkisel ürün sigortaları uygulamalarına üreticilerin
yaklaĢımı. X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (5–7 Eylül 2012, Konya) Bildirileri. 1156–1160.
Aydoğan, M., Topçu, N., Özyazıcı, G., Ceyhan, V., 2013. Samsun Ġli meyve üreticilerinin tarım sigortalarına
eğilimlerinin belirlenmesi, Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (2–4 Ekim 2013, Niğde)
Bildiriler. 233–239.
Birinci, A., Ġkikat Tümer, E., 2006. The attitudes of farmers towards agricultural insurance: The case of
Erzurum. Turkey, Die Bodenkultur. Austrian Journal of Agricultural Research. 57 (2): 49–55.
Çetin, B., 2007. Tarım Sigortaları. Nobel Yayın No: 1110, Ankara.
Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Uçar, K., 2008. Malatya Ġlinde kayısı üreticilerinin riskin transferinde tarım
sigortasına bakıĢ açılarının değerlendirilmesi: DoğanĢehir ilçesi–Polatdere Köyü örneği. Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 45 (2): 103–111.
Dinler, T., 2004. Avrupa Birliği ve Türkiye tarımında risk yönetim programları. http: //www.zmo.org.tr
/resimler/ekler/60b491b917d4185_ek.pdf?tipi=14&sube= (EriĢim tarihi: Ağustos 2015).
Dinler, T., Yaltırık, A., Çetin, B., Özkan, B., Gülçubuk, B., Sürmeli, E., Ekmen, E., Saner, G., Akçaöz, H.,
Karahan Uysal, Ö., Karaaslan, S., Kıymaz, T., 2005. Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları. Ziraat
Mühendisliği 6. Teknik Kongresi (3–7 Ocak 2005, Ankara) Bildirileri. 1209–1232.
Engürülü, B., DemirtaĢ, M., Saçlı, Y., 2014. Türkiye‟de tarım sektöründe risk yönetimi. XI. Ulusal Tarım
Ekonomisi Kongresi (3–5 Eylül 2014, Samsun) Bildirileri. 1068–1076.
Engürülü, B., Karlıoğlu, A., 2013. Dünyada ve Türkiye‟de tarım sigortaları. Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve
Gıda Kongresi (2–4 Ekim 2013, Niğde) Bildirileri. 138–147.
Farayola, C.O., Adedeji, I.A., Popoola, P.O., Amao, S.A., 2013. Determinants of participation of small scale
commercial poultry farmers in agricultural insurance scheme in Kwara State, Nigeria. World Journal of
Agricultural Research. 1 (5): 96–100.
Ġkikat Tümer, E., 2004. Erzurum merkez ilçe köylerindeki çiftçilerin tarım sigortası ile ilgili eğilimleri üzerine
bir araĢtırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Ġkikat Tümer, E., 2011a. Bitkisel ürün sigortası yaptırma isteğinin belirlenmesi: Tokat Ġli örneği. Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 42 (2): 153–157.
Ġkikat Tümer, E., 2011b. Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde (TRA I bölgesi) çiftçilerin riske karĢı tutumları
ve olası sigorta primlerinin belirlenmesi üzerine bir araĢtırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Ġkikat Tümer, E., Birinci, A., Miran, B., 2010. Çiftçilerin sel ve kuraklık sigortası yaptırma isteğini etkileyen
faktörlerin analizi: TRA1 bölgesi örneği. IX. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (22–24 Eylül 2010,
ġanlıurfa) Bildirileri. 199–205.
Ġpekçioğlu, ġ., IĢgın, T., Monis, T., Saner, G., Bilgiç, A., 2010. Güneydoğu Anadolu bölgesinde devlet destekli
bitkisel ürün sigortası yaptırma istekliliğinin belirlenmesi. IX. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (22–
24 Eylül 2010, ġanlıurfa) Bildirileri. 259–265.
Karaca, A., Gültek, A., ĠntiĢah, A.S., Engürülü, B., Karlıoğlu, A., 2010. Türkiye‟de tarım sigortaları
uygulamaları. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi (11–15 Ocak 2010) http://www.
zmo.org.tr/resimler/ekler/28ac9c427302b7a_ek.pdf (EriĢim tarihi: Ağustos 2015).
Karahan Uysal, Ö., Saner, G., Engürülü, B., Naseri, Z., 2014. Dünyada ve Türkiye‟de tarım sigortalarındaki
geliĢmelerin düĢündürdükleri. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (3–5 Eylül 2014, Samsun)
Bildirileri. 1042–1050.

42

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)
2015: 3 (2): 35–43

Karamürsel, D., Emre, M., Öztürk, F.P., Sarısu, H.C., Karamürsel, Ö.F., Emre, R.A., Öztürk, G., AltıntaĢ, A.,
2014. Isparta ilinde üreticilerin bitkisel ürün sigortası uygulamalarına yaklaĢımı. XI. Ulusal Tarım
Ekonomisi Kongresi (3–5 Eylül 2014, Samsun) Bildirileri. 1051–1059.
Mahul, O., Stutley, C.J., 2010. Goverment support to agricultural insurance: Challenges and options for
developing countries. The World Bank Washington D.C. 53881. https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/2432/538810PUB0Gove101Official0Use0Only1.pdf?sequence=
1 (EriĢim tarihi: Ağustos 2015).
Mumcu, U., 2009. Tarımı geliĢmiĢ ülkelerde ve Türkiye‟de tarımsal destekleme uygulamalarında tarım
sigortalarının yeri. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
NRAC, 2012. Feasibility of agricultural insurance products in Australia for weather–related production risks.
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/ag–food/drought/ec/nrac/work–prog/insurance/
nrac–agricultural–insurance–report.pdf (EriĢim tarihi: Ağustos 2015).
Özcan, M., 2012, Tarımsal iĢletmelerde risk yönetimi ve bir alan ÇalıĢması. Yüksek Lisans Tezi, Atılım
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Patrick, A.A., 2010. Poultry farmers‟ response to agricultural insurance in Delta State, Nigeria. Journal of
Agricultural Science. 1 (1):43–47.
Pezikoğlu, F., Ergun, M.E., Öztürk, M., AltıntaĢ, A., Uçar, M., 2012. Bursa ilinde bitkisel ürün sigortası
uygulamalarına yönelik üretici yaklaĢımı. X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (5–7 Eylül 2012,
Konya) Bildirileri. 1098–1102.
Saner, G., Karahan Uysal, Ö., Engürülü, B., Ceyhan, V., Sayılı, M., VuruĢ Akçaöz, H., Naseri, Z., 2015.
Türkiye‟de tarımda risk yönetimi ve sigorta uygulamaları. Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi (12–
16 Ocak 2015, Ankara) Bildirileri. 1501–1527.
Sayın, B., Çelikyurt, M.A., Kaya, N., 2014. Üretici gözüyle tarım sigortaları uygulamaları. XI. Ulusal Tarım
Ekonomisi Kongresi (3–5 Eylül 2014, Samsun) Bildirileri. 1077–1084.
Tan, S., Everest, B., Özen, A., 2012. Üreticilerin tarım sigortası konusunda talep ve eğilimlerinin incelenmesi:
Çanakkale Ġli Lâpseki Ġlçesi örneği. X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (5–7 Eylül 2012, Konya)
Bildirileri. 1207–1214.
TARSĠM, 2009. Tarım Sigortaları Havuzu 2008 yılı faaliyet raporu. Ġstanbul.
TARSĠM, 2010. Tarım Sigortaları Havuzu 2009 yılı faaliyet raporu. Ġstanbul.
TARSĠM, 2012. Tarım Sigortaları Havuzu 2011 yılı faaliyet raporu. Ġstanbul.
TARSĠM, 2015a. Tarım Sigortaları Havuzu 2014 yılı faaliyet raporu. Ġstanbul.
TARSĠM, 2015b. Tarım Sigortaları Havuzu 2015/1110–2085 sayılı Raporu.
TaĢcı, R., Karabak, S., DemirtaĢ, R., Gülçubuk, B., 2014. Ankara, Çorum ve Kayseri Ġllerinde çiftçilerin risk
yönetimi ve tarım sigortası uygulamaları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (3–5 Eylül 2014,
Samsun) Bildirileri. 1035–1041.
Vandeveer, M.L., Loehman, E.T., 1994. Farmer response to modified crop Insurance: A case study of corn in
Indiana. American Journal of Agricultural Economics. 76 (1):128–140.
Yavuz, G.G., 2010. Polatlı Ġlçesinde üreticilerin tarım sigortası yaptırmaya karar verme sürecinde etkili
faktörlerin analizi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

43

44

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)
2015: 3 (2): 45–53

Kırmızı Biberde (Capsicum annuum L. cv. Kapya) Bazı Hasat Sonrası
Uygulamaların Depolama Kalitesi Üzerine Etkileri
Ayşe Öykü Erdoğmuş1

Kenan Kaynaş2*

Seçkin Kaya2

1

ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 17100/Çanakkale.
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. 17100/Çanakkale.
*
Sorumlu yazar: kenankaynas@gmail.com
2

GeliĢ Tarihi: 23.12.2015

Kabul Tarihi: 12.02.2015

Öz
Kapya biber çeĢidi, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde taze tüketim ve endüstriyel açıdan
oldukça büyük üretim ve ihracat potansiyeline sahiptir. ÇalıĢmada, Kapya biber çeĢidinde farklı hasat sonrası
uygulamaların etkileri incelenmiĢtir. Bu amaçla; Çanakkale ili Merkez ilçesi Çıplak köyünde özel üretici
bahçesinden hasat edilen Kapya biberinin meyvelerine hasat sonrası farklı konsantrasyonlarda çörek otu yağı,
CaCl2 ve SemperfreshTM uygulaması yapılmıĢtır. Uygulama yapılan ürünler, 7,5±0,5°C arası sıcaklık ve %90
oransal nem koĢullarında 15 ve 30 gün süreyle depolanmıĢlardır. Her depolama süresi sonunda, depodan
çıkarılan biberler 2 gün süreyle 18–20°C sıcaklıktaki raf ömrü koĢullarında tutulmuĢlardır. Depolama ve 2
günlük raf ömrü sonunda biberlerde bazı kalite özellikleri incelenmiĢtir. Ġncelenen bu kalite özellikleri; ağırlık
kaybı (%), renk (h°), suda çözünebilir kuru madde oranı (%), titre edilebilir toplam asitlik miktarı (%), pH
değeri, toplam fenolik bileĢik içeriği (mg GAE /100 g) ile depolama süresince çürüme ve bozulma oranıdır (%).
Kapya biber çeĢidinde yapılan uygulamalar ve depolama sonucunda 15 gün süre ile yapılan depolamada daha
fazla olumlu sonuç alınmıĢ, depolama sıcaklığının yapılan uygulamalara etki ettiği gözlemlenmiĢtir. Çürüme ve
bozulma oranı incelendiğinde çörekotu yağı 600 ppm uygulaması baĢarılı olmuĢtur. Depolama süreleri uzadıkça
meyvedeki bozulmalar artmıĢ özellikle meyvenin uç kısmından sapa doğru giden bozulmalar gözlemlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kapya biber çeĢidi, CaCl2, SemperfreshTM, Çörek otu yağı, Depolama.
Abstract

The Effects of Some Postharvest Applications on Storage Quality of Red
Pepper (Capsicum annuum L. cv. Capia)
Red pepper cv. Capia has a quite large potential both for industry in terms of processing, exporting and
for fresh consumption particularly in Marmara, Aegean and Mediterranean regions. The effects of different
postharvest applications on red pepper cv. Capia were investigated in this study. For this purpose, black cumin
oil, CaCl2 and SemperfreshTM were applied at different concentrations to red pepper cv. Capia fruits which
harvested from a farmers‟ field in Çıplak village, Çanakkale. Treated fruits were stored at 7.5±0.5°C temperature
and 90% relative humidity conditions for 15 and 30 days. Red pepper fruits were removed from storage and kept
at 18–20°C temperature conditions for 2 days as shelf life at the end of each storage period. Some quality traits
of red pepper fruits were examined at the end of each storage period. The quality traits examined are; weight loss
(%), color (h°), soluble solid content (%), titrable acidity (%), pH in fruit pulp, total phenolic compounds content
(GAE mg/100g) and deterioration and decay rate of red pepper fruits (%). More favorable results were obtained
from 15 days of storage and it has been observed that applications were affected by the temperatures. 600 ppm
black cumin oil was found successful in the rate of decay and deterioration. Deterioration indices on red pepper
fruits increased and decays were observed by the end to stem of the fruits with the prolonged storage.
Keywords: Red pepper cv. Capia, CaCl2, SemperfreshTM, Black cumin oils, Storage.

Giriş
Türkiye, 2013 yılı FAO verilerine göre biber üreticisi ülkeler arasında Çin ve Meksika‟nın
ardından 2.159.348 tonluk üretim hacmiyle üçüncü sırada yer almaktadır (Anonim, 2013). Türkiye
Ġstatistik Kurumu ise, 2014 yılı verilerine göre ülkemizde 789.738 dekar alanda 2.232.308 ton biber
üretimi gerçekleĢtirildiğini bildirmektedir. Yapılan bu üretim dolmalık, sivri, çarliston, sanayilik
olarak üretilen biber çeĢitlerinin toplamını oluĢturmaktadır. 2014 yılında ülkemizde üretilen biberlerin
%37,2‟si sanayilik, %17,5‟i dolmalık, %40,6‟sı sivri ve %4,7‟si Çarliston olarak gerçekleĢmiĢtir
(Anonim, 2014). Biber üretiminin büyük çoğunluğu Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve Marmara
Bölgelerinde yapılmaktadır. Çanakkale ili Marmara Bölgesi içinde önemli biber üreticisi illerimizden
birisidir ve 2014 verilerine göre 172.315 ton biber üretimi gerçekleĢtirmiĢtir. Bu üretimin 159.357
tonluk en büyük kısmı Kapya ismiyle tanınan salçalık–sanayilik sınıfına giren kırmızı biberlerdir
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(Anonim, 2014). Coğrafi açıdan Çanakkale ilinde Yenice ilçesi baĢta olmak üzere; Biga, Bayramiç ve
Çan‟da yetiĢtirilen Kapya biberi, yıllık 12–15 bin ton taze olarak Bulgaristan ve Yunanistan‟a, 15–20
bin ton dolayında da dondurulmuĢ ya da konserve halinde diğer Avrupa Birliği ülkelerine ve ABD‟ye
ihraç edilmektedir (Anonim, 2012). Yenice ilçesinde çok büyük miktarda üretildiği ve bu yörede
sanayi tesislerinde değerlendirildiği için ulusal pazarlarda "Yenice Biberi" olarak bilinmektedir.
Genel olarak biber alt türlerinin ve çeĢitlerinin depolanmasıyla ilgili birçok çalıĢma
yapılmıĢtır. Watkins (2002)‟e göre, biber klimakterik olmayan meyveler grubuna girmektedir. Aynı
araĢtırmacı biberlerin 1–3 hafta süreyle oda koĢullarında dahi muhafaza edilebildiğini, ancak bu
koĢullarda %10‟a varan oranlarla ağırlık kaybı, buruĢma ve pörsüme oluĢabildiğini bildirmektedir.
Diğer yandan, taze meyve ve sebzelerin tamamında olduğu gibi hasattan sonra meydana gelen
kayıpların azaltılması için soğukta muhafaza gerekliliği biberler için de geçerlidir. Ancak, subtropik ve
tropik kökenli türlerde görüldüğü gibi biberlerin de uzun süre muhafaza edilebilmeleri için, düĢük
sıcaklıklar üĢüme zararı nedeniyle kullanılmamakta, depo sıcaklığı kısmen yüksek tutulmaktadır.
Biber üĢümeye duyarlı ürünler içerisinde yer almaktadır. Genel olarak 10°C altındaki sıcaklıklarda
ortaya çıkan üĢüme zararı; benek Ģeklinde meyve yüzeyinde çöküntüler, ileri aĢamalarda çürümeler,
sap kısmında renk bozulması ve kuruma ile tohumlarda kararma Ģeklindeki belirtilerle meyvenin pazar
değerini tamamen yitirmesine neden olmaktadır (McMolloch, 1962). Bu nedenle biber depolama ve
taĢınmasında kısmen yüksek sıcaklıkların kullanılması önerilmiĢtir. Ancak, sıcaklığın artırılması
nedeniyle oluĢan aĢırı su kayıpları biberlerin görünümü üzerine olumsuz etki yaptığı için depolamada
sıcaklık seçimi en önemli faktördür (Lurie ve ark., 1986). ÜĢüme zararı, ağırlık kaybı, olgunlaĢma,
çürümeler ve diğer kalite kayıpları dikkate alınarak yapılan sıcaklık önerileri biber çeĢitleri, yetiĢtirme
ekolojisine göre farklılıklar göstermektedir. Kozukue ve Ogata (1972), 6°C‟de 3 hafta depolamadan
sonra yüksek sıcaklıkta bekletilen biberlerde üĢüme zararı nedeniyle oluĢan çürümelerin önemli
düzeylere ulaĢtığını belirtmiĢlerdir. Diğer bir çalıĢmada 2°C‟de hemen görülen üĢüme zararının,
7°C‟de 12 gün, 10°C‟de 18 gün sonra ortaya çıktığını saptanmıĢtır (Moline ve Hruschka, 1977). ABD
koĢullarında 10°C ve 15°C‟de ağırlık kaybının %7–8‟e ulaĢmasıyla kalitenin kaybolduğu, en uygun
sıcaklığının 7–10°C olduğunu açıklanmıĢtır (Cantwell, 1991). Bosland ve Votova (2000), biber için
maksimum depolama süresinin 7–8°C ve %90– 95 oransal nem koĢullarında 2–3 hafta olduğunu,
donma zararının ise 0°C sıcaklıkta oluĢmaya baĢladığını bildirmiĢlerdir. Yapılan bir baĢka muhafaza
çalıĢmasında Cantwell (2007), biberlerin 5°C sıcaklıkta 2 hafta süreyle depolanmasında su kaybı
oranının azalmasına karĢın, üĢüme zararı görüldüğünü saptamıĢtır. ÜĢüme zararının biberde görülen
belirtilerinin çukurlaĢma, çürüme, renk bozukluğu, su kaybı olmadan yumuĢama olduğunu açıklayan
araĢtırıcı, olgun ve renkli biberlerde üĢüme zararının yeĢil çeĢitlere göre daha az görüldüğünü
bildirmektedir. 8°C sıcaklık ve %90–95 oransal nemde 2–3 hafta (Hardenburg ve ark., 1986), 7–10°C
sıcaklık ve %90–95 oransal nemde 1–2 hafta (Snowdon, 1992), baĢarılı depolama yapılabileceği
belirtilmiĢtir. Biber depolanması ile ilgili yapılan çalıĢmalarda modifiye atmosfer koĢullarında
biberlerin 7–10°C sıcaklıkta 15–21 gün depolanabildiği belirlenmiĢtir (Anonim, 2003). Modifiye
atmosfer koĢullarında depolanan biberlerin kontrol meyvelerine göre daha az ağırlık kaybettiği ve
muhafaza süresinin uzadığı yapılan çalıĢmalarda bildirilmektedir (Kader, 1985; Risse, 1989; KaynaĢ
ve ark., 1995; Halloran ve ark., 2000).
Görüldüğü gibi biber depolamasında iki temel sorun biberin uzun süre depolanmasını
engellemektedir. Bunlardan birincisi düĢük sıcaklıklarda üĢüme zararı ortaya çıkması diğeri ise yüksek
sıcaklıklarda depolamada ortaya çıkan su kaybı ve kalitenin istenen düzeyde olmamasıdır. DüĢük
sıcaklıkta depolamadan vazgeçildiğinde üĢüme zararı ortadan kalkmakta ancak bu sefer su kaybı
kaynaklı kalite bozulmaları ortaya çıkmaktadır. Ryall ve Lipton (1983), araĢtırmalarında yüzey
kaplaması yoluyla ağırlık kaybının %50 azaltılabildiğini bildirmiĢlerdir. Öz ve Ulukanlı (2011), 300
ppm‟lik niĢasta ve gliserol ile seyreltilen çörek otu yağının depolama sırasında meyve kalitesini
korumak için iyi bir karıĢım olduğunu bildirmektedirler.
AraĢtırıcılar bütün bu önlemlerden baĢka alternatif bazı ürünler ile meyve ve sebzelerin
muhafaza ömürlerini artırmak, istenen kalite seviyelerinde depo edilmiĢ ürünleri piyasaya sunmak
amacıyla bazı çalıĢmalara imza atmıĢlardır. Bu ürünlerden biri de Semperfresh TM ticari isimli kaplama
çözeltisidir. SemperfreshTM; sakaroz esteri, sodyum karboksil metil selüloz ve yağ esterlerinin mono ve
digliseridlerin karıĢımıyla yapılmıĢ bir ticari ürün olup, bu maddeler FAO/WHO örgütü tarafından
yenilebilen besin maddeleri kapsamına alınmıĢlardır (KaynaĢ ve ark., 1992; Anonim, 1995; Bayındırlı
ve ark., 2007). Diğer bir kaplama materyali de çörek otu yağıdır. Soğukta preslenmiĢ çörek otu
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(Nigella sativa) tohumlarından elde edilmiĢ yağların antikarsinojenik, anti–ülser, antibakteriyel,
antifungal, karaciğer koruyucu, anti–enflamatuar, analjezik ve antipiretik aktivitelere sahip oldukları
tespit edilmiĢtir (Khanzadi ve ark., 2008). ÇeĢitli kimyasallar ve uçucu yağlar; raf ömrünü uzatmak ve
meyve kalitesini iyileĢtirmek için kullanılan yağ kombinasyonu içeren yenilebilir film ve kaplamalar
son 20 yıldır ilgi odağı olmuĢtur (Park ve ark., 2003). Bir baĢka uygulama da kalsiyum klorür
uygulamasıdır. Kalsiyum klorür (CaCl2) birçok meyve ve sebzenin dayanımını artırmada önemli bir
maddedir. Kalsiyum klorürün meyve ve sebzeler üzerindeki etkileri; olgunlaĢma ya da yaĢlanmanın
geciktirilmesi, hasat sonrası bozulmaların azaltılması, birçok fizyolojik hastalık oluĢumunun kontrol
edilmesi ve eklenen kalsiyumun ürünün besin değerini artırıcı etkisidir. Kalsiyum ilavesinin
yumuĢamaya karĢı direnci ya da sertliği arttırmadaki temel rolü membran sistemlerini stabilize etmesi
ve kalsiyum pektat oluĢumunu sağlayarak hücre duvarının sertliği ve dayanımını arttırmasıdır. GüldaĢ
ve Dağlıoğlu (2008), tarafından yapılan çalıĢmada kalsiyum klorürün elma, çilek, üzümsü meyveler,
Ģeftali, armut, mandarin, havuç, domates, patates ve mantar gibi meyve ve sebzeler üzerindeki etkileri
ortaya konmuĢtur. Yapılan bir baĢka çalıĢmada kalsiyum klorür uygulamalarının biber muhafazasında
olumlu etkileri saptanmıĢtır (Rao ve ark., 2011).
Yörede en çok yetiĢtirilen biber çeĢidi olan ve Kapya adı ile tanınan kırmızı biber çeĢidinin
farklı uygulamalar ile muhafaza süresinin artırılması bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Çünkü
bu biber çeĢidi üretimi sırasında yoğun iĢgücü talep ederek ülke istihdamına katkı sağlamasının yanı
sıra tarıma dayalı sanayi iĢletmelerinde hammadde olarak kullanılması, kurutulmuĢ ve öğütülmüĢ
olarak ihracatı yapılmasıyla da ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, bu ürünün
depolanması, satıĢ–pazarlama ve ihracat periyodunu uzattığı için her geçen gün önem kazanmaktadır.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢmanın bitkisel materyali olan Yalova Yağlık 28 biber çeĢidine ait meyveler Çanakkale ili
merkez ilçe Çıplak köyünde özel üreticiye ait bir bahçeden temin edilmiĢtir. Hasatta ideal büyüklüğe
ulaĢmıĢ, kaliks bölgesi hasar görmemiĢ ve kırmızı renge ulaĢmıĢ meyveler saplı olarak 11 Eylül 2013
tarihinde hasat edilmiĢtir. Meyvelerden çürüme, çatlama, yarılma, sap kopması gibi zarar görmüĢ
olanlar ile kabuk rengi oluĢmamıĢ ve özgün büyüklüğüne ulaĢmamıĢ olanlar seçilerek deneme dıĢında
bırakılmıĢtır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 adet
biber meyvesi olacak Ģekilde planlanmıĢtır. Depolama çalıĢmalarına baĢlamadan önce biberlerin
muhafaza edileceği soğuk odalar ve muhafazada kullanılan plastik kasalar %2 sodyum hipoklorit
çözeltisi kullanılarak dezenfekte edilmiĢtir. Benzer Ģekilde depolama öncesi meyveler %1 sodyum
hipoklorit çözeltisinde 30 saniye tutularak dezenfekte edilmiĢ ve kurutulmuĢlardır. Kurutma iĢleminin
hemen sonrasında meyveler hasat sonrası çeĢitli uygulamalara tabi tutulmuĢtur.
Biber meyvelerine uygulanan çözeltiler ve dozları Ģunlardır;
(300Ç)
: 300 ppm çörek otu yağı + %2 NiĢasta + %1 gliserol
(600Ç)
: 600 ppm çörek otu yağı + %2 NiĢasta + %1 gliserol
(SMF0,5)
: %0,50‟lik SemperfreshTM (SMF)
(SMF1,0)
: %1,00‟lık SemperfreshTM (SMF)
(Ca1)
: %1 lik CaCl2
(Ca2)
: %2‟lik CaCl2
(K)
: Kontrol (hiçbir uygulama yapılmamıĢ meyveler).
Çörek otu yağı karıĢımları Öz ve Ulukanlı (2011)‟nın açıkladığı gibi 300 ppm ve 600 ppm
dozlarında hazırlanmıĢtır. %1 ve %2‟lik CaCl2 çözeltisi (Merck No.643) ile %0,5 ve %1‟lik
SemperfreshTM çözeltisi standart çözeltiler olarak hazırlanmıĢtır. Hazırlanan çörek otu yağı, CaCl2 ve
SemperfreshTM karıĢımlarına yayıcı–yapıĢtırıcı eklenmiĢ, böylece karıĢımlarla muamele edilen tüm
biber meyvelerinin her noktasına karıĢımların homojen bir Ģekilde dağılması sağlanmıĢtır. Uygulama
yapılacak olan biberler 60 saniye süre ile daldırma iĢlemine tabi tutulmuĢ ve sonrasında kurutularak
depolama yapılacak plastik kasalar içine alınmıĢtır. 15 ve 30 gün süre ile depolanacak olan bütün
meyvelere aynı iĢlemler sırası ile uygulanmıĢtır. Kontrol meyveleri ve uygulama yapılan biber
meyveleri kurutulduktan hemen ardından 24 saat süreyle 9–10°C sıcaklık, %90–95 oransal nem
koĢullarında 1 gün süreyle ön soğutmaya tabi tutulmuĢtur. Ön soğutma iĢleminin ardından meyveler
7,5°C±0,5°C sıcaklıkta %90 oransal nem koĢullarında sırasıyla 15 ve 30 gün süreyle soğukta
muhafaza edilmiĢlerdir. Muhafaza iĢlemi boyunca meyveler 40x60x20 cm ölçütlerine sahip plastik
kasalarda depolanmıĢ ve muhafaza süreleri sonrası meyveler 2 gün süreyle 18–20°C sıcaklık
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koĢullarında raf ömrüne tabi tutulmuĢlardır. Her depolama uygulamasının sonunda uygulamaların ve
depolama süresinin kalite kaybına etkileri incelenmiĢtir. Depolama sonunda meydana gelen ağırlık
kayıplarının belirlenmesi amacıyla baĢlangıç ağırlıklarını temel alınarak meyve ağırlıklarında
meydana gelen kümülatif kayıplar %olarak hesaplanmıĢtır. Ağırlık kaybı oranı aĢağıdaki formül ile
hesaplanmıĢtır.

( )

(

( )

( )
( )

Biber örneklerinde hasattan sonra ve her depolama ve raf ömrü süresinden sonra meyve
suyundan alınan örneklerde suda çözünebilir kuru madde (SÇKM, %), sitrik asit cinsinden titre
edilebilir toplam asitlik miktarı (TETA, %), (Anonim, 1968), meyve püresinde pH değeri (WTW
Inolab 720), toplam fenolik bileĢik miktarı gallik asit eĢdeğeri cinsinden (mg GAE/100 g) (Zheng ve
Wang, 2001), meyve kabuk rengi (Minnolta CR 400), çürüme ve bozulma oranı (%) belirlenmiĢtir.
Elde edilen veriler varyans analizi testine tabi tutulmuĢ, elde edilen ortalama değerler p≤ 0,05
düzeyinde asgari önemli fark (LSD0,05) çoklu karĢılaĢtırma testine göre değerlendirilmiĢtir. Veriler
"Minitab 16" istatistik paket programında iĢlenmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Uygulamalar ve depolama zamanına bağlı olarak Yalova yağlık 28 biber çeĢidinde saptanan
ağırlık kayıpları oranları (%) Çizelge 1.‟de verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre, depolama süresi
arttıkça ağırlık kaybında bir artıĢ gözlenmiĢtir. Depolamanın 15. gününde örneklerdeki ortalama
ağırlık kaybı %8,26 iken, 30 gün sonunda %17,32 değerine ulaĢmıĢtır. Hasat sonrası yapılan kaplama
uygulamaları ortalama değerlerine göre %2 CaCl2 uygulamasının diğer uygulamalara göre daha etkili
olduğu, ağırlık kaybını azalttığı tespit edilmiĢtir. Bu uygulamada, 30 gün sonra toplam ağırlık kaybı
oranı %11,61 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Çizelge 1. Farklı hasat sonrası uygulamaların Kapya biberinde depolama süresince ağırlık kaybına
etkileri (%)
Depolama süresi
15 gün
9,08 de
K
8,84 de
300 Ç
10,04 de
600 Ç
8,93 de
Ca1
4,07 f
Ca2
10,21 cde
SMF0,5
6,67 ef
SMF1,0
8,26 B
Depolama süresi Ort.
1,729
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: 4,575
Uygulamalar

30 gün
14,74 bc
14,81 b
25,63 a
13,26 bcd
11,61 bcd
28,69 a
12,48 bcd
17,32 A

Uygulamalar
ortalaması
11,91 B
11,83 B
17,09 A
11,09 B
7,84 C
19,45 A
9,58 BC
3,235

Çörek otu yağının her iki dozu da ağırlık kaybı üzerine olumlu etki yapmamıĢtır. Özellikle 600
ppm‟lik çörek otu yağı uygulamasında meyve örneklerinde bozulma nedeniyle ağırlık kaybı kontrol
meyvelerinden çok daha fazla gerçekleĢmiĢtir. 300 ppm uygulaması da kontrolden farklı olmamıĢtır.
Depolama süresi ve uygulama interaksiyonu önemli (p<0,05) bulunmuĢ, depolama süresince ağırlık
kaybı uygulamalara göre değiĢmiĢtir. Burada dikkat çeken nokta 30 gün depolama süresinde meyve
ağırlık kaybının tüm uygulamalarda oldukça fazla olduğu sadece %1 ve %2 CaCl2 uygulamasının
diğer uygulamalara ve kontrole göre daha baĢarılı sonuçlar verdiğidir. AraĢtırıcılar meyve sebzelerin
yüzeylerinin bazı uygulamalar ile kaplanmasının ağırlık kaybını azaltacağını bildirmektedirler.
Örneğin, California Wonder tipi yeĢil olum dönemine ait biberlerde 10°C‟de 20 gün süreyle depolama
sonunda mineral yağ bazlı kaplama materyalinin ağırlık kaybı ve meyve dayanımı üzerine olumlu
etkileri olduğu saptanmıĢtır (Lerdthanangkul ve Krochta, 1996). Ancak çalıĢmamızda, %2 CaCl2
uygulaması dıĢında diğer uygulamalarda ağırlık kaybına belirgin bir etki saptanmamıĢtır.
Çizelge 2.‟de, uygulamaların ve depolama sürelerinin SÇKM miktarı üzerine etkileri
verilmiĢtir. Birçok meyve ve sebze türünde hasat sonrası fizyolojisinde önemli bir parametre olarak
kabul edilen SÇKM miktarı, depolama süresince istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılıklar
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saptanmıĢtır. SÇKM oranındaki değiĢimler yönünden uygulama ortalamaları arasında istatiksel olarak
önemli düzeyde (p<0,05) farklılıklar meydana gelmiĢtir. Ancak 600 ppm çörek otu yağı yukarıda
belirtilen nedenden dolayı diğer meyvelerden farklı sınıf içerisinde yer almıĢ, diğer uygulamalar
kontrol grubu meyvelerle aynı sınıfta bulunmuĢtur. Bu uygulamadaki artıĢ SÇKM miktarının oransal
olarak ifade edilmesi ve bu uygulamada ağırlık kaybının fazla olmasının da etkisi bulunmaktadır.
Çizelge 2. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde SÇKM
miktarındaki değiĢimlere etkileri (%)
Uygulamalar

0 gün
8,46 f
8,46 f
8,46 f
8,46 f
8,46 f
8,46 f
8,46 f
8,46 C

K
300 Ç
600Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama süresi ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: 0,4396

Depolama süresi
15 gün
9,30 cd
9,49 bc
10,10 a
8,99 de
8,80 ef
9,23 cde
9,79 ab
9,39 A
0,1661

30 gün
8,93 de
9,31 cd
9,49 bc
9,11 cde
9,46 bc
9,21 cde
9,02 de
9,22 B

Uygulamalar
ortalaması
8,89 B
9,09 B
9,35 A
8,85 B
8,91 B
8,96 B
9,09 B
0,2538

Depolama süresi boyunca SÇKM değerleri önce artıĢ 15 günden sonra azalma göstermiĢtir.
Ortalama değerler arasındaki farklılık istatistiki anlamda önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. Hasattan sonra
depolamanın ilk aĢamasında SÇKM değeri Ģekerlere dönüĢüm nedeniyle kısmen artmasına karĢılık
bundan sonraki aĢamada meyvelerin yüksek solunum hızları nedeniyle azalma göstermiĢtir. Hasattan
sonra olgunlaĢmanın ilerlemesiyle, alkolleĢmenin baĢlaması ve SÇKM içinde Ģekerlerin solunumda
kullanılmaları nedeniyle bir kaybın olması beklenen bir geliĢmedir.
Kapya biber meyvelerinde hasat sonrası farklı uygulamaların depolama süresince titre
edilebilir toplam asitlik miktarındaki değiĢimleri Çizelge 3.‟te özetlenmiĢtir. Bulgularımıza göre; biber
meyvelerinin TETA değerleri depolama süresince artıĢ göstermiĢtir. Ancak depolama öncesi 0,202
g/100 ml TETA içeriğine göre 15. gün ve 30. gün sonunda ortalama TETA değerleri önemli (p<0,05)
farklılık gösterirken, 15. ve 30. gün ortalama TETA değerleri arasında farklılık bulunmamıĢ bu iki
ortalama değer aynı sınıf içerisinde yer almıĢlardır.
Çizelge 3. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde TETA miktarında
meydana gelen değiĢimlere etkisi (g/100 ml)
Uygulamalar

0 gün
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20 B

K
300 Ç
600Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama süresi ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: ÖD

Depolama süresi
15 gün
0,21
0,23
0,24
0,23
0,23
0,24
0,25
0,24 A
0,011

30 gün
0,22
0,24
0,24
0,22
0,22
0,23
0,23
0,23 A

Uygulamalar
ortalaması
0,21
0,22
0,23
0,22
0,22
0,23
0,23
ÖD

ÖD: Önemli değil.

Depolama süresi uzadıkça ortalama pH değerlerinde bir artıĢ meydana gelmiĢtir. BaĢlangıçta
%0,20 ml olan TETA değeri depolamada önemli artıĢ göstermiĢ, 15 gün depolama sonunda %0,24 ml,
30 gün sonunda %0,23 değerine ulaĢmıĢtır. Ancak depolamadan 15 ve 30 gün sonraki TETA değerleri
aynı istatistiki sınıf içerisinde yer almıĢtır. Hasat sonrası uygulama ortalamaları arasındaki farklılık ise
istatistiki olarak önemli bulunmamıĢ, uygulama ortalamaları numerik olarak farklılık göstermiĢtir.
Benzer Ģekilde depolama süresi ve hasat sonrası kaplama uygulamaları interaksiyonu da istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır. Bulgularımıza paralel olarak Halloran ve ark. (2000), kandil dolma
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biber meyvelerinin farklı MAP koĢullarında muhafazası süresince TETA değerlerinde önemli bir
farklılık saptamamıĢlardır. KaynaĢ ve ark. (1995), Kandil dolma ve Yalova Çorbacı 12 sivri biber
çeĢitlerinde farklı MAP ve KA koĢullarında depolanan örneklerdeki TETA değiĢiminin önemli
bulunduğunu saptamıĢlardır. AraĢtırıcılar, özellikle KA‟de depolamada yüksek CO2 düzeyinin asitlik
metabolizmasına etkisi nedeniyle asitlikteki değiĢimin sınırlı olmasıyla açıklamıĢlardır. Bu
değerlendirme ıĢığında çalıĢmamızda yaptığımız hasat sonrası kaplama uygulamaları Kapya biber
meyvelerinin asitlik metabolizmasında etkili olmadığını, dolayısıyla biber meyvelerinde depolama
sonunda tat değerinde bir bozulma olmayacağı değerlendirilebilir.
Kapya biber meyvelerinde hasattan sonra uygulanan kaplama materyallerinin meyve suyu pH
değerindeki değiĢimlere etkisi Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. Bulgularımıza göre biber meyvelerinin pH
değeri depolama süresince artıĢ göstermemiĢtir. Depolama süresi ortalama pH değerleri arasındaki
farklılık önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. Hasattan sonra yapılan kaplama materyalleri uygulamaları
arasında önemli bir farklılık bulunmamıĢtır. Uygulamalar arasında farklılıklar görülmemiĢtir.
Çizelge 4. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde meyve suyu pH
değerindeki değiĢimlere etkisi
Uygulamalar

0 gün
5,59
5,59
5,59
5,59
5,59
5,59
5,59
5,59 A

K
300 Ç
600Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama süresi ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: ÖD

Depolama süresi
15 gün
5,28
5,02
5,33
5,34
5,30
5,23
5,21
5,24 B
0,08597

30 gün
5,22
5,15
5,19
5,22
5,21
5,22
5,20
5,20 B

Uygulamalar
ortalaması
5,36
5,25
5,37
5,38
5,37
5,35
5,33
ÖD

Ö.D: Önemli değil

Biber meyvelerinde pH değiĢimi örneklerin organik asit değiĢimlerinin bir göstergesi olmasına
karĢılık sadece organik asitler değil iyon değiĢimleri de pH değeri üzerinde etkili olmaktadır. Bu
nedenle çalıĢmamızda TETA değerindeki değiĢimlere paralel olarak pH değerinde azalma yerine
artıĢlar görülmüĢtür. Diğer yandan depolama süresi boyunca uygulamalara göre değiĢimde istatiksel
anlamda önemli bir farklılık göstermemiĢtir. Benzer Ģekilde Rao ve ark., (2011), biber meyvelerinde
Salisilik asit ve kalsiyum uygulamalarında pH değiĢiminde önemli bir farklılık saptamamıĢlardır.
ÇalıĢmamızda depolama süresince pH değerinde saptanan azalma KaynaĢ ve ark. (1995)‟nın
bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
Kapya biber meyvelerinde farklı hasat sonrası kaplama uygulamalarının örneklerin toplam
fenolik bileĢik içeriğine etkisi Çizelge 5.‟te özetlenmiĢtir. Buna göre depolama süresi boyunca tüm
uygulamalarda toplam fenolik bileĢik miktarında çok önemli azalmalar meydana gelmiĢtir. Depolama
süresi ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. BaĢlangıçta
1232,7 mg/100 g olan gallik asit değeri, 15 gün depolama sonunda ortalama 884 mg/100 g, 30 gün
depolama sonunda 668 mg/100 g değerine düĢmüĢtür. Uygulama ortalamaları incelenirse ortalama
değerler arasında önemli farklılık (p<0,05) bulunmuĢtur. Uygulama ortalama değerleri yönünden en az
düĢüĢ %2 CaCl2 uygulanmıĢ biber meyvelerinde saptanmıĢtır. En fazla düĢüĢ kontrol meyveleri ile
%0,5 SemperfreshTM uygulaması ve çörek otu uygulamalarında saptanmıĢtır. Depolama süresi ve
kaplama uygulamaları interaksiyonu da istatistiki olarak önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. Depolama
süresince azalmalar uygulamalara göre farklı düzeylerde gerçekleĢmiĢtir. Biberlerde toplam fenolik
bileĢik içeriğindeki değiĢimlere depolama süresi önemli bir etkendir. Özellikle düĢük sıcaklıklarda
yapılan depolamada fenolik bileĢiklerde artıĢ yönündeki değiĢimler biber meyvelerinin fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin bozulduğunun bir göstergesidir. ÇalıĢmamızda depolama ideal sıcaklıkta
yapıldığı için fenolik bileĢik miktarında artıĢlar görülmemiĢ aksine beklenen azalmalar saptanmıĢtır.
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Çizelge 5. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde toplam fenolik
bileĢik miktarı içeriğine etkileri (mg GAE /100 g)
Uygulamalar

0 gün
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 a
1232,7 A

K
300 Ç
600Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama süresi ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: 16,83

Depolama süresi
15 gün
872,1 d
845,1 e
776,5 g
861,1 de
1035,9 b
813,8 f
985,6 b
884,3 B
6,361

30 gün
622,8 i
603,1 jk
602,0 jk
616,9 ij
977,9 c
597,1 k
658,6 h
668,4 C

Uygulamalar
ortalaması
909,2 C
893,6 D
870,4 F
903,6 C
1082,2 A
881,2 E
959,0 B
9,716

ÇalıĢma kapsamında Kapya biber meyvelerinde hasat sonrası kaplama uygulamalarının meyve
kabuk rengine etkileri Çizelge 6.‟da verilmiĢtir. Bulgularımıza göre biber meyvelerinde depolama ile
kabuk renginde bozulmalar saptanmıĢtır. Depolama süreleri ortalamaları arasındaki bu farklılık
istatistiki anlamda önemli bulunmuĢ ve her dönem farklı sınıf içerisinde yer almıĢtır.
Çizelge 6. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde meyve rengindeki
(hue açısı) değiĢimlere etkisi (h°)
Uygulamalar

0 gün
36,65 a
36,65 a
36,65 a
36,65 a
36,65 a
36,65 a
36,65 a
36,65 A

K
300 Ç
600Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama Süresi Ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: 1,715

Depolama süresi
15 gün
32,47 b
26,81 c
26,15 c
26,13 c
32,24 b
33,09 b
32,65 b
29,93 B
0,6482

30 gün
23,90 d
26,38 c
27,34 c
25,79 c
32,69 b
31,78 b
33,13 b
28,71 C

Uygulamalar
ortalaması
31,06 B
29,95 C
30,05 BC
29,52 C
33,86 A
33,84 A
34,14 A
0,9901

Kabuk rengindeki değiĢimler yönünden uygulamalar arasında da önemli (p<0,05) farklılıklar
saptanmıĢtır. Uygulamalar arasında kontrole göre en az değiĢim %0,5 ve %1,0 Semperfresh TM ve %2
CaCl2 uygulanmıĢ biber meyvelerinde görülmüĢtür. Çörek otu yağı uygulanmıĢ meyvelerde ise kontrol
meyveleri gibi kabuk renginde aynı derecede bozulmalar tespit edilmiĢtir. Çörek otu yağının 300 ppm
ve 600 ppm dozları ile %1 CaCl2 uygulanmıĢ meyvelerde depolamanın 15. gününde bozulmalar
belirgin olmasına karĢılık kontrol meyvelerinde benzer bozulmalar depolamanın 15. gününden sonra
ortaya çıkmıĢtır. Biber meyvelerinin kabuk rengindeki değiĢimler yönünden depolama süresi ve
uygulamalar interaksiyonu önemli (p<0,05) bulunmuĢ, depolama süresince renk değiĢimleri
uygulamalara göre farklılık göstermiĢtir.
ÇalıĢmamızda bu etmenlerden ileri gelen çürüme oranları uygulamalar ve depolama sürelerine
göre Çizelge 7.‟de verilmiĢtir. Bulgularımıza göre Kapya biberlerinde depolama dönemleri arasında
önemli düzeyde (p<0,05) farklılık saptanmıĢtır. Depolamanın 15. gününde ortalama %16,66 olan
çürüme değeri bu dönemden sonra hızla artmıĢ ve 30. gün sonunda %40,00 değerine ulaĢmıĢtır. Ticari
olarak bu ortalama değer kabul edilebilir bir çürüme oranı değildir. Diğer yandan uygulamalar
arasında çürümeler yönünden önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Ortalama değerler dikkate alındığında
kontrol ve 300 ppm çörek otu yağı uygulanmıĢ meyvelerde sırayla %41,66 ve %43,33 oranında
çürüme saptanmıĢken, en düĢük çürüme oranı ortalama %10,0 ile 600 ppm çörek otu ve %15,00 ile
%2 CaCl2 uygulanmıĢ biberlerde bulunmuĢtur. SemperfreshTM uygulamalarının çürümeye olumlu veya
olumsuz bir etkisi görülmemiĢtir.
Bu sonuçlara göre çörek otu yağının 600 ppm‟lik dozunda fungal aktivitenin önlenebildiği
ifade edilebilir. CaCl2 uygulamasının ise meyve dayanıklılığını artırması ile etkili olduğu
düĢünülmektedir. ÇalıĢmamızda depolama süresi ve uygulamalar interaksiyonu önemli (p<0,05)
bulunmuĢtur. Diğer deyimle depolama dönemlerine göre kaplama uygulamalarının etkisi farklılık
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göstermiĢtir. Ġnteraksiyon değerleri dikkate alınırsa yine 600 ppm çörek otunun belirgin olarak etkisini
görmek mümkündür.
Çizelge 7. Farklı hasat sonrası uygulamaların depolama süresince Kapya biberinde çürüme oranına
etkileri (%)
Uygulamalar

Depolama süresi
15 gün
26,67 cde
33,33 cd
6,67 g
13,33 fg
6,67 g
16,67 efg
13,33 fg
16,67 B

K
300 Ç
600 Ç
Ca1
Ca2
SMF0,5
SMF1,0
Depolama süresi ort.
LSD(0,05)
LSD(0,05) Uygulama x Depolama Süresi: 10,51

30 gün
56,67 a
53,33 a
13,33 fg
46,67 ab
23,33 def
50,00 a
36,67 bc
40,00 A
3,971

Uygulamalar ortalaması
41,67 A
43,33 A
10,00 D
30,00 BC
15,00 D
33,33 B
25,00 C
7,429

30 gün depolama sonunda bu uygulamaya ait meyvelerde kümülatif olarak %13,33 olarak
saptanan çürüme oranı Kapya biber için kabul edilebilecek ticari sınır içerisinde kalmaktadır. Meyve
ve sebzelerde hasat öncesi ve hasat sonrası metabolik olaylardan en önemlisi solunum hızıdır.
Hasattan sonra biber meyvelerinin yaĢlanması ve fizyolojik olarak değerlendirme dıĢı kalmasında
solunum hızına etki eden faktörler; ürünün hasat dönemindeki fizyolojik olgunluğu, ortam sıcaklığı,
ortam havasının bileĢimi, üründeki mekanik zararlanma, mantari enfeksiyonlar ve fizyolojik
bozulmalardır. Biberlerde özellikle düĢük sıcaklıkta depolama ile solunum hızı dolayısıyla bozulmalar
önlenmesine karĢılık üĢüme zararı nedeniyle maalesef depolamada düĢük sıcaklık değerleri
kullanılamamaktadır. Kozukur ve Ogata (1972), 6°C‟de 3 hafta depolamadan sonra yüksek sıcaklıkta
bekletilen biberlerde üĢüme zararı nedeni ile oluĢan çürümelerin, önemli düzeylere ulaĢtığını
belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda depolama sıcaklığı 9–10°C seçildiği için üĢüme zararı görülmemesine
karĢılık, bu kısmen yüksek sıcaklık mantari etmenlerin enfeksiyonu ve yayılmasını hızlandırmıĢtır.
Sonuç ve Öneriler
Elde edilen sonuçlara göre; Kapya biber çeĢidinde depolama süresince ürünün tüm kalite ve
biyokimyasal parametreler açısından depolama süresi ve uygulamalar istatiksel açıdan önemli
derecede etkili olmuĢtur. 15 gün süre ile depolanan %2‟lik CaCl2 çözeltisi uygulanan biber
meyvelerinde ağırlık kaybı en az olmuĢtur. Toplam fenolik bileĢik miktarında yapılan uygulama
ortalamalarında azalmalar meydana gelmiĢtir. Depolama sıcaklığımızın istenilen ayarda olması
meyvenin fizyolojik ve kimyasal bileĢenlerini bozmamıĢ, böylece toplam fenolik bileĢik miktarında
artıĢ göstermemiĢtir. Meyve rengi uygulama ortalamalarına bakıldığında azalmalar gözlemlenmiĢtir.
Aynı Ģekilde depolama sıcaklığı meyve rengine etki etmiĢtir. Çürüme ve bozulma oranı incelendiğinde
çörekotu yağı 600 ppm uygulaması baĢarılı olmuĢtur. Depolama süreleri uzadıkça meyvedeki
bozulmalar artmıĢ özellikle meyvenin uç kısmından sapa doğru giden bozulmalar gözlemlenmiĢtir.
CaCl2 uygulamasının fenolik bileĢik kaybını engellemesi de bu uygulamanın baĢarılı olmasını
desteklemiĢtir. Çörek otu yağı uygulaması için ise farklı yöntem çalıĢmaları yapılması gerekli
bulunmuĢtur. Sonuç olarak kapya biber tipinde yapmıĢ olduğumuz uygulamalar ve depolama
neticesinde; 15 günlük depolamada daha olumlu sonuç alınmıĢtır.
Not: Bu çalıĢma, AyĢe Öykü ErdoğmuĢ‟un Yüksek Lisans tezinden türetilmiĢtir.
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Öz
Bu çalıĢma 2015 yılı vejetasyon periyodunda Aydın ili, Buharkent ilçesi‟nde kendi kökü üzerinde
yetiĢtirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, Kontrol (K), 1/3 Salkım Ucu
Kesme (1/3 SUK), 1/6 Salkım Ucu Kesme (1/6 SUK), 1/9 Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK), 1/3 SUK+TKĠ–Hümas
(topraktan), 1/6 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan), 1/9 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamalarının Sultani
Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) üzüm çeĢidinde üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. Sonuçta, en
uzun salkım (26,13 cm) ile 1/9 SUK, (25,98 cm) ile 1/3 SUK, (25,74 cm) ile 1/6 SUK ve (25,74 cm) ile K
uygulamalarında; en geniĢ salkım (14,07 cm) 1/9 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulaması ile; en yüksek tane
ağırlığı (4,81 g) ile 1/3 SUK ve (4,63 g) ile 1/9 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamaları ile; en yüksek tane
geniĢliği (17,53 mm) 1/3 SUK uygulaması ile en yüksek tane uzunluğu/tane geniĢliği (1,40) 1/9 SUK
uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (44,93) 1/6 SUK uygulaması ile; en yoğun a* renk değeri (-7,41)
K uygulaması ile; en yoğun b* renk değeri (16,08) ile 1/6 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan), (16,09) ile 1/3
SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) ve (7,41) ile K uygulamalarından elde edilmiĢtir. Uygulamaların üzüm verimi,
salkım ağırlığı, tane uzunluğu, pH, oBriks, TA, olgunluk indisi ve Ģıra randımanı değerleri üzerine etkisi önemli
bulunmamıĢtır. Tane iriliğini artırmak için 1/3 SUK uygulaması tavsiye edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz, Salkım ucu kesme, Hümik madde, Verim, Kalite.
Abstract

The Effects of Different Level Cluster Tip Reduction and Humic Substance Applications
on Yield and Yield Components of Sultani Seedless Grape Variety
This study was performed Sultani Seedless (Vitis vinifera L.) grape cultivar and its vine which was
grown on their own roots in a vegetation period of 2015 in Buharkent district in Aydın province. In this research,
it was examined the effects on Control (C), 1/3 Cluster Tip Reduction (1/3 CTR), 1/6 Cluster Tip Reduction (1/6
CTR), 1/9 Cluster Tip Reduction (1/9 CTR), 1/3 CTR+TKĠ–Humas (soil), 1/6 CTR+TKĠ–Humas (soil), 1/9
CTR+TKĠ–Humas (soil) applications on grape yield and quality of Sultani Seedless grape cultivar. The results
showed that the longest cluster (26.13 cm) with 1/9 CTR, (25.98 cm) with 1/3 CTR, (25.74 cm) with 1/6 CTR
and (25.74 cm) with C applications; the largest cluster (14.07 cm) with 1/9 CTR+TKĠ-Humas (soil); the highest
berry weight (4.81 g) with 1/3 CTR and (4.63 g) with 1/9 CTR+TKĠ–Humas (soil) applications; the highest
berry widh (17.53 mm) with 1/3 CTR application; the highest berry length/berry width (1.40) with 1/9 CTR
application; the highest intensity of L* color (44.93) with 1/6 CTR application; the highest intensity of a* color
(-7.41) with C application; the highest intensity of b* color (16.08) with 1/6 CTR+TKĠ–Humas (soil), (16.09)
with 1/3 CTR+TKĠ–Humas (soil) and (7.41) with C applications. No significant effects were found on grape
yield, cluster weight, berry length, pH, oBrix, TA, maturity index and must yield values. To increase the berry
weight can be recommended 1/3 CTR application.
Keywords: Sultani Seedless grape, Cluster tip reduction, Humic substance, Yield, Quality.

Giriş
Milyonlarca yıl öncesine dayanan asmanın anavatanı konusunda birbirinden çok farklı
görüĢler bulunmakta; lakin çok büyük form zenginliği göstermesi sebebiyle de anavatanı olarak
Kafkasya, Hazar Denizi‟nin güneyi ve Kuzey Doğu Anadolu yöreleri gösterilmektedir (Anonim,
2014).
Dünya‟da 7.155.211 hektarlık bağ alanından 77.181.122 ton üzüm üretilmektedir (Fao, 2013).
Türkiye, Dünya bağ alanı içinde 468.792 ha ile 5. sırada, 4.011.409 ton üzüm üretimi ile de 6. sırada
yer almaktadır. Aydın‟da 19.170 da alanda bağcılık yapılmakta ve bu alandan ise 21.288 ton üzüm
üretimi gerçekleĢtirildiği bildirilmiĢtir. Ülkemizde üretilen üzümün 1.722.111 tonu çekirdeksiz,
2.088.118 tonu çekirdekli üzümdür. Asma baĢına verim ise sofralık çekirdeksiz üzümde 1.570 kg,
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kurutmalık çekirdeksizde 1.895 kg olarak belirtilmiĢtir (Tüik, 2014). Üzüm verimi ve kalitesini
artırmaya yönelik birçok çalıĢma yürütülmüĢtür.
YaĢar (2005)‟ın hümik asit uygulamasının ErçiĢ üzüm çeĢidinde verim, salkım ağırlığı, tane
ağırlığı ve Ģıra oranı üzerine istatistiki olarak etkisinin olmadığı, ancak SÇKM ve toplam asitlik
üzerine etki ettiği tespit edilmiĢtir. SÇKM oranı hümik asit uygulamalarıyla artarken, toplam asitlik
oranının ise düĢtüğü belirlenmiĢtir.
AteĢ ve ark. (2009)‟nın Sultani Çekirdeksiz‟de tane tutumu döneminde 1/3 oranında salkım
ucu kesme yapılarak, tane seyreltme ve %25 oranında yaprak alma, ben düĢme döneminde 1000 ppm
ethrel uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi ile vejetatif geliĢmeye etkilerini araĢtırmıĢtır. Salkım
ağırlığı, 100 dane ağırlığı, olgunluk indisi, SÇKM, renklenme ve kıĢ gözlerinde verimlilik artmıĢ. Asit
miktarı, sap bağlantı kuvveti, tane eti sertliği azalmıĢ ve 11 günlük erkencilik sağladığı bildirilmiĢtir.
Ferrara ve Brunetti (2010), Italia üzüm çeĢidinde tam çiçeklenme döneminde dört kez 100
mg/l dozunda yapılan hümik asit uygulaması, tane geniĢliği, tane ağırlığı, titre edilebilir asit ve
olgunluk indisi değerlerini önemli oranda artırmıĢtır. AraĢtırıcılar, organik ve sürdürülebilir bağcılıkta
sofralık çeĢitlerde tam çiçeklenme döneminde hümik asit uygulaması ile kalite ve kantitenin
artabileceğini ifade etmiĢlerdir.
Akın (2011)‟ın Horoz Karası ve Gök üzüm çeĢitlerinde yapılan bir çalıĢmada, kontrol (K), 1/3
Salkım Ucu Kesme (SUK) ve 1/3 SUK+ Hümik Asit (HA) uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi
üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 1/3 SUK uygulaması ile Gök üzüm çeĢidinde üzüm verimi, olgunluk
indisi değerleri; 1/3 SUK+HA uygulamaları ile Horoz Karası çeĢidinde üzüm verimi, tane ağırlığı,
tane kırmızı ve mavi renk yoğunluğu değerlerini artırdığı bildirilmiĢtir.
Ġsmailoğlu (Vitis vinifera L.) üzüm tipinde gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada, en yüksek üzüm
verimi (16.15 kg/asma) TKĠ–Hümas (topraktan) uygulaması ile; en yüksek salkım ağırlığı (652,39 g)
1/3 SUK+UA uygulaması ile; en yüksek 100 tane ağırlığı (419,07 g) 1/3 SUK+UA+TKĠ–Humas
(Yapraktan) uygulaması ile; en uzun tane (18,02 mm) UA+TKĠ–Humas (topraktan) uygulaması ile, en
geniĢ tane (17,78 mm) 1/3 SUK+UA+TKĠ–Humas (yapraktan) uygulaması ile; en yüksek pH (3,55)
1/3 SUK uygulaması ile; en yüksek oBriks (21,63) K uygulaması ile; en yüksek titrasyon asitliği
(%0,70) K uygulaması ile; en yüksek olgunluk indisi (44,06) 1/3 SUK uygulaması ile; en yüksek Ģıra
randımanı (810,00 ml) UA+TKĠ–Humas (yapraktan) uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (42,04)
TKĠ–Humas (topraktan+yapraktan) uygulaması ile; en yoğun a* renk değeri (2,60) 1/3 SUK+TKĠ–
Humas (topraktan) uygulaması ile; en yoğun b* renk değeri (7,16) 1/3 SUK+TKĠ–Humas (topraktan)
uygulaması ile elde edilmiĢtir. Ġsmailoğlu üzüm tipinde, üzüm verimini artırmak için TKĠ–Humas‟ın
topraktan uygulaması tavsiye edilmiĢtir (Önal ve Akın, 2014).
Uslu ve Cardinal üzüm çeĢitlerinin verim ve kalitesi üzerine salkım ucu alma
uygulamalarının etkilerinin saptanması amacıyla bir çalıĢma yürütülmüĢtür. Tane çapları 5–7 mm
olduğunda, mevcut salkımların uçları 1/3, 1/6 ve 1/12 oranında kesilmiĢtir. Uslu üzüm çeĢidinde,
salkım uzunluğu (cm), salkım eni (cm), salkım sıklığı (1–9), tane sayısı/salkım (adet), tane ağırlığı (g)
ve titre edilebilir asitlik (%) parametreleri uygulamalardan etkilenmiĢtir. Cardinal üzüm çeĢidinde,
salkım uzunluğu (cm), salkım sıklığı (1–9), tane sayısı/salkım (adet), tane ağırlığı (g), suda çözünebilir
kuru madde (SÇKM) (%), titre edilebilir asitlik (%) ve olgunluk indisi parametreleri uygulamalardan
etkilenmiĢtir. Uslu ve Cardinal üzüm çeĢitlerinde salkım ucu alma uygulamalarının üzüm verimine
önemli bir etkisi olmamıĢtır. Salkım ucu alma uygulamalarının, Uslu üzüm çeĢidinde salkım
uzunluğunun 1/3‟ü, Cardinal üzüm çeĢidinde ise 1/6‟sı oranında gerçekleĢtirilmesinin, üzüm kalitesini
arttırıcı yönde pozitif ve yeterli bir etki sağladığı bildirilmiĢtir (Dardeniz, 2014).
Üzümün insan sağlığına olan faydalarının öğrenilmesi üzüm tüketimini arttırmaktadır. Üzüm
tüketimi artmasıyla birim alanda verimi artırma yolları üzerinde çalıĢmalar yapılmaktadır. Fakat verim
artırmaya yönelik kullanılan kimyasallar gereğinden fazla kullanıldığından doğanın dengesi
bozulmaya baĢlamıĢtır. Bunun önüne geçebilmek için yeni uygulamalar yapmak gerekmektedir. Bu
çalıĢma, Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde farklı seviyede salkım ucu kesme ve TKĠ–Hümas
uygulamalarının üzüm verimini ve kalitesi üzerine etkilerini araĢtırmak için yapılmıĢtır.
Materyal ve Metot
Materyal
Bu araĢtırma, 2015 yılı vejetasyon döneminde Aydın ili, Buharkent ilçesi, Kızıldere köyünde
kendi kökü üzerinde yetiĢtirilen 10 yaĢındaki Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Bu çeĢit en önemli çeĢidimiz olup, ülkemizde en çok yetiĢtirilen bir Türk çeĢididir. BaĢta kurutmalık
olmak üzere sofralık ve Ģaraplık olarak değerlendirilmektedir. Verim ve geliĢmesi iyi standart bir
üzüm çeĢididir. Salkımları orta irilikte ve normal sıklıktadır. Taneleri küçük, yeĢil–sarı renkte, ince
kabukludur. Dip gözleri verimsiz olduğu için uzun budama yapılmalıdır. Orta mevsimde olgunlaĢır.
Metot
ÇalıĢma materyali 2 x 3 m mesafelerde dikilmiĢ olan V terbiye Ģekli, karık usulü sulanan ve
eĢit vejetatif geliĢme gösteren 10 yaĢındaki Sultani Çekirdeksiz bağ parselinde tesadüf parselleri
deneme planına göre kurulmuĢtur. Uygulama öncesi toprak analizi yapılarak genel bir gübre
uygulaması yapılmıĢtır.
Deneme deseni ; 1) Kontrol, 2) 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), 3) 1/6 Salkım Ucu Kesme
(1/6 SUK), 4) 1/9 Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK), 5) 1/3 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan), 6) 1/6
SUK+TKĠ–Hümas (topraktan), 7) 1/9 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamaları oluĢturmaktadır.
Parsellerde 3‟er omca olmak üzere her tekerrürde 21 asma, 3 tekerrürde ise toplam 63 omcada çalıĢma
yürütülmüĢtür. TKĠ-Hümas uygulaması topraktan sıvı formda yapılmıĢtır. OlgunlaĢan üzümler hasat
edilerek gerekli ölçüm ve analiz iĢlemleri yapılmıĢtır.
Salkım ucu kesme
Tane tutumu döneminde, salkım ucu alınacak omcalardaki salkımların 1/3, 1/6, 1/9
oranlarında uç kısımları kesilip atılmıĢtır.
TKİ–Hümas’ın bileşimi
TKĠ-Hümas; leonardit ve düĢük kaliteli linyitlerden üretilen, %12 hümik ve fulvik asit içeren
sıvı bir doğal organik toprak düzenleyicisidir (Gezgin, 2013). Toplam Organik Madde: %5, Humik
Asit+Fulvik Asit: %12, Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O–%3), PH: 11–13‟tür.
TKİ–Hümas’ın topraktan uygulanması
Kullanma talimatında tavsiye edilen 100 ml/1,5 lt ölçüsü baz alınarak, her omcaya 333 ml/5 lt
olarak uygulamalar yapılmıĢtır. Uygulamalar akĢam saatlerine yakın serin saatlerde yapılmıĢtır.
1. Uygulama: Mart sonu–Nisan baĢı (gözler uyanmadan),
2. Uygulama: Çiçeklenmeden önce bitki kök bölgesine verilmiĢtir.
OlgunlaĢan üzümlerin hasadında ve sonrasında elde edilecek veriler aĢağıdaki kriterlere göre
yapılmıĢtır.
Üzüm verimi; parsellerdeki omcalardan elde edilen üzümün tümü tartılarak omca sayısına
bölünmek sureti ile omca baĢına ortalama üzüm verimi (kg/omca) olarak saptanmıĢtır. Salkım ağırlığı;
her parseldeki toplam üzüm verimi, toplam salkım sayısına bölünerek ortalama salkım ağırlığı
bulunarak ve (g) cinsinden ifade edilmiĢtir. Salkım uzunluğu; her parselden tesadüfen alınan 10
salkımda, salkımda dallanmanın baĢladığı nokta ile salkımın uç kısmı arası cetvel ile ölçülerek ve
toplam sayının 10‟a bölünmesi ile ortalama salkım uzunluğu (cm) cinsinden bulunmuĢtur. Salkım
geniĢliği; her parselden tesadüfen alınan 10 salkımda, salkımın her iki tarafındaki en geniĢ dallanma
noktalarının uzunlukları cetvel ile ölçülerek ve toplam sayının 10‟a bölünmesi ile ortalama salkım
geniĢliği (cm) cinsinden belirlenmiĢtir. Tane ağırlığı; Amerine ve Cruess (1960) metodu ile
(salkımların 1/3‟lük her kısmından tanelerin alınması) toplanan 100 tane tartılarak elde edilen toplam
ağırlığın 100‟e bölünmesi ile bir tane ağırlığı (g) cinsinden hesaplanmıĢtır. Tane uzunluğu; Amerine
ve Cruess (1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek mm cinsinden tane uzunluğu
belirlenmiĢtir. Tane geniĢliği; Amerine ve Cruess (1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek
mm cinsinden tane geniĢliği belirlenmiĢtir. Tane uzunluğu/Tane geniĢliği; Amerine ve Cruess (1960)
metodu ile toplanan ve kumpas ile ölçülerek mm cinsinden tane uzunluğu ve tane geniĢliği
belirlenmiĢtir. pH; Sıvının asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide
bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade etmektedir. oBriks (%); Amerine ve Cruses (1960)
metoduna göre toplanan tanelerin sıkılması ile elde edilen üzüm Ģırasında el refraktometresi ile
belirlenmiĢtir (Nelson, 1985). Titrasyon asitliği (TA); Amerine ve Cruses (1960) metoduna göre
toplanan tanelerin sıkılması ile elde edilen üzüm Ģırasından 5 ml pipetle alınıp beherde 50 ml saf suya
tamamlanacak 0,1 N NaOH ile titrasyona tabi tutulmuĢtur (Nelson, 1985). Olgunluk indisi; elde edilen
o
Briks değerinin titrasyon asitliğine bölünmesi ile saptanmıĢtır. ġıra randımanı; toplanan üzümlerden
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tesadüfen alınan 1‟er kg üzümün sıkılması ile elde edilen Ģıra miktarı (ml) cinsinden verilmiĢtir. Renk
parametrelerinin belirlenmesi; Konika Minolta CR400 (Minolta, Osaka, Japan) model renk ölçüm
cihazı ile örneklerin CIE LAB L*, a* ve b* değerleri ölçülmüĢtür. Tane kabuk rengi; renkleri üç
boyutlu koordinatlarda CIEL LAB (Commision Internationele de I‟E Clairage) L*, a*, b*
tanımlanmıĢtır. L* değeri; parlaklık, a* renk koordinatları yeĢil–kırmızı, b* renk koordinatları mavi–
sarı renkleri vermektedir. L* değeri, 0–100 arasındaki rakamlarda, 100‟e yaklaĢması rengin
beyazlaĢtığını, yani parlaklığın arttığını, 0‟a yaklaĢması ise siyah rengin arttığını göstermektedir. a*
değeri, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması kırmızı rengin arttığını, - değerin artması ise yeĢil
rengin arttığı anlamına gelmektedir. b* değeri ise, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması sarı
rengin arttığını, - değerin artması ise mavi rengin arttığı anlamına gelmektedir (Minolta, 1994). Renk
ölçümü için tane kabuğunda meydana gelen renk değiĢimleri CR-400 Minolta marka renk cihazı ile
ölçülmüĢtür. Renk ölçümü için asmaların her iki tarafındaki salkımlardan her parsel için 10 salkım
incelenerek ve bunların ortalaması verilmiĢtir.
Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen sonuçlar JMP (7.0 versiyon, SAS Institute, Cary, NC,
USA) istatistik programında analiz edilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, 2015 yılında Aydın ili, Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyünde yürütülen
Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde salkım ucu kesme ve TKĠ-Hümas uygulamalarının üzüm verimi ve
kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir. Elde edilen ölçüm ve bulgular 3 tekerrür ortalaması olarak
çizelgelerde verilerek yorumlanmıĢtır. (Çizelge 1., Çizelge 2. ve Çizelge 3.)
Çizelge 1. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde farklı seviyede salkım ucu kesme ve Tki-Hümas
uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri
Uygulamalar
Kontrol
1/3 SUK
1/6 SUK
1/9 SUK
1/3 SUK+TKİ–Hümas
1/6 SUK+TKİ–Hümas
1/9 SUK+TKİ–Hümas
LSD %5

Üzüm verimi
(kg/asma)
12,81
12,23
13,62
12,23
13,35
10,87
12,03
ÖD

Salkım
ağırlığı
(g)
797,34
682,10
829,43
748,30
868,42
679,91
747,03
ÖD

Salkım
uzunluğu
(cm)
25,74 a
25,98 a
25,74 a
26,13 a
24,50 ab
22,53 b
23,74 ab
3,10

Salkım
genişliği
(cm)
11,23 b
11,23 b
12,21 ab
12,41 ab
12,64 ab
12,04 b
14,07 a
2,17

Tane
ağırlığı
(g)
4,54 ab
4,81 a
4,48 ab
3,83 b
4,47 ab
4,24 ab
4,63 a
0,78

a, b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil, SUK; Salkım
ucu kesme.

Uygulamaların üzüm verimine etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların üzüm verimi üzerine etkisi istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların salkım ağırlığına etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların salkım ağırlığı üzerine etkisi istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların salkım uzunluğuna etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en uzun salkım 26,13 cm ile 1/9 SUK, 25,98 cm ile 1/3 SUK,
25,74 cm ile 1/6 SUK ve 25,74 cm ile K uygulamalarından elde edilirken en kısa salkım 22,53 cm ile
1/6 SUK+TKĠ–Hümas uygulamasından elde edilmiĢtir.
Uygulamaların salkım genişliğine etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en geniĢ salkım 14,07 cm ile 1/9 SUK+TKĠ–Hümas
uygulamasından elde edilirken en dar salkım 12,04 cm ile 1/6 SUK+TKĠ–Hümas, 11,23 cm ile 1/3
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SUK ve 11,23 cm ile K uygulamalarından elde edilmiĢtir. Yapılan benzer çalıĢmalarda en geniĢ salkım
1/3 SUK 11,17 cm ve Kontrol 10,83 cm ile elde edilmiĢtir (Akın ve Sarıkaya, 2012).
Uygulamaların tane ağırlığına etkileri
Çizelge 1.‟deki verilere göre, en yüksek tane ağırlığı 4,81 g ile 1/3 SUK ve 4,63 g ile 1/9
SUK+TKĠ-Hümas (topraktan) uygulamaları ile elde edilirken, en düĢük tane ağırlığı 3,83 g ile 1/9
SUK uygulamasından elde edilmiĢtir. Yapılan benzer çalıĢmalarda; AteĢ ve ark. (2009)‟nın Sultani
Çekirdeksiz‟de üzüm çeĢidinde, Ferrara ve Brunetti (2010)‟nin Italia üzüm çeĢidinde, Önal ve Akın,
2014‟ın Ġsmailoğlu üzüm tipinde, Akın (2011)‟ın Horoz Karası üzüm çeĢidinde, Dardeniz (2014)‟in
Uslu ve Cardinal üzüm çeĢitlerinde yaptıklar çalıĢmalarda tane ağırlığının arttığı bildirilmiĢtir.
Çizelge 2. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde farklı seviyede salkım ucu kesme ve Tki–Hümas
uygulamalarının üzüm kalitesine etkileri
Uygulamalar
Kontrol
1/3 SUK
1/6 SUK
1/9 SUK
1/3 SUK+TKİ–Hümas
1/6 SUK+TKİ–Hümas
1/9 SUK+TKİ–Hümas
LSD %5

Tane
uzunluğu
(mm)
23,46
23,67
23,15
22,77
22,46
22,27
22,63
ÖD

Tane
genişliği
(mm)
17,13 ab
17,53 a
16,92 abc
16,24 bc
16,10 c
16,37 bc
16,86 abc
0,92

Tane uzun./
Tane geniş.
1,37 abc
1,35 c
1,37 abc
1,40 a
1,39 ab
1,36 bc
1,34 c
0,04

o

pH

Briks
(%)

TA
(%)

3,13
3,23
3,18
3,43
3,35
3,31
3,44
ÖD

13,73
14,98
13,93
15,40
15,37
13,73
14,53
ÖD

1,12
0,99
1,13
0,81
0,81
0,82
0,78
ÖD

a, c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil, SUK; Salkım
ucu kesme.

Uygulamaların tane uzunluğuna etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların tane uzunluğu üzerine etkisi istatistikî
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların tane genişliğine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, en geniĢ tane 17,53 mm ile 1/3 SUK uygulamasından elde
edilirken en dar tane 16,10 mm ile 1/3 SUK+TKĠ–Hümas uygulamasından elde edilmiĢtir. Ferrara ve
Brunetti (2010)‟nin Italia üzüm çeĢidinde yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada tane geniĢliğinin önemli
oranda arttığını bildirmiĢlerdir.
Uygulamaların tane uzunluğu / tane genişliğine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, tane uzunluğu/tane geniĢliği oranı en büyük 1,40 ile 1/9 SUK
uygulamasından elde edilirken, en küçük ise 1,35 ile 1/3 SUK ve 1.34 ile 1/9 SUK+TKĠ–Hümas
uygulamalarından elde edilmiĢtir.
Uygulamaların pH üzerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların pH üzerine etkisi istatistikî olarak önemli
bulunmamıĢtır.
Uygulamaların oBriks’e etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların oBriks üzerine etkisi istatistikî olarak
önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların titre edilebilir asit üzerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, yapılan uygulamaların titre edilebilir asit üzerine etkisi istatistikî
olarak önemli bulunmamıĢtır.
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Çizelge 3. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidinde farklı seviyede salkım ucu kesme ve Tki–Hümas
uygulamalarının üzüm kalitesine etkileri
Uygulamalar
Kontrol
1/3 SUK
1/6 SUK
1/9 SUK
1/3 SUK+TKİ–Hümas
1/6 SUK+TKİ–Hümas
1/9 SUK+TKİ–Hümas
LSD %5

Olgunluk
indisi
(0Briks/TA)
14,89
17,55
14,59
21,56
21,79
19,62
21,96
ÖD

Şıra
randımanı
(ml)
646,67
650,00
653,33
673,33
623,33
680,00
603,33
ÖD

L* Renk
değeri
42,03 bc
38,47 d
44,93 a
43,18 abc
43,48 ab
43,32 ab
41,35 c
1,95

a* Renk
değeri

b* Renk
değeri

-7,41 a
-6,99 ab
-6,22 c
-6,84 b
-6,95 ab
-7,03 ab
-6,04 c
0,51

16,17 a
13,16 c
10,90 d
14,59 b
16,09 a
16,08 a
10,23 e
0,58

a, d: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0,05), ÖD: Önemli değil, SUK; Salkım
ucu kesme.

Uygulamaların olgunluk indisi üzerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, yapılan uygulamaların olgunluk indisi üzerine etkisi istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların şıra randımanı üzerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, yapılan uygulamaların Ģıra randımanı üzerine etkisi istatistiki
olarak önemli bulunmamıĢtır.
Uygulamaların L* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 3.‟teki verilere göre, en yüksek L* renk değeri 44,93 ile 1/6 SUK uygulamasından
elde edilmiĢtir, en düĢük L* renk değeri ise 38.47 ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilmiĢtir. 1/6
SUK uygulaması ile tane kabuğunun parlaklığı artmıĢtır. Yapılan benzer çalıĢmalarda; 1/3 SUK
uygulaması ile Gök üzüm çeĢidinde ve 1/3 SUK+Hümik Asit uygulaması ile Horoz Karası üzüm
çeĢidinde (Akın, 2011) L* renk değerleri artmıĢtır.
Uygulamaların a* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, a* renk değeri en yüksek -7,41 ile K uygulamasından elde
edilirken en düĢük -6,22 ile 1/6 SUK ve -6,04 ile 1/9 SUK+TKĠ-Hümas uygulaması ile elde edilmiĢtir.
K haricindeki uygulamalar tane kabuğunun yeĢil rengini artırmıĢ, yani olumsuz olarak etki yapmıĢtır.
Yapılan benzer çalıĢmalarda 1/3 SUK+HA uygulamaları ile Horoz Karası çeĢidinde üzüm tanesi
kırmızı renk yoğunluğu değerlerini artırdığı bildirilmiĢtir (Akın, 2011).
Uygulamaların b* renk yoğunluk değerine etkileri
Çizelge 2.‟deki verilere göre, b* renk değeri en yüksek 16,17 ile K uygulaması, 16,09 ile 1/3
SUK+TKĠ–Hümas ve 16,08 ile 1/6 SUK+TKĠ–Hümas uygulamalarından elde edilirken en düĢük
10,90 ile 1/6 SUK uygulamasından elde edilmiĢtir. Kontrol haricindeki uygulamalar ile tane
kabuğunun sarı renk yoğunluğunu azaltarak olumsuz etkilemiĢ, mavi renk yoğunluğunu artırmıĢtır.
Yapılan benzer çalıĢmalarda 1/3 SUK+HA uygulamaları ile Horoz Karası çeĢidinde üzüm tane mavi
renk yoğunluğu değerlerini artırdığı bildirilmiĢtir (Akın, 2011).
Aydın ili, Buharkent Ġlçesi, Kızıldere köyünde 2015 vejetasyon döneminde yürütülen bu
çalıĢmada kendi kökü üzerinde yetiĢtirilen Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde farklı oranlarda salkım
ucu kesme ve TKĠ–Hümas uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiĢtir.
ÇalıĢmada Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidi için üzüm verimi, salkım ağırlığı, salkım uzunluğu, salkım
geniĢliği, tane ağırlığı, tane uzunluğu, tane geniĢliği, tane uzunluğu/tane geniĢliği, pH, oBriks, titrasyon
asitliği, olgunluk indisi, Ģıra randımanı, tane kabuk rengi (L* renk değeri, a* renk değeri, b* renk
değeri) gibi verim ve kalite kriterleri üzerine elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda elde edilen bulgulara göre, en uzun salkım 26,13 cm ile 1/9 SUK, 25,98 cm ile 1/3 SUK,
25,74 cm ile 1/6 SUK ve 25,74 cm ile K uygulamalarından elde edilirken en kısa salkım 22,53 cm ile
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1/6 SUK+TKĠ–Hümas uygulaması ile; en yüksek tane ağırlığı (4,81 g) ile 1/3 SUK ve (4,63 g) ile 1/9
SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamalarından elde edilirken, en düĢük tane ağırlığı 3,83 g ile 1/9
SUK uygulaması ile; en geniĢ tane 17,53 mm ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilirken en dar tane
16,10 mm ile 1/3 SUK+TKĠ–Hümas uygulaması ile; tane uzunluğu/tane geniĢliği oranı en büyük 1,40
ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilirken, en küçük ise 1,35 ile 1/3 SUK ve 1,34 ile 1/9 SUK+TKĠ–
Hümas uygulamaları ile; en yüksek L* renk değeri 44,93 ile 1/6 SUK uygulamasından elde edilmiĢtir,
en düĢük L* renk değeri ise 38,47 ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilmiĢtir. 1/6 SUK uygulaması
ile tane kabuğunun parlaklığı artmıĢtır. En yüksek a* renk değeri -7,41 ile K uygulamasından elde
edilirken en düĢük -6,22 ile 1/6 SUK ve -6,04 ile 1/9 SUK+TKĠ–Hümas uygulaması ile elde edilmiĢtir.
K haricindeki uygulamalar tane kabuğunun yeĢil rengini artırmıĢ, yani olumsuz olarak etki yapmıĢtır.
En yüksek b* renk değeri 16.17 ile K uygulaması, 16,09 ile 1/3 SUK+TKĠ–Hümas ve 16,08 ile 1/6
SUK+TKĠ–Hümas uygulamalarından elde edilirken, en düĢük 10,90 ile 1/6 SUK uygulamasından elde
edilmiĢtir. Kontrol haricindeki uygulamalar ile tane kabuğunun sarı renk yoğunluğunu azaltarak
olumsuz etkilemiĢ, mavi renk yoğunluğunu artmıĢtır. Uygulamaların üzüm verimi, salkım ağırlığı,
tane uzunluğu, pH, oBriks, TA, olgunluk indisi ve Ģıra randımanı değerleri üzerine etkisi önemli
bulunmamıĢtır. Tane iriliğini artırmak için 1/3 SUK uygulaması tavsiye edilebilir.
Teşekkür: Bu çalıĢma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) Ofis Müdürlüğü tarafından
15201043 numaralı proje kapsamında, Yüksek Lisans Tezinden derlenerek hazırlanmıĢtır.
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Öz
Konya ilinde havuç yetiĢtirilen tarım topraklarının verimlilik durumlarını belirlemek amacıyla alınan 32
adet toprak örneğinde bazı fiziksel ve kimyasal özellikler belirlenmiĢtir. Toprak analiz sonuçlarından elde edilen
değerler belirli sınır değerlere göre sınıflandırılmıĢtır. Toprak örneklerinin genel olarak, kil bünyeye sahip
oldukları, nötr reaksiyonlu olup fazla ve çok fazla kireç içerdikleri belirlenmiĢtir. Ayrıca toprakların %75‟i
organik madde kapsamı bakımından az, %15,62‟si toplam azot bakımından yeterli, %75‟i alınabilir fosfor ve
%90,62‟si alınabilir potasyum bakımından yüksek bulunmuĢtur. Toprakların büyük bir kısmının Ca, Mg, Cu ve
Zn yönünden yeterli, Fe bakımından orta, Mn bakımından ise çok az ve az grupta yer aldığı belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Toprak verimliliği, Konya, Havuç.
Abstract

Fertility Status of the Carrot (Daucus carota L.) Grown Soils in Konya Province
A total of 32 soil samples were examined to determine the fertility status of the carrot cultured soils in
Konya province. Physical and chemical characteristics of soil were determined. Soil analysis results were
classified based on certain criteria. Soil samples generally had clay texture with neutral reaction, high and very
high lime contents. Also, 75% of the soils showed low organic matter, 15.62% were sufficient total nitrogen,
75%were high available phosphorus and 90.62% were high available potassium. Majority of the soils had
sufficient Ca, Mg, Cu and Zn levels, medium Fe and very low–low Mn levels.
Keywords: Soil fertility, Konya, Carrot.

Giriş
Gereken özen gösterilir ve topraktaki çok yönlü denge ve düzen korunursa, binlerce yıl
topraktan sürekli olarak ürün alınabileceği gibi, olumsuz özellikleri giderilip verimliliği de artırılabilir.
Toprak verimliliğinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması açısından insan faktörü ve uygulanan
tarım sistemleri son derece önemlidir. Toprak verimliliğinin korunması ve sürekliliği, tarımsal
iĢlemlerin tekniğine uygun olarak ve bilinçli bir Ģekilde yapılmasına bağlıdır (Karaman ve ark., 2012).
Tarımsal iĢlemlerin bilinçli bir Ģekilde yapılmasında toprak analizleri büyük önem taĢımaktadır.
Toprak analizleri, herhangi bir toprağın besin elementi sağlama gücünün belirlenmesi için kullanılan
yöntemlerden birisidir. Uygun ve ekonomik gübreleme, ancak toprak analiz sonucuna dayalı olarak
yapılabilir. Toprak analizi yapılmadan araziye gübre uygulanması; toprağa gereğinden fazla veya az
gübre verilmesine, yanlıĢ gübre verilmesine, gübrenin yanlıĢ zamanda ve Ģekilde uygulanmasına
neden olabilecektir (Zengin, 2012). Bu noktaları dikkate alarak, birçok araĢtırmacı toprak analizlerini,
verimlilik ve kalitenin artırılması amacıyla değerlendirerek sorunlara çözüm bulmaya çalıĢmaktadırlar
(Eyüboğlu, 1999; Tarakçıoğlu ve ark., 2003; Taban ve ark., 2004; Parlak ve ark., 2008; Müftüoğlu ve
ark., 2010; Özyazıcı ve ark., 2013; Bayram ve Elmacı, 2014; Soba ve ark., 2015; AteĢ ve Turan,
2015).
Havuç ülke ve bölge ekonomisi, insan beslenmesi, dıĢ ticaret açısından önemli bir üründür.
Türkiye‟de en fazla üretilen sebzeler içerisinde havuç 9. sırada gelmektedir. 2012 yılında havuç
üretimi 122 458 ton, havuç ekim alanı ise 714280 da‟dır (Yanmaz ve ark., 2015). Türkiye‟deki havuç
üretiminin %58‟i Konya‟dan karĢılanmaktadır (TUĠK, 2015).
Havuç 60 cm ile 120 cm arası derinliğe sahip olan topraklarda yetiĢtirilir. Kumlu tınlı
topraklar ile organik topraklar yetiĢtiricilik için ideal topraklardır. Ancak havuç yetiĢtiriciliği
genellikle tınlı ve siltli tınlı bünyeye sahip topraklarda yapılmaktadır. Killi ve taĢlı topraklar kök
Ģeklini bozduğu ve hasat sonrasında havuçların yıkanmasını zorlaĢtırdığı için tercih edilmezler. Havuç
ekim alanlarında tuzluluk analizlerinin muhakkak yapılması gerekmektedir. Tuz içeriğinin 1 dS m-1
düzeyinin üstündeki durumda her bir birim artıĢında verimde %14 düzeyinde düĢme görülmektedir.
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Toprak reaksiyonu havuç yetiĢtiriciliği açısından 5,5–7,0 sınırları arasında olup minimum değer 5,0
olarak kabul edilmektedir. Havuç, besin maddelerince zengin ve iyi iĢlenmiĢ topraklarda iyi
geliĢmekte, kuraklığa karĢı orta derecede dayanıklı bulunmaktadır (Cangir, 1991; Zengin ve Özbahçe,
2011).
IĢık ve ark. (1999), Konya ve Karaman Ġli tarım topraklarından 1028 adet toprak örneği alarak
yaptıkları bir çalıĢmada; toprakların %73,60‟ının killi tın, %15,10‟unun kil, %11,20‟inin tın ve
%0,10‟unun ağır killi bünyede; %95,60‟ının hafif alkalin, %4,10‟ında nötr karakterli olduklarını
belirlemiĢlerdir. Topraklar genel olarak potasyum bakımından zengin, organik madde bakımından
yetersiz bulunmuĢtur. Toprakların bitkiye elveriĢli fosfor kapsamları; %38,70‟inde çok az ve az,
%32,50‟inde orta ve %28,80‟inde yüksek ve çok yüksek bulunmuĢtur. Bakır ve mangan noksanlığının
önemli boyutta olmadığı toprakların, yarayıĢlı demir kapsamları; 0,20–96,38 mg kg-1 arasında, çinko
kapsamları 0,04–18,14 mg kg-1 arasında değiĢen toprakların %49,70‟inde demir noksanlığı;
%65,80‟inde ise çinko noksanlığı görülmüĢtür.
GüneĢ ve ark. (1999), Ankara Beypazarı‟nda havuç yetiĢtirilen toprakların ağır bünyeli, nötr
reaksiyonlu ve yüksek düzeylerde kireç içerdiğini, toprakların büyük bir kısmının N, P, K, Ca, Mg, B
ve Fe kapsamları yönünden yeterli ve fazla olduğunu, buna karĢılık Zn ve Mn kapsamları bakımından
ise yetersiz olduğunu belirtmiĢlerdir.
Bu çalıĢmanın amacı, Konya ilindeki havuç tarımı yapılan toprakların bazı fiziksel ve
kimyasal özelliklerini, makro ve mikro besin element içeriklerini belirleyerek verimlilik düzeylerini
saptamak ve potansiyel beslenme sorunlarını ortaya koymaktır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma alanı
Konya coğrafi olarak 36°41' ve 39°16' kuzey enlemleri ile 31°14' ve 34°26' doğu boylamları
arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü 38.257 km² (göller hariç) olup Türkiye‟nin en büyük yüz
ölçümüne sahip olan ildir. Ortalama yükseltisi 1016 m.‟dir. Konya ilinin güneydoğu, güneyi ve
güneybatı yönleri Toros Dağları ve uzantıları ile çevrilidir. Bu dağlar genç dağlar olup granit, gnays ve
mikaĢistlerden oluĢmuĢtur (Anonim, 2009). Büyük Konya Ovasındaki toprak ve sedimentlerin
fizikokimyasal, minerolojik ve jeokimyasal özellikleri farklı araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢtir
(Driessen, 1970; de Meester, 1971; Inoue ve ark., 1998; Özaytekin ve ark., 2012; Usul ve Dengiz
2014). AraĢtırma alanındaki topraklar A ve C horizonlarına sahip, genç ve derin topraklar olup Entisol
ordosuna dahildirler (Soil Survey Staff, 2006). ÇalıĢma alanında yetiĢen yaygın bitkiler buğday, arpa,
Ģekerpancarı, baklagiller, havuç, patates ve turpdur. Konya‟da yetiĢtirilen kök ve yumru sebzeler
grubunda havuç bitkisi 310 295 ton üretimle birinci sırada gelmektedir (TUĠK, 2015).
Konya‟da 1950–2011 yılları arası yıllık ortalama yağıĢ 326 mm, yıllık ortalama sıcaklık
11,5°C, yıllık ortalama nispi nem ise %60‟tır (DMĠ, 2012). Konya‟nın Fournier yağıĢ indisine göre
çok az (1. sınıf), Bagnouls-Gaussen kuraklık indisine göre ise kurak (3. sınıf) olduğu görülmektedir
(Doğan ve Benli, 1999).
Toprak örneklerinin alınması
Toprak örnekleri, Konya‟nın KaĢınhanı, Çumra, Çarıklar ve Boruktolu yörelerindeki havuç
yetiĢtirilen tarlalardan, havuç sökümünün en yoğun olduğu (Kasım 2013) dönemde alınmıĢtır. Toprak
örnekleri genel kurallara uygun olarak (Jackson, 1969) 0–20 cm derinlikten paslanmaz çelik kürek ile
alınmıĢtır. Toprak örneği alınan tarlaların büyüklüğü 10–200 da arasında değiĢmektedir. Tarlaların
büyüklüğüne göre arazinin farklı yerlerinden alınan toprak örnekleri karıĢtırılmıĢ ve tek örnek haline
getirilmiĢtir. Toprak örneği alınan yerlerin koordinatları GPS (yer konumlama cihazı) ile
belirlenmiĢtir. Alınan toprak örnekleri laboratuvara getirildikten sonra içlerindeki taĢ ve bitki
parçacıkları ayıklanmıĢ ve havada kurutulmuĢtur. Daha sonra toprak örnekleri 2 mm‟lik elekten
elenerek analizlere hazır hale getirilmiĢtir.
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ġekil 1. ÇalıĢma alanının konumu ve toprak örneklerinin alındığı noktalar.

Toprak örneklerinde yapılan analizler
Bünye: Toprakların kum, kil ve silt fraksiyonları Bouyoucos (1951)‟un hidrometre yöntemine
göre belirlenerek bünye sınıfları saptanmıĢtır.
Toprak reaksiyonu (pH) ve elektriksel iletkenlik (EC): Toprak–su (1:2,5) karıĢımında cam
elektrotlu pH metre ve EC metre ile belirlenmiĢtir (McLean, 1982; Rhoades,1982).
CaCO3: Scheibler kalsimetresi kullanılarak yapılmıĢtır (Nelson,1982).
Organik madde (OM): DeğiĢtirilmiĢ Walkley–Black yöntemine göre belirlenmiĢtir (Nelson ve
Sommers, 1982).
Toplam azot (N): Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiĢtir (Bremner, 1996).
Alınabilir fosfor (P): Alkalin ve nötr karakterli topraklar için Olsen ve Sommers (1982)
yöntemine göre yapılmıĢtır.
Alınabilir K, Ca, Mg: 1,0 N nötr (pH= 7,0) amonyum asetat ile ekstrakte edilerek çözeltiye
geçen katyonlar AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi) ile okunarak belirlenmiĢtir (Sumner
ve Miller, 1996).
Alınabilir mikro elementler (Fe, Cu, Zn ve Mn) ise Lindsay ve Norvell (1978) tarafından
bildirildiği Ģekilde ekstraktta AAS ile tayin edilmiĢtir.
AraĢtırma alanı topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile makro ve mikro besin
elementlerinin değerlendirilmesi Çizelge 2. ve Çizelge 3.‟te verilen kaynaklara göre yapılmıĢtır.
Bulgular ve Tartışma
AraĢtırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine iliĢkin tanıtıcı istatistikleri
Çizelge 1.‟de sunulmuĢtur. Konya ilinde havuç tarımı yapılan toprakların kil, silt ve kum miktarları
sırasıyla %49,63, %22,31 ve %28,06 olarak saptanmıĢtır. Toprak örnekleri kil, killi tın, kumlu killi tın
olmak üzere 3 farklı bünye sınıfında analiz edilmiĢtir (Çizelge 2.). ÇalıĢma alanındaki yüzey
topraklarında kilin yüksek olmasının bir nedeni yağıĢ azlığıdır. Kil yüzdesinin yüksek olması tavın
gecikmesine ve toprak iĢlemede fazla çeki gücüne gereksinme duyulmasına neden olmaktadır. Havuç
yetiĢtirilen toprakların reaksiyonlarının (pH) ortalaması 7,32‟dir (Çizelge 1.). Topraklar pH
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değerlerine göre sınıflandırıldığında %87,50 sinin nötr, %12,50‟sinin hafif alkali olduğu görülmüĢtür
(Çizelge 2.). Toprak pH‟sının 7‟den büyük olmasında kurak iklim koĢulları ve toprak oluĢum süreci
rol oynamaktadır (Akalan, 1981). Toprakların tamamının tuzluluk yönünden herhangi bir sorunu
bulunmamıĢtır (Çizelge 2.). Toprakların organik madde miktarları %1,04 ile %3,55 arasında
değiĢmekte olup ortalama %1,84‟dür (Çizelge 1.). Toprakların toplam N miktarının ortalaması
%0,07‟dir (Çizelge 1.) ve N yönünden %12,50‟si çok az, %71,88‟si az, %15,62‟si ise yeterli sınıfına
girmektedir (Çizelge 3.). AraĢtırma alanındaki toprakların %75‟inin organik madde içeriği az
bulunmuĢtur (Çizelge 2.). Havuç yetiĢtirilen toprakların %87,50‟sinin ağır bünyeli (kil) olması da göz
önünde bulundurularak organik madde yönetimine gereken önem verilmelidir. Havuç tarımında
yanmıĢ ahır gübresi veya kompost kullanılmalı, hasat artıkları olduğu gibi bırakılmalıdır. Analiz
yapılan toprak örneklerinin kireç kapsamları %8,67 ile %68,65 arasında değiĢmiĢtir (Çizelge 1.).
Toprak örneklerinin %25,00 „i orta kireçli, %15,62‟si fazla ve %59,38‟i ise çok fazla kireçli çıkmıĢtır
(Çizelge 2.). Kirecin yüksek olma nedeni ana materyalden kaynaklanmaktadır. ÇalıĢma alanındaki
toprakların ana materyali kireç taĢı ve marndır. AraĢtırmada kullanılan toprakların alınabilir fosfor
miktarları 1,69–36,51 kg P2O5 da-1 arasında değiĢim göstermiĢtir (Çizelge 1.). Toprakların alınabilir
fosfor düzeyleri tarafından belirtilen sınır değerleriyle karĢılaĢtırıldığında, toprakların %3,13' ünün çok
az, %6,25 'inin az, %15,62' nin orta ve %75'inin yüksek düzeyde fosfor kapsadıkları belirlenmiĢtir
(Çizelge 3.).
Çizelge 1. AraĢtırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (n=32)
Özellik
Kil
Silt
Kum
pH
EC
CaCO3
Organik madde
Toplam N
Alınabilir P
Alınabilir K
Alınabilir Ca
Alınabilir Mg
Fe
Cu
Zn
Mn

Birim
%
%
%
dS m-1
%
%
%
kg P2O5 da-1
kg K2O da-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

Ortalama±standart sapma
49,63±9,97
22,31±7,85
28,06±14,47
7,32±0,15
0,36±0,18
36,00±21,08
1,84±0,59
0,07±0,03
17,23±9,42
60,75±25,28
1553,00±604,00
170,00±83,90
2,50±0,92
2,03±1,67
1,26±0,08
2,78±2,16

Minimum
24,46
1,66
6,12
7,03
0,24
8,67
1,04
0,03
1,69
0,43
806,00
40,60
0,97
0,47
0,18
0,43

Maksimum
64,98
34,76
71,69
7,65
1,29
68,65
3,55
0,16
36,51
140,52
2810,00
339,60
5,31
5,88
2,45
8,16

Toprakların alınabilir potasyum kapsamlarının 0,43–140,52 kg K2O da-1 arasında olduğu
belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). Toprakların K2O bakımından %3,13‟ü orta, %6,25‟i yeterli ve %90,62‟si
yüksek bulunmuĢtur (Çizelge 3.). Potasyumun havuçta Ģeker oranını artırdığı unutulmamalıdır. Analiz
edilen toprakların büyük çoğunluğunda alınabilir potasyum miktarları yüksek bulunmuĢtur. Yöre
toprakları genellikle killi bünyeye sahiptir. Barre ve ark. (2008), topraktaki potasyumun kaynağının kil
mineralleri olduğunu belirtmiĢlerdir. Benzer sonuçlar Parlak ve ark. (2008) ile AteĢ ve Turan (2015)
tarafından da saptanmıĢtır. AraĢtırma yöresi topraklarının alınabilir Ca miktarları 806 ile 2810 mgkg-1
(ortalama 1553 mg kg-1) arasında değiĢmiĢ ve bu değerler yeterlilik sınıfları ile karĢılaĢtırıldığında,
toprakların %37,50‟inin az ve %62,50‟sinin yeterli düzeyde Ca içerdiği saptanmıĢtır (Çizelge 3.).
Havuç tarımı yapılan toprakların alınabilir Mg kapsamları 40,60–339,60 mg kg-1 arasında değiĢmekte
olup %18,75‟inin çok az, %28,13‟ünün az ve %53,12‟sinin yeterli olduğu görülmüĢtür (Çizelge
3.).Toprakların yarayıĢlı mikro element konsantrasyonlarına yönelik bir değerlendirme yapılacak
olursa toprakların yarayıĢlı Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri sırasıyla 0,97–5,31 mg kg-1, 0,47–5,88 mg kg-1,
0,18–2,45 mg kg-1 ve 0,43–8,16 mg kg-1 aralıklarında değiĢim göstermiĢ ve ortalamaları yine aynı
sırayla 2,50, 2,03, 1,26 ve 2,78 mg kg-1 olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 1.). Yapılan toprak analizlerine
göre, toprakların %46,88‟inde Mg eksikliği belirlenmiĢtir. Toprakların %96,67‟inde Fe‟in orta
düzeyde, %3,13‟ünde ise yeterli düzeyde olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 3.).
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Çizelge 2.
Havuç tarımı yapılan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre
değerlendirilmesi
Toprak özelliği
Bünye

Birim
(%)

Sınır değeri

Toprak reaksiyonu (pH)
(Ülgen ve Yurtsever, 1988)

-

Elektriksel iletkenlik (EC)
(Richards, 1954)

dSm-1

Organik madde
(Ülgen ve Yurtsever, 1988)

%

CaCO3
(Ülgen ve Yurtsever, 1988)

%

<4,5
4,5–5,5
5,5–6,5
6,5–7,5
7,5–8,5
>8,5
0–4
4–8
8–15
>15
<1
1–2
2–3
3–4
>4
<1
1–5
5–15
15–25
>25

Değerlendirme
Kil (C)
Killi tın (CL)
Kumlu killi tın(SCL)
Kuvvetli asit
Orta asit
Hafif asit
Nötr
Hafif alkali
Kuvvetli alkali
Tuzsuz
Hafif tuzlu
Orta derecede tuzlu
Çok fazla tuzlu
Çok az
Az
Orta
Ġyi
Yüksek
Az kireçli
Kireçli
Orta
Fazla
Çok fazla

Örnek sayısı
28
2
2
28
4
32
24
5
3
8
5
19

%
87,50
6,25
6,25
87,50
12,50
100,00
75,00
15,63
9,37
25,00
15,62
59,38

Toprakların tamamında Cu‟nun yeterli olduğu belirlenmiĢtir. Mn içeriği yönünden toprakların
%62,50‟sinin çok az, %37,50‟sinin ise az olduğu görülmüĢtür (Çizelge 3.). Havuçta Mn noksanlığının
olup olmadığının belirlenmesi için bitkide analiz yapılmalıdır. Noksanlık olması durumunda
pülverizatör ile yaprağa manganlı gübreler püskürtülmelidir. AraĢtırma alanındaki toprakların
pH‟sının 7,03 ile 7,65 arasında değiĢmesi topraklardaki mangan noksanlığının nedeni olabilir. Yüksek
toprak pH‟ı aynı zamanda manganın toprak organik maddesi ile kompleks bileĢikler yapmasını teĢvik
eder ve böylece Mn yarayıĢlılığı azalır (AktaĢ, 1995). Kireçli topraklarda yapılacak makro element
gübrelemesinde asidik karakterli gübrelerin seçilmesi (örneğin amonyum sülfat) bitkilerin Mn alımı
üzerine olumlu etkide bulunabilir. Toprak pH‟sını havucun geliĢimi için ideal değer olan 5,5–7,0‟ye
düĢürmek için toz kükürt uygulamalı buna ilaveten sulama ile birlikte humik asit verilmelidir. Havuç
tarımı yapılan toprakların kireç içeriğinin ortalama %36 olmasına rağmen toprakların %3,13‟ünün Zn
kapsamı yönünden az olmasının nedeni Zn katkılı NPK‟lı gübrelerin kullanılmasıdır. Bu gübrelerin
kullanılması aynı zamanda araĢtırma alanındaki toprakların fosfor kapsamlarının %75‟inin yüksek
olmasına da neden olmuĢtur.
Çizelge 3. Havuç tarımı yapılan toprakların bazı makro ve mikro elementler yönünden
sınıflandırılması
Besin elementi
Toplam azot (N)
(FAO,1990)

Birim
%

Alınabilir fosfor (P)
(Ülgen ve Yurtsever, 1988)

kgK2Oda-1

Alınabilir potasyum (K)
(Ülgen ve Yurtsever, 1988)

kgK2Oda-1

Sınır değeri
<0,045
0,045–0,09
0,09–0,17
0,17–0,32
>0,32
0–3
3–6
6–9
9–15
<20
20–30
30–40
>40
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Değerlendirme
Çok az
Az
Yeterli
Fazla
Çok fazla
Çok az
Az
Orta
Yüksek
Az
Orta
Yeterli
Yüksek

Örnek sayısı
4
23
5
1
2
5
24
1
2
29

%
12,50
71,88
15,62
3,13
6,25
15,62
75,00
3,13
6,25
90,62
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Alınabilir kalsiyum (Ca)
(Sumner ve Miller, 1996)

mg kg-1

Alınabilir magnezyum (Mg)
(Sumner ve Miller, 1996)

mg kg-1

Fe
(Lindsay ve Norvell, 1978)

mg kg-1

Cu
Lindsay ve Norvell, 1978)
Zn
(FAO, 1990)

mg kg-1

Mn
(FAO, 1990)

mg kg-1

mg kg-1

<380
380–1150
1150–3500
3500–10000
>10000
<50
50–160
160–480
480–1500
>1500
<0,2
0,2–4,5
>4,5
<0,2
>0,2
<0,2
0,2–0,7
0,7–2,4
2,4–8,0
>8,0
<4
4–14
14–50
50–170
>170

Çok az
Az
Yeterli
Fazla
Çok fazla
Çok az
Az
Yeterli
Fazla
Çok fazla
Az
Orta
Yeterli
Yetersiz
Yeterli
Az
Orta
Yeterli
Fazla
Çok fazla
Çok az
Az
Yeterli
Fazla
Çok fazla

12
20
6
9
17
31
1
32
1
4
25
2
20
12
-

37,50
62,50
18,75
28,13
53,12
96,67
3,13
100,00
3,13
12,50
78,12
6,25
62,50
37,50
-

Sonuç
Konya yöresinde toprakların fiziksel, kimyasal ve verimlilik özellikleri havuç üretiminin
sürdürülebilirliğinde önemlidir. Yörede havuç yetiĢtirilen toprakların genellikle killi bünyeli, pH
bakımından nötr, %75‟inin organik maddece az, kireç kapsamlarının fazla ve çok fazla düzeyde,
tuzluluk sorununun ise olmadığı görülmüĢtür. AraĢtırma yöresi topraklarının yarısından çoğunda
toplam N az; P, K yüksek; Ca, Mg ve Zn ise yeterli bulunmuĢtur. Yöre topraklarında fosfor birikimini
önlemek için aĢırı fosforlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Toprakların tamamında Cu yeterli iken,
toprakların tamamına yakın kısmında Fe orta düzeyde saptanmıĢtır. Bölgedeki toprakların tamamında
mangan eksikliği söz konusudur. Sonuç olarak yöre topraklarında bazı bitki besin maddeleri yeterli
görünse de yapılacak olan yumru ve yaprak analizleri sonucunda kesin karara varılmalıdır.
Teşekkür: Toprak örneklerinin alınmasında ve bazı toprak analizlerinin yapılmasında yardımcı olan Osman
Dinçer‟e teĢekkür ederiz.
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Abstract
An experiment was conducted in an open field to determine the simultaneous relationship between
radiation interception, evapotranspiration, plant development and yield. Full water demand of eggplant (Solanum
melongena L. cv) was met througout the entire growing season by using Class–A pan in 2014. This study
assessed the intercepted photosynthetically active radiation (IPAR), water use efficiency (WUE), radiation use
efficiency (RUE) and total dry matter (TDM) of Eggplant (Solanum melongena L.) in each stages throuhout the
all growing period. The incident PAR was 1120 MJ m-2, of which 393 Mj m-2 intercepted by the eggplant
canopy. The yield was 41.5 t ha-1, with the applied water of 509 mm and evapotranspiration of 612.9 mm for the
entire growing season, lasting 113 days. In this experiment, a strong relationship was determined between solar
radiation and evaporation occuring from Class–A pan. Therefore, it is thought to be used in the activatation of
micro irrigation systems automatically.
Keywords: Eggplant, PAR, RUE, Solar radiation, Irrigation, Class–A pan.
Öz

Yarı Kurak ve Su Stresssinin Olmadığı Koşullar Altında Patlıcan
Bitkisinin Su ve Radyasyon Kullanım Etkinliği
Bu çalıĢmada; patlıcan bitkisinde, bitki yüzeyine gelen solar radyasyon, fotosentezde kullanılan aktif
radyasyon (IPAR), su kullanım etkinliği (WUE), toplam kuru madde (TDM) için radyasyon kullanım etkinliği
(RUE) ve bitki su tüketim değerleri belirlenmiĢtir. Arazi koĢullarında yetiĢtirilen patlıcan‟da bitki geliĢimi ve
verim arasındaki iliĢki belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tüm geliĢim dönemi süresince patlıcanın (Solanum melongena
L. cv) su ihtiyacı A sınıfı buharlaĢma kabı yöntemine göre belirlenmiĢtir. Bitki geliĢim dönemi olan 113 günlük
periyot içerisinde bitkinin gerçekleĢtirdiği fotosentezde kullanılan aktif radyasyon miktarı 1120 MJ m -2 olmuĢtur,
bu periyot içerisinde gelen solar radyasyonunun 393 MJ m-2 kısmı bitki tarafından tutulmuĢ ve uygulanan 509
mm sulama suyu ve 612,9 mm bitki su tüketimine karĢılık 41,5 ton ha-1 verim elde edilmiĢtir. Bu çalıĢma
sonucunda, A–sınıfı buharlaĢma kabından meydana gelen buharlaĢma, solar radyasyon ve ortalama sıcaklık
arasında güçlü bir iliĢki olduğu ve bu iliĢkiden yararlanarak özellikle otomatik sulama sistemlerinin aktive
edilebileceği düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Patlıcan, PAR, RUE, Solar radyasyon, Sulama, A–sınıfı buharlaĢma kabı.

Introduction
Knowledge of water need and radiation use of each plant are fundemental for understanding
many aspects of all crops. Water is generally the most important natural factor to get an economical
yield and productivity in agriculture must be increased year by year due to increasing world
population. Agriculture uses 72% of the world‟s freshwater (Cai and Rosegrant, 2003). Freshwater
resources are mostly allocated to agricultural sector around 70% especially for irrigations and
increasing domestic and industrial water demands enforce freshwater users to use water efficiently
(Akuzum et al., 2010).
Total production of eggplant in Turkey was 799,285 tons, hence Turkey was the fifth largest
eggplant producer in the world in 2012 (Faostat, 2015). Eggplant production has been increasing day
by day due to their medicinal properties and also a good source of minerals and vitamins (Goncalves
et al., 2006). Irrigation activities can cause an enviromental pollution if an unsuitable irrigation
technique is used or poor irrigation management decisions are made (Yildirim, 2010). Suitable
agricultural development depends on sound irrigation and water management, the main reason of
which is, firstly, to satisfy crop water needs, and secondly, to maintain good soil aeration (McNiesh et
al., 1985). Irrigation should not be seen only as a technique used to eliminate the risk of losses caused

71

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)
2015: 3 (2): 71–77

by drought, it should be seen as a key element to improve the irrigation technology. This will provide
increasing food production, and also add quality and productivity (De Carvalho et al., 2012).
Excess irrigation water provides the further development of plant vegetative componenets,
which usually reduces the amount and the quality of its production. Excess amount of water cause the
leaching of soluble nutrients and also higher energy coasts.
The reduction in growth, yield and quality of eggplants against the water stress has been well
documented (Kirnak et al., 2001a). Therefore, more studies are required to determine the relationships
of evapotranspiration, radiation use efficiency, plant development, yield for all type crops.
This study, based on the previous informations, aimed to determine the water needs, radiation
use efficiency of eggplants and also to establish a relationship between evaporation and solar radiation
for each growing periods.
Materials and Methods
Experimental design and irrigation: The field experiment was carried out at the agricultural
experiment station of Canakkale Onsekiz Mart University in Canakkale (Dardanelles), Turkey, 2014.
The geographical location of the experimental area was 40.080 N, 28.200E and at elevation of 3
meters.
The eggplant (Solanum melongena L. cv) were transplanted to the field on May 15, 2014 at
spacings of 0.70 x 0.33 m in clay loam with 2.67% organic matter, pH of 7.07 and ECe of 0.62 mS/cm
at the site. Each plot was arranged in 4 rows and one of it was including 30 plants. The experiment
was laid out using randomized complete block design with 3 replications. Each replicate included 120
plants in the plot. Climate parameters; solar radiation (W/m2), temperature (0C) and relative humidity
(%) at the site were measured 1.5 m above the canopy of the plants by using a HOBO U12 instrument
and measurement range is from -200C to 700C for temperature, 5% to 95% for humidity, solar
radiation 0 to 1750 W/m2 given in fig 2-(f).
The irrigation scheduling programme for all growing season was carried out by using Class–A
pan. Evaporation was measured with 4–day intervals, hence water was applied to all plots with that
interval. Irrigation amounts were estimated by the following equation (Kanber, 1984).
I= Ep.Kcp.P
Where, I is applied irrigation water (mm), Ep is cumulative evaporation amount (mm), Kcp is
crop-pan coefficent and taken as 1 for all growing period, P is the percentage of soil cover.
Water use efficiency (WUE) (kg m-3 ) was defined according to Tanner and Sinclair (1983).
WUE =Y / ET
Where; Y is yield (kg ha ), ET is evapotranspiration (mm).
-1

Radiation and Radiation use efficiency: A pyranometer sensor (Hobo U12 instrument) was
placed in the middle row and above a reference plant at a height of about 1.5 m and connected to a
hobo data logger processer input to measure total solar radiation (W m-2) as registered time and date at
1-hour intervals. Daily solar radiation as MJ m-2 was estimated as recommended by Monteith (1977).
An exponential function is used to estimate intercepted radiation (F) by using LAI (Monteith and
Elston, 1983; Trapani et al., 1992).
F = 1 – exp(-k LAI)
Where; the extinction coeeficient (k) for total solar radiation was taken as 0.77 used for light
interception of eggplant by Rosati et al. (2001). The PAR (Photosynthetically active radiation) (Si)
was assumed to be equal one half of the total incident radiation (Monteith and Unsworth, 1973).
Multiplying intercepted radiation with PAR gives an estimate of the amount of radiation intercepted
by a crop canopy (IPAR), the radiation utilization efficiency (RUE) for total dry matter (TDM) were
calculated as defined by Ahmad et al. (2008).
IPAR = F . Si
RUETDM = TDM / ∑IPAR
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Where; TDM is total dry matter (leaves, stem and fruit) (g), IPAR is the intercepted radiation
by a crop canopy (MJ / m2).
All plant weights (stem and leaves and fruits) were determined using a sensitive weighing
(0.01 g). Leaf area was determined in cm2 using a CI 202 area meter (CID, inc). All leaves of each
plant were collected in all treatments and the leaf area index (LAI) was measured as the ratio of total
leaf area of a plant to the unit area. Ten plants for each sampling date were randomly chosen and the
parameters such as fresh and dry weights,stem diameter, LAI etc. were measured and avaraged. Fresh
weights (stem and leaves) were determined separetely by weighing. After that, they all were oven
dried to a constant weight at about 700C through two days for determining dry weight of whole plants
in each treatment.
Results and Discussion
The irrigation amounts (I), evapotranspiration (ET), yield, solar radiation (Rs), PAR,
(intercepted PAR (IPAR), water use efficiency (WUE), radiation use efficiency (RUETDM) for total dry
matter (TDM) and cumulative mean temperature from transplanting to harvesting T (oC) for all plant
development stages are given in Table 1.
During the whole growing season, total solar radiation coming to plant canopy surface was
2603 MJ m-2, and incident PAR was 1120 MJ m-2, of which 35% (393 MJ m-2) held by the eggplant
canopy in Table 1. The canopy of eggplant up to the begining of flowering period was exposed to
climatic parameters; solar radiation, and mean cumulative temperature were 1102 MJ m-2 and 1010oC,
respectively, for 48 days period. In this period, applied water and evapotranspiration were 201 mm and
231.3 mm, respectively. In the second step that the first fruits were seen, lasting 40 days after
flowering (88 Days after transplanting, DAT), the total amount of solar radiation was 2075 MJm-2 and
incident PAR was 895 MJm-2 of which 28% held by eggplant canopy and also the applied water and
evapotranspiration were 493 mm and 532.8 mm, respectively. Total cumulative temperature was
2025oC till 88 days after transplanting. At the end of the growing season, the incident PAR was 976
MJ m-2, of which 35% held by the canopy, while solar radiation reached to the plant surface was 2603
MJ m-2.
Full water demand of eggplant was provided througout the entire growing season, that is,
when almost 30–40% of soil moisture in total available water was depleted in the effective root depth,
then soil was refilled with water up to field capacity. In this experiment, under none water stress
condition eggplant consumed water of 612.9 mm during the entire gowing season by applying water of
509 mm. Eggplant canopy intercepted radient energy of 393 MJm-2 out of solar energy of 2603 MJm-2.
Full water demand of eggplant (509 mm) should be provided to get the yield of 41.5 t ha -1, and to use
solar radiation efficiently by plant canopy. Kirnak et al. (2001b), obtained different yield values for
eggplant from 60.1 t ha-1 to 40.2 t ha-1, by applying water of 1275 mm and 510 mm, respectively. The
highest yield value was obtained by the very high irrigation level of 1275 mm, while the yield was
40.2 t ha-1 against the application of water of 510 mm. The reason of high irrigation water applied
should be the climate since the site that experiment was carried out was in the arid region. Halitligil et
al., (2015) obtained the highest marketable yield (44.3 t ha-1) with the application of water of 435 mm
and 100 mg N/L nitrogen rate.
Table 1. Measured irrigation depth(I), evapotranspiration(ET c), yield, solar radiation(Rs), PAR,IPAR,
RUETDM, WUE, LAI, cumulative temperatures for each growing stages
I
ETc
Yield
(mm)
(mm)
(kg ha-)
27
67
78.9
48
201
231.3
69
361
390.1
3400
88
436
486.7
10400
96
493
532.8
12120
105
509
576.5
8660
113
509
612.9
6930
*
DAT=Days after transplanting.
DAT*

Rs
(MJ m-)
538
1102
1621
2075
2264
2467
2603

PAR
(MJm-)
231
474
700
895
976
1063
1120

73

IPAR
(MJm-2)
17
57
137
248
302
358
393

RUETDM
(g MJ-1)
0.25
0.41
0.78
0.99
0.94
0.77
0.56

WUE
(kg m-3)
0.9
2.1
2.3
1.5
1.1

LAI
0.21
0.52
1.30
2.85
2.60
2.32
2.07

Cum.mean
T (OC)
523
1010
1536
2025
2235
2459
2653
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Leaf area decreased in all treatments after completing the development of the plant, especially
88 days after transplanting (88 DAT) due to accelaration of plant physiology and leaf senescence. The
reduction in LAI resulted in a reduction in the amount of intercepted PAR, which also decreased
biomass as fresh and dry weights (leaf, stem) in Table 2.
Table 2. Plant development parameters for whole growing season
Sampling dates
11 June
3 July
12 August
6 September

Fresh (g)
4
18
73.6
76.1

Leaves
Dry (g)
0.7
3.4
18.6
18.0

Fresh (g)
2
10
105.5
133

Stem
Dry (g)
0.4
2
19.2
19.8

Fresh (g)
183.1
145.8

Fruit
Dry (g)
19.21
13.3

LAI was recorded as 2.85 on the 88th days after transplanting and decreased due to leaf
senescence. If leaf and stem developments were not good, plants should not convert radiation and
water into an economical yield. Therefore, providing a good vegetative development the amount of
irrigation water of 436 mm should have been supplied to the root area of eggplants with 4 day
irrigation intervals for the period lasting from transplanting to 88 days after transplanting.

Figure 1. The relationships among TDM, ETc, and Yield under none water stress condition.

RUE increased for eggplant during the fruit development stage. This finding is supported by
Gimenez et al. (1994) and Whitfield et al. (1989), who underlined that RUE increases for sunflowers
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after increasing respiratory load at the grain filling stage. Therefore, crop biomass production is related
to the amount of photosynthetically active radiation intercepted by the canopy. RUE increased till 88
days after transplanting, based on dry weight values of 0.99 gMj -1. RUE for dry weight reached that
value when the water consumption of eggplant was 486.7 mm and eggplant converted radiant energy
(PAR) into chemical energy.
The amount of solar radiation intercepted by plants is a major determinant of the total dry
matter produced by a crop (Biscoe and Gallagher, 1978). RUE is affected by drought in arid and semi–
arid areas (Patene et al., 2010). Dry matter (total weight of leaves, stem and fruits) reached to 246.6 g
plant-1 on 88 days after transplanting, but after that day it started decreasing and reached to 221.2 g
plant-1. This result may be attributed to the reduction in leaf areas due to leaf senescence after the day
of 88th.
The relationships among yield, TDM, PAR, IPAR, ETc for the entire growing season were
compiled and are shown in fig 1.a-f. There is a quadratic relationship between TDM and PAR and ETc
in fig 1 a and c. Although full water need of eggplant had been met for all growing periods, plants
began to utilize water and radiation less after the day of 88th. This event caused a reduction in total dry
matter and yield too. In graph, evapotranspiration and yield, in turn, were 532.8 mm and 121.9 kg ha -1
on the 96th days after transplanting in fig 1(f). In the same manner, yield began to decline after that
day, even though full plant water need had been met for the entire growing period in fig 1 b and d.
After that day (88 DAT), plant was put into a physiological change. This event led to the decline of
many parameters such as RUE, IPAR and LAI.

Figure 2. The relationships among evaporation and solar radiation and changes in meteorological data.

It was determined that there is a high correlation between solar radiation and evaporation
occuring from Class–A pan in all months during that the trial was carried out (fig 2.). Casadesus et al.
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(2011) reported that the intercepted radiation by the canopy was used for automated irrigation. The
strong relationship was found between transpiration and the amount of radiation intercepted by the
canopy. The relationships in fig 2. a–e clearly indicate that the irrigation management for eggplant can
be performed by estimating evaporation from the measured solar radiation.
Conclusion
Irrigation is the most important factor in increasing crop yield and water has becoming an
extremely important strategic resource because of climate change since it is already occuring and
represents one of the greatest enviromental threats facing our planet (Anonymous, 2010). In the world,
the use of irrigation water in agriculture has been gaining more importance in arid and semi arid
regions.
In this experiment, eggplants produced the yield of 41.5 t ha-1 with the application of 509 mm
of irrigation water and evapotranspiration was 612.9 mm for the whole growing periods. However, the
yield strated decreasing after 88 days so that water restrictions could be applicable after that day.
Irrigation water of 509 mm provided eggplant to intercept 35% of PAR. Therefore, applying irrigation
water of 509 mm in semi–arid regions for eggplant production seems to be more appropriate level for
getting higher yield and for using solar radiation more efficiently. Also, being strong relationships
between solar radiation and evaporation from Class–A pan, it can be used to activate the irrigation
systems automatically.
Acknowledgement: The author would like to thanks to the Canakkale Onsekiz Mart Agricultural Experiment
Station for their assistance of this research.
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Öz
Bu araĢtırma, Batı Anadolu‟da doğal yayılıĢ gösteren Cyclamen hederifolium Aiton.‟da ıĢığın bitki
geliĢimi ile çiçeklenme özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada
bitkisel materyal olarak 10–12 cm çevre uzunluğuna sahip sıklamen yumruları kullanılmıĢtır. Ağustos ayında
torf, kokopit ve perlit (3:1:1) karıĢımından oluĢan yetiĢtirme ortamına yumrular dikilmiĢtir. Sera koĢullarında
yetiĢtirilen bitkiler üzerinde farklı fotoperiyot (Kısa Gün: 8 saat, Uzun Gün: 14, 16, 20 saat) ve gölgeleme (tam
güneĢ ıĢığı, %20, %40, %60 ve %80) uygulamaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme süresince; yaprak çıkıĢ zamanı
ve çiçeklenme, yaprak ve çiçek sayısı, petiyol ve pedisel uzunluğu, yaprak alanı, bitki boyu; yaprakta stoma
iletkenliği, klorofil içeriği, yaĢ ve kuru biyokütle parametrelerine bakılmıĢ, sera içerisindeki iklimsel veriler
kaydedilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda ıĢığın süresi ve Ģiddeti bakımından değerlendirmeye alınan bitki geliĢim
parametrelerine göre, 16 saat fotoperiyot ile %40 gölgeleme uygulamaları altında yetiĢtirilen bitkilerin uniform
bir geliĢme gösterdiği ve süs bitkisi olarak daha kompakt bir hale geldiği belirlenmiĢtir. Bununla birlikte,
fotoperiyot uygulamalarının petiyol, pedisel ve bitki boyu ile yaprak yaĢ ve kuru biyokütlesi üzerinde; gölgeleme
uygulamalarının ise yaprak çıkıĢ zamanı üzerindeki etkisi önemli bulunmamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Cyclamen hederifolium aiton., Süs bitkisi, Fotoperiyot, IĢık Ģiddeti, Bitki geliĢimi.
Abstract

The Response of Cyclamen hederifolium Aiton. to Different Photoperiod and Shade
Treatments Under Greenhouse Conditions
This research was carried out to determine the effects of light on flowering and plant development of
Cyclamen hederifolium Aiton., spreads out naturally in West Anatolia. In this study, cyclamen bulbs with 10–12
cm cicumference, were used as a plant material. Bulbs were planted in peatmoss, cocopeat and perlite (3:1:1)
mixture as a substrate in August. Different photoperiod (Short Day: 8 h, Long Day:14 h,16 h, 20 h) and shade
(full sun light, 20%, 40%, 60%, 80%) treatments were applied on plants, grown under greenhouse conditions.
During the experiment, time of leaf emergence and days to flowering, leaf and flower number, petiole and
peduncle length, leaf area, plant height, leaf stoma conductance, chlorophyll content, fresh and dry biomass
parameters were investigated, climatic datas were also recorded in the greenhouse. At the end of the study, when
some developing parameters were considered for light duration and intensity; we concluded that, uniform plant
development was obtained by under 16 h photoperiod and 40% shade, were also more compact as an ornamental
plant. However, photoperiod treatments had no significant effect on petiole and peduncle length, plant height
with leaf fresh and dry biomass; also shade treatments had any significant effect on time of leaf emergence.
Keywords: Cyclamen hederifolium aiton., Ornamental plant, Photoperiod, Light intensity, Plant development.

Giriş
Myrsinaceae familyasından olan sıklamen (Cyclamen spp.) sahip olduğu bitkisel özellikler
bakımından önemli süs bitkileri arasında yer alır. Çoğunlukla ormanlar, ağaç altları, çalılıklar, kayalık
yamaçlarda, gölgelik ve yumuĢak topraklı yerlerde, 0–2400 m yükseklikler arasında yetiĢir (Grey–
Wilson, 1988; Grey–Wilson, 2002). Çok yıllık, otsu sıklamen türlerinde toprakaltı depo organları
hipokotilin geniĢlemesiyle oluĢur ve genellikle yumru olarak adlandırılır (Zencirkıran, 2002; Çam,
2004; Takamura, 2006). ÇeĢitli renklere sahip zarif çiçekleri, değiĢik form ve Ģekildeki yapraklarıyla
birlikte sonbahar ve ilkbaharda çiçeklenen pek çok türe sahiptir.
Batı Avrupa‟dan Irak, Suriye, Tunus‟a kadar geniĢ bir coğrafyada yetiĢebilen Cyclamen
cinsi‟nin Avrupa‟da doğal ve kültüre alınmıĢ yirmi iki türü bulunurken (Grey–Wilson, 2003;
Speroni ve ark., 2008), ülkemizde altı tanesi oldukça sınırlı yayılıĢ gösteren toplam on türle temsil
edilmektedir. Özellikle Akdeniz havzası, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege bölgesi ile Ege denizinde yer
alan adalar, bitkinin doğal florasını oluĢturmaktadır (Davis, 1978; Mathew ve Özhatay, 2001).
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Avrupa‟nın en yaygın sıklamen türlerinden birisi olan “Cyclamen hederifolium Aiton. (sin. C.
neopolitanum)”, Anadolu‟nun batısında, güneyde Datça Yarımadası‟ndan kuzeyde Çanakkale
Boğazı‟na kadar Ege kıyılarında doğal populasyonlar halinde görülmektedir. Çoğunlukla 400 m.‟nin
altında ağaç ve kaya altlarında yetiĢen bu tür, açıklı koyulu çok farklı desenler içeren, büyük ve kaba
loblu, kenarları genellikle tırtıklı, kalp biçimindeki yapraklara sahiptir. Sert dokulu yumrularında ince
kökler üst kısım ve yanlardan çıkar. Yapraklarından önce çiçek verme özelliğine sahip olan
C. hederifolium genellikle eylül– kasım ayları arasında çiçeklenir. Çiçek renkleri açık kremden pembe
tonlarına kadar değiĢen bitkinin çiçek boğazında daha koyu renkli bir leke ve petallerin dibindeyse
belirgin ĢiĢkinlik ve kulakçıklar bulunur (Mathew ve Özhatay, 2001). C. hederifolium morfolojik
bakımdan süs bitkisi potansiyeli taĢımasının yanı sıra, yumrularında niĢasta, zamk, organik asitler ve
saponin sınıfı glikozitler bulunması nedeniyle kimya ve ilaç endüstrisinde de rağbet gören bir sanayi
bitkisidir (Gökçeoğlu ve Sukatar, 1985; ÇalıĢ ve ark., 1996; Müftüoğlu ve ark., 2006).
Tek ve çok yıllık bitkilerde fizyolojik olayların kontrolü ile büyüme, çoğalma ve yayılıĢlarını
etkileyen en önemli çevresel faktörlerin baĢında ıĢık gelmektedir (Smith, 1982; Keller ve Lüttge,
2005). Özellikle, geofit olarak adlandırılan soğanlı bitkilerin yaĢamsal faaliyetleri üzerinde ıĢığın
süresi ve kalitesi büyük rol oynamaktadır. Literatürde sıklamen türlerinin yetiĢtiriciliğine yönelik çok
sayıda araĢtırma yer alsa da, sıklamenin morfolojisi ve çiçeklenmesi üzerine ıĢığın etkisi ile ilgili
henüz yeterli sayıda çalıĢmanın var olmadığı rapor edilmiĢtir (Heo ve ark., 2003). Öte yandan,
sıklamenin nötr gün bitkisi olmasına karĢın, gün uzunluğu ve ıĢık Ģiddetinin çiçeklenme oranı ve bitki
geliĢimi üzerinde farklılık meydana getirebileceği ifade edilirken (Widmer ve Lyons, 1985), Karlson
(2001), sıklamenlerde ıĢık Ģiddetinin gün uzunluğundan daha etkili olduğunu belirtmiĢ, Ball (1991)
ise, sıklamen kültüründe maksimum ıĢık Ģiddetinin 4.000 fc (63,5 Wm-2) civarında olması
gerekektiğini vurgulamıĢtır.
Cyclamen persicum L.‟un farklı hibritlerinde sera gölgeleme materyallerinin etkilerinin ortaya
konduğu diğer bir araĢtırmada, değiĢik renklerdeki gölgeleme materyallerinin bitki büyüklüğü ve
yaprak alanı bakımından iyi sonuç verdiği, çiçeklenmeyi arttırdığı, yaprak sayısı bakımından ise
kullanılan her iki çeĢitte de bir farklılık görülmediği belirlenmiĢtir (Mascarini ve ark., 2001).
C. hederifolium‟da farklı ıĢıklanma sürelerinin bitki geliĢimi ve çiçeklenme üzerine olan
etkilerinin incelendiği bir çalıĢmada ise, sürekli günıĢığı ve gölgeleme altında kalan bitkilere göre,
gündüz yarı gölgeleme + gece ek ıĢıklandırmanın bitki geliĢimi bakımından daha etkili bulunduğu
ifade edilirken, aynı zamanda bu uygulamanın yaprak sayısı ve çiçek sayında artıĢ meydana getirdiği
bildirilmiĢtir (KaynaĢ ve Akçal, 2006).
Sıklamenlerde yürütülen çalıĢmalar çoğunlukla kültür varyeteleri üzerinde yoğunlaĢırken,
doğal tür ve populasyonları üzerindeki araĢtırmalar ise son derece sınırlı sayıdadır. Bu nedenle
Çanakkale koĢullarında serada gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, doğal sıklamen türlerinden Cyclamen
hederifolium Aiton.‟un ıĢığa karĢı tepkilerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra, saksı süs bitkisi olarak
serada yetiĢtirilmesi için gerekli olan günlük ıĢık süresi ve ıĢık Ģiddetinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢma 2010–2011 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dardanos
YerleĢkesinde (400 4' N, 260 21' E) yer alan, Ziraat Fakültesi‟nin ısıtmasız cam serasında
yürütülmüĢtür. Bitkisel materyal olarak 10–12cm çevre uzunluğuna sahip Cyclamen hederifolium
Aiton. yumruları kullanılmıĢtır.
Sıklamen yumruları, Yalova‟da doğal çiçek soğanları ihracatı yapan Marla firmasından temin
edilmiĢ olup, 100C±2 ve %60 oransal nem koĢullarında 2 hafta süreyle karanlık bir ortamda tel kasalar
içerisinde bekletilmiĢ ve ardından kademeli olarak ısıtmasız cam seraya alınmıĢtır. Yumrular önce
%10‟luk Hipoklorit çözeltisiyle 10 dakika muamele edilmiĢ, daha sonra mantari hastalıklara karĢı
fungusit çözeltisi (%2 Captan) ile ilaçlanıp kurumaları sağlanmıĢ ve aynı gün içerisinde (10 Ağustos
2010) dikim gerçekleĢtirilmiĢtir.
Denemede yetiĢtirme ortamı olarak torf, kokopit (Hindistan cevizi torfu), perlit (3:1:1)
karıĢımı ile 12,5 cm çapında alttan drenajlı plastik saksılar kullanılmıĢtır. Bitkilerde sulama, Yıldırım
ve ark. (2009)‟na göre (11 gün aralıkla, 11 mm su), gübreleme ise Altay ve Müftüoğlu (2004)‟na göre
(saksı baĢına ortalama 1gr TSP ve K2PO4 gübresi) gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Fotoperiyot uygulamaları
Denemeye alınan bitkiler üzerinde kısa gün (8 saat) ve uzun gün (14, 16 ve 20 saat) olmak
üzere dört farklı fotoperiyodik süre uygulanmıĢtır. Kısa gün uygulaması altındaki bitkilerin 09:00–
16:00 saatleri arasında gün ıĢığı alması sağlanmıĢ ve ek aydınlatma yapılmamıĢtır. Uzun gün
uygulamaları için ise, sera içerisinde mekanik zaman saatine bağlı 150 W akkor telli, sarı ıĢık veren
lambalardan oluĢan fotoperiyodik aydınlatma düzeneği kurulmuĢtur. Denemede, sera içerisindeki ıĢık
yoğunluğu dijital luxmetre (Lutron LX–1108) ile ölçülerek, Thomas ve Vince-Prue (1997)‟e göre,
m2‟ye ortalama1000 lux (400–700 nm dalga boyunda 12 mol s-1 m-2) ıĢık Ģiddeti düĢecek Ģekilde
lambalar konumlandırılmıĢtır.
Fotoperiyodik uygulamalar yumru dikimini takiben bitki çıkıĢlarından önce baĢlatılmıĢ (16
Eylül), 14, 16 ve 20 saat gün uzunluğu uygulamaları için geceyi bölen aydınlatma yöntemi
kullanılmıĢtır. Ek aydınlatma için mekanik zaman saati haftalık olarak programlanarak, lambaların her
gece 22:00–02:00 saatleri arasında yanıp, doğal gün uzunluğunu 14,16 ve 20 saate tamamlayan süreler
sonunda sönmesi sağlanmıĢ ve aydınlatma uygulamaları 27 Ocak tarihinde sona erdirilmiĢtir. Farklı
gün uzunlukları (8, 14, 16 ve 20 saat fotoperiyot) için ölçülerek hesaplanan aylık ortalama günlük
toplam fotosentetik aktif ıĢınım (PAR) değerleri sırasıyla 92,026 mol m-2 s-1, 198,651mol m-2 s-1,
253,725 mol m-2 s-1 ve 261,019 mol m-2 s-1 olarak gerçekleĢirken, vegetasyon süresince sera için
hesaplanan aylık ortalama günlük fotosentetik aktif ıĢınım (PAR) değeri ise 163,956 mol m-2 s-1
olarak belirlenmiĢtir (ġekil 1b.).
Gölgeleme uygulamaları
AraĢtırmada, ağustos‟tan itibaren kasım ayı ortalarına kadar sera içerisinde farklı oranlarda
(%20, %40, %60 ve %80) gölgeleme yapılarak bitkiler üzerine düĢen ıĢık Ģiddeti kademeli olarak
azaltılmıĢtır. Gölgeleme materyali olarak yeĢil renkte, farklı oranlarda ıĢık geçirgenliğine sahip
polipropilen net file örtüler kullanılmıĢtır. Sera içinde tam güneĢ ıĢığı (TGI) altında bırakılan bitkiler
ise kontrol grubu olarak belirlenmiĢtir. Tam güneĢ ıĢığı ve gölgeleme materyalleri altında ölçülerek
hesaplanan aylık ortalama günlük toplam fotosentetik aktif ıĢınım (PAR) değerleri sırasıyla;
247,512 mol m-2 s-1, 194,850 mol m-2 s1, 157,773 mol m-2 s-1, 120,082 mol m-2 s-1 ve
94,135 mol m-2 s-1 „dir.
Bitkisel özelliklerin değerlendirilmesi
ÇalıĢma süresince bitkiler üzerinde yapılan fenolojik gözlem, ölçüm ve analizlerin tamamı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün ısıtmasız cam
serasında ve fizyoloji laboratuarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġncelenen bazı bitki geliĢim parametreleri;
Yaprak çıkış zamanı
Yumruların yetiĢtirme ortamına dikilmesinden itibaren ilk yaprakların saksıdaki ortam
yüzeyine çıkıĢ yaptığı tarih esas alınmıĢ, arada geçen süre hesaplanarak ortalama yaprak çıkıĢ zamanı
(gün) belirlenmiĢtir.
Çiçeklenme zamanı
Yumruların yetiĢtirme ortamına dikilmesinden itibaren ilk çiçeğin saksıdaki ortam yüzeyinde
açtığı tarih esas alınmıĢ ve arada geçen süre hesaplanarak ortalama çiçeklenme zamanı (gün)
belirlenmiĢtir.
Yaprak sayısı
ÇıkıĢ yapmıĢ toplam yaprak sayısı esas alınarak yaprak sayısı (adet/bitki) hesaplanmıĢ ve
ortalama değer belirlenmiĢtir.
Çiçek sayısı
Meydana gelen toplam çiçek sayısı esas alınarak çiçek sayısı (adet/bitki) hesaplanmıĢ ve
ortalama değer belirlenmiĢtir.
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Petiyol uzunluğu
Yaprakların sap uzunlukları cetvelle ölçülüp (cm), toplam yaprak sayısına bölünerek ortalama
değer hesaplanmıĢtır.
Pedisel uzunluğu
Çiçeklerin sap uzunlukları cetvelle ölçülüp (cm), toplam çiçek sayısına bölünerek ortalama
değer hesaplanmıĢtır.
Yaprak alanı
Vegetasyon süresi sonunda, her uygulamadan tesadüfi olarak seçilen beĢ adet yaprak örneği
üzerinde yaprak alan ölçer cihazıyla (CID CL–202) ölçüm yapılmıĢ ve yaprak alanı (mm2)
belirlenmiĢtir.
Bitki boyu
Saksıdaki ortam yüzeyi ile bitkinin en üst noktası arasında kalan kısım (cm) cetvelle ölçülmüĢ
ve ortalama değer hesaplanmıĢtır.
Yaprak yaş ve kuru biyokütlesi
Deneme sonunda bitkilerin toprak üstü aksamı olan yapraklarda yaĢ ve kuru biyokütle
değerleri ayrı hesaplanmıĢtır. Her saksılı bitkiden tesadüf olarak seçilen beĢ adet bitki yaprağı 0,001 g
hassasiyetli terazi kullanılarak yaĢ biyokütle belirlenmiĢtir. Yaprakta kuru biyokütle belirlenebilmesi
için örnekler 70oC‟de sabit ağırlığa gelene kadar etüvde tutulmuĢtur. Kuruyan örnekler tartılarak
ortalaması alınmıĢ ve böylece bitki baĢına düĢen yapraktaki ortalama kuru madde miktarı (g/bitki)
bulunmuĢtur.
Yaprak stoma iletkenliği
Yapraklar maksimum büyüklüğüne ulaĢtığında, her uygulamada tesadüfi olarak seçilen beĢ
adet yaprak örneği üzerinde, taĢınabilir porometre cihazı (Delta-T Devices AP4) ile üç ayrı noktadan
ölçüm gerçekleĢtirilerek yapraklarda stomal iletkenlik (mmol m-2 s-1) hesaplanıp ortalaması alınarak
değerlendirilmiĢtir.
Yaprak klorofil içeriği
Sıklamen yapraklarının klorofil içeriği (mmol m-2) klorofil metreyle (Minolta SPAD 502)
belirlenmiĢtir. Vegetasyon döneminde tam olarak geliĢmiĢ yaprakların uç, merkez ve dip
kısımlarından SPAD‟la ölçümler gerçekleĢtirilmiĢ ve ortalama değer hesaplanmıĢtır.
İklimsel veriler
Vegetasyon süresince serada gerçekleĢen aylık ortalama sıcaklık, nem değerleri Hobo PH
Temp 2X External veri kaydedicisi kullanılarak saptanmıĢ ve Microsoft excel programında grafiğe
aktarılarak değerlendirilmiĢtir. Sera içerisindeki ıĢık yoğunluğu ise dijital luxmetre (Lutron LX–1108)
ile haftalık ölçümler alınarak belirlenmiĢ ve aylık ortalama günlük toplam fotosentetik aktif ıĢınım
(PAR) değerlerinin hesaplanmasında Devlet Meteoroloji iĢleri Genel Müdürlüğü‟nün günlük ıĢık
integrali (DLI) verilerinden yararlanılmıĢtır.
İstatistiksel analiz
Tesadüf blokları deneme desenine göre düzenlenen çalıĢma üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢ
ve her tekerrürde 20 adet saksılı bitki kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, fotoperiyot ve gölgeleme
uygulamalarının etkisi birbirinden ayrı incelenmiĢ, elde edilen verilerin istatistiksel olarak
değerlendirmesinde ise SAS paket programından yararlanılmıĢtır. SAS‟ta varyans analizine tabi
tutulan değerlerin ortalamaları arasındaki fark önemlilik düzeylerine göre (P<0,05 ve P<0,01)
Duncan‟ın çoklu karĢılaĢtırma testiyle gruplandırılmıĢtır.
Bulgular ve Tartışma
AraĢtırmanın gerçekleĢtirildiği ağustos 2010–ocak 2010 dönemi süresince ısıtmasız cam
serada ölçülen aylık ortalama sıcaklık (oC) ve oransal nem (%) değerleri ġekil 1a.‟da, günlük toplam
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fotosentetik aktif radyasyon (PAR) olarak ifade edilen ıĢık Ģiddeti değerleri ġekil 1b.‟de sunulmuĢtur.
ÇalıĢma süresince en yüksek ortalama sıcaklık değeri ağustos (24,8oC) ayında, en düĢük ortalama
sıcaklık değeri (10,7 oC) ise ocak ayı içerisinde gerçekleĢmiĢtir (ġekil 1a.). Oransal nem bakımından
ise, en yüksek ortalama değer (%84) aralık ayında, en düĢük ortalama değer ise %56 ile ağustos ayında
tespit edilmiĢtir (ġekil 1.). Sıklamenler üzerindeki genel kanı, vegetatif geliĢim döneminde 15–20oC,
generatif safhada ise 12–15oC sıcaklık ve %70 nem‟e ihtiyaç duyduğu yöndedir (Korkut ve Ġnhan,
1995; Boztok, 2002). ÇalıĢmamızda, vegetatif geliĢimin artıĢ gösterdiği ekim ve kasım ayları arasında
sıcaklık 13,2–15,2 oC, oransal nem %70–80 aralığında gerçekleĢmiĢtir. Nitekim, Aralık ayı süresince
sıcaklığın ortalama 12,5oC‟nin altına düĢmemesi, doğal Ģartlarda kasım ayına kadar çiçeklenen C.
hederifolium ‟un sera koĢullarında aralık ayı ortalarına kadar çiçek tomurcuğu oluĢturmasına olanak
vermiĢtir. Mevsimsel olarak sıcaklık ve nem oranında meydana gelen bu değiĢimler sera içerisindeki
ıĢık Ģiddetine de yansımıĢtır. ġekil 1b.‟de görüldüğü gibi en yüksek PAR değeri (273,28 µmol m-2 s-1)
gün uzunluğunun ortalama 12 saat civarında gerçekleĢtiği ağustos ayında saptanırken, en düĢük PAR
değeri (91,74 µmol m-2 s-1) ise gün uzunluğunun ortalama 10 saat olarak gerçekleĢtiği aralık ayı
içerisinde belirlenmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢma süresince elde edilen iklimsel veriler, C. hederifolium
‟un sera koĢulları altında ısıtma yapılmaksızın yetiĢtirilebileceğine iĢaret etmektedir.

(a)

(b)

ġekil 1. Deneme süresince sera içerisinde gerçekleĢen (a) Aylık ortalama sıcaklık ( 0C) ve oransal nem (%)
değerleri, (b) Aylık ortalama günlük toplam fotosentetik aktif ıĢınım (PAR) (µmol m-2s-1) değerleri.

C. hederifolium üzerinde yürütülen bu araĢtırmada fotoperiyot uygulamalarının yaprak çıkıĢ
zamanı üzerindeki etkisi istatistiksel anlamda önemli (P<0,05) bulunmuĢtur. Ağustos ayı içerisinde
saksılara dikilen yumrularda en erken yaprak çıkıĢı ortalama 42,4±1,5 gün ile kısa gün (8 saat
fotoperiyot) koĢulları altında gerçekleĢirken, bunu sırasıyla 14 ve 16 saat gün uzunluğu uygulamaları
takip etmiĢtir. Ortalama 47,6±1,6 gün ile en geç yaprak çıkıĢı ise 20 saat fotoperiyot altındaki
bitkilerde gerçekleĢmiĢtir. Çizelge 1.‟de de görüldüğü gibi, fotoperiyot süresinin artıĢına bağlı olarak
yaprak çıkıĢ süresinde bir gecikme söz konusudur. Diğer taraftan, bitkiler üzerinde oluĢturulan
gölgeleme seviyeleri ise, C. hederifolium‟un yaprak çıkıĢı üzerinde önemli bir farklılık meydana
getirmemiĢtir (Çizelge 2.). Kuehny ve ark. (2005), rizomlu bitkilerden süs bitkisi olarak yetiĢtirilen
bazı zencefil (Curcuma spp.) türleri üzerinde yaptıkları bir araĢtırmada bulgularımızla benzer olarak,
dikimden yaprak çıkıĢına kadar geçen sürenin gün uzunluğuyla birlikte artıĢ gösterdiğini, farklı
gölgeleme uygulamalarının ise yaprak çıkıĢ süresi üzerinde etkili olmadığını rapor etmiĢlerdir.
Saksı süs bitkilerinde ürünün ticari değerini arttıran en önemli kriterlerin baĢında çiçeğin
erkenciliği gelmektedir. Bu bağlamda, fotoperiyot ve gölgeleme uygulamalarının çiçeklenme zamanı
üzerinde önemli düzeyde (P<0,01) farklılık meydana getirdiği belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca, uzun
gün uygulamalarının (14, 16 ve 20 saat fotoperiyot) kısa gün koĢullarına göre daha erken çiçeklendiği
tespit edilmiĢtir (Çizelge1.). AraĢtırmamız, Erwin (1999)‟in, sıklamen türlerinin genel karakteristiği
ortaya konduğunda, çok fazla fotoperiyodik olmamalarına karĢın, gün içerisinde elde edilen toplam
ıĢıklanma süresinin çiçeğin erkenciliği ve sayısı üzerinde etkili olabileceği yönündeki ifadesini
desteklemektedir.
Le Nard ve De Hertogh (2000)‟a göre, farklı geofit türlerin kültüre alınıp ticari olarak
çoğaltılması için yapılan araĢtırmaların odak noktasını, sıcaklık, ıĢık vb. dıĢsal faktörlerin çiçeklenme
gibi fizyolojik olaylar üzerindeki etkisi oluĢturmalıdır. AraĢtırmamızda ıĢık Ģiddeti bakımından
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gölgelemenin çiçeklenme zamanı üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, tam güneĢ ıĢığı (TGI) ile,
%20 ve %40 gölgeleme altında yetiĢtirilen bitkiler arasında önemli bir farklılığın meydana gelmediği
saptanmıĢ, bunun yanı sıra %60 ve %80 gölgeleme uygulamalarına göre daha önce çiçeklendiği
belirlenmiĢtir (Çizelge 2.). Benzer sonuçlar, Celosia, Impatiens, Salvia, Tagetes,Viola ve Geranyum
gibi tek ve çok yıllık bir çok süs bitkisi için farklı araĢtırmacılarca da ortaya konmuĢtur (White ve
Warrington, 1984; Pramuk ve Runkle, 2005).
Yaprak sayısıyla ifade edilen bitki yoğunluğu, saksı süs bitkilerindeki geliĢmenin en önemli
göstergelerinden biridir. Bulgularımız, farklı fotoperiyot sürelerinin yaprak sayısı üzerinde önemli
düzeyde (P<0,05) etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Çizelge 1.). En yüksek yaprak sayısına 16
saat gün uzunluğunda ulaĢılırken, bunu 20, 14 ve 8 saatlik fotoperiyot uygulamaları takip etmiĢtir.
Nitekim, 14 ile 20 saat fotoperiyot altında kalan bitkiler arasında yaprak sayısı bakımından önemli bir
farklılık görülmemiĢ ve uzun gün uygulamalarının tamamında (14, 16 ve 20 saat fotoperiyot) kısa gün
koĢullarına göre daha fazla sayıda yaprak oluĢumu gözlenmiĢtir. Yaprak sayısındaki bu artıĢın nedeni
olarak, uzun gün koĢullarının sağlanması için gece yapılan ek aydınlatmayla, ıĢık süresi ve sıcaklığın
fotosentez hızını yükseltmesi gösterilebilir. Gerritsen (1997), bu konu üzerinde yürüttüğü bir
araĢtırmada, 10–13 yapraklı (yüksek yoğunlukta) bir sıklamen bitkisi elde edilebilmesi ve çiçeklenme
sonrasında optimal geliĢim sağlanabilmesi için 16 saatlik ıĢıklanma süresinin yeterli olduğunu ifade
ederken, Karlsson ve Werner (2001) hızlı bir geliĢme için serada sıcaklığın 200C civarında tutulup,
ıĢık Ģiddetinin arttırılması gerektiğini vurgulamıĢ, Oh ve ark. (2008) ise, sıklamenlerde maksimum
sayıda açılmıĢ yaprak ve çiçek elde edilebilmesi için ek ıĢıklandırma yapılarak fotoperiyot süresinin
uzatılması gerektiğini bildirmiĢtir. Farklı seviyelerde meydana getirilen gölgelemenin de yaprak sayısı
üzerindeki etkisi istatistiksel anlamda önemli (P<0,05) bulunmuĢtur. Yaprak sayısı bakımından, %20
ve %40 gölgeleme uygulamaları, kontrol (TGI) bitkilerine kıyasla önemli düzeyde bir etki
göstermezken, %60 ve %80 gölgeleme yapılan bitkilerde ise daha az sayıda yaprak oluĢtuğu
belirlenmiĢtir. Gölgeleme oranındaki artıĢla birlikte ıĢık Ģiddetinin 150 µmol. m-2.s-1‟nin altına inmesi
sonucunda yaprak sayısında meydana gelen bu azalmanın ıĢık Ģiddetindeki artıĢtan daha çok, ıĢığın
kalitesi ve kızıl/kızıl ötesi (R:FR) ıĢınların oranı ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Arjantinde sera
koĢullarında gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada da, farklı renkteki gölgeleme materyallerinin Cyclamen
persicum L. hibritleri üzerine olan etkileri ortaya konmuĢ ve yüksek ıĢık Ģiddeti altındaki
sıklamenlerin daha fazla sayıda yaprak oluĢturduğuna dikkat çekilmiĢ ve bunun ıĢığın dalga boyundaki
değiĢimlerden kaynaklanabileceği ifade edilmiĢtir (Mascarini ve ark., 2001).
Vince–Prue (1983), bitkilerdeki en önemli morfolojik olaylardan biri olan çiçeklenmenin,
ıĢığın Ģiddeti ile dalga boyundan etkilendiğini bildirmiĢtir. C. hederifolium üzerinde elde ettiğimiz
bulgular da, farklı gün uzunluğu ve ıĢık Ģiddetinin bitkideki çiçek sayısını önemli düzeyde (P<0,01)
etkilediği yönündedir. Fotoperiyot uygulamaları içerisinde çiçek sayısı bakımından en yüksek değer
bitki baĢına ortalama 20,6 ±1,4 adet ile uzun gün koĢulları (16 saat fotoperiyot) altındaki bitkilerde
tespit edilirken, en düĢük değer ise ortalama 15,4 ±0,7 adet ile kısa gün koĢulları (8 saat fotoperiyot)
altında kalan bitkilerde gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 1.). Bu noktada çiçek sayısında meydana gelen
azalmanın, kısa gün koĢullarında gerçekleĢen düĢük CO2 net asimilasyon oranından kaynaklandığı
kuvvetle muhtemeldir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular fotoperiyot süresinin 16 saat‟e kadar
uzatılmasıyla çiçeklenmede artıĢ sağlanabileceğini göstermiĢtir. Bir çok süs bitkisinin yanı sıra, farklı
sıklamen türlerinde, generatif safha öncesinde fotoperiyot süresindeki artıĢın önemli olduğu diğer
araĢtırmacılar tarafından da ortaya konmuĢtur (Erwin ve ark., 2004; Cheon ve ark., 2006; Oh ve
ark., 2008). Gölgelemenin çiçek sayısı üzerine olan etkisi dikkate alındığında, %20 ve %40
uygulamalarından kontrol (TGI) bitkilerine göre nispeten daha düĢük ıĢık Ģiddeti elde edilmesine
karĢın, bitki baĢına düĢen ortalama çiçek sayısı bakımından üç uygulama da aynı düzeyde etki
meydana getirmiĢtir. Diğer bir ifadeyle, ıĢık Ģiddetindeki artıĢ belirli bir seviyeden sonra (157,773
mol m-2 s-1) çiçek sayısı üzerinde her hangi bir farklılık oluĢturmazken, bu duruma gölgedeki bitkiler
üzerindeki yaprak sıcaklığının kontrol (TGI)‟e kıyasla daha düĢük seviyede gerçekleĢmesinin neden
olabileceği düĢünülmektedir. Günlük ıĢık Ģiddeti ve süresi ile çiçeklenme arasında çalıĢmamıza benzer
bir iliĢki (Heo ve ark., 2003; Rhie ve ark., 2006; Oh ve ark., 2009) farklı araĢtırmacılarca da
gözlenmiĢtir.
ÇalıĢmada gün uzunluğunun petiyol uzunluğu üzerinde önemli bir fark oluĢturmadığı
belirlenirken, petiyol uzunlukları ortalama 7,0 ± 0,2 cm ile 7,2 ± 0,4 cm değerleri arasında değiĢiklik
göstermiĢtir (Çizelge 2.). Cheon ve ark. (2006) ise, sıklamende sıcaklık yada fotoperiyodun petiyol
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uzunluğunu arttırabileceğini, buna karĢın bitki kalitesinin bozulabileceğini vurgulamıĢtır. Petiyol
uzunluğu bakımından farklı gölgeleme seviyelerinin etki düzeyi ise önemli bulunmuĢtur. Diğer
taraftan, ıĢık Ģiddetindeki azalıĢa bağlı olarak petiyol uzunluklarında meydana gelen artıĢ bitkinin
görünümünü etkileyerek kalitenin bozulmasına neden olmuĢtur. En yüksek değer ortalama 8,1±0,6 cm
ile %80 gölgeleme seviyesinde saptanırken, bunu sırasıyla %60, %40 ve %20 gölgeleme seviyeleri
takip etmiĢ, kontrol (TGI) bitkileri ise 7,0±0,5 cm ile en düĢük değeri vermiĢtir.
Fotoperiyot uygulamaları pedisel uzunluğu üzerinde de farklılık oluĢturmazken, değiĢik
gölgeleme seviyelerinin etkisi ise önemli bulunmuĢtur. Çizelge 2.‟de de görüldüğü gibi, en yüksek
değer 6,9±0,3 cm ile %80 gölgeleme uygulamasında belirlenirken, pedisel uzunluğu üzerinde
istatistiki bakımdan %60 ve %40 gölgeleme uygulamalarıyla aynı düzeyde etkiyi gerçekleĢtirmiĢtir.
Heo ve ark. (2003), Cyclamen persicum L.‟un „Halios‟ çeĢidi için pedisel uzunluğunda meydana gelen
farlılıkların, çalıĢmamızdaki gibi ıĢık yoğunluğundan kaynaklandığına dikkat çekmektedir.
Genel olarak süs bitkileri üzerinde yürütülen birçok araĢtırmada bitki boyunun fotoperiyotla
veya ıĢık Ģiddetiyle yakından iliĢkili olduğu ifade edilmektedir. Kuehny ve ark. (2005)‟na göre,
fotoperiyot bazı zencefil türlerinin bitki boyu üzerinde etkili olurken, gölgeleme ise aynı etkiyi
oluĢturmamıĢtır. Suh ve ark. (2003), gölgeleme seviyesindeki artıĢla birlikte Oxalis braziliensis‟in
bitki boyunun arttığını bildirmiĢtir. Benzer bir iliĢki C. hederifolium üzerinde yürüttüğümüz bu
çalıĢmada da gözlenmiĢtir. Eylül ayında bitki çıkıĢlarıyla birlikte baĢlayan bitki boyundaki oransal
artıĢ kasım ayına kadar hızlı biçimde gerçekleĢirken, vegetasyon sonunda gün uzunluğunun önemli
düzeyde bir etki meydana getirmediği ġekil 2.‟de görülmektedir. Fotoperiyot uygulamalarına göre
bitki boyu 9,1±0,6 cm ile 9,4±0,2 cm değerleri arasında değiĢmiĢtir. Diğer taraftan, gölgeleme
uygulamalarının bitki boyu üzerindeki etkisinin önemli düzeyde (P<0,01) olduğu belirlenmiĢtir.
Gölgeleme seviyesindeki artıĢla birlikte ıĢık Ģiddetinin azalmasına karĢın, %40, %60 ve %80
gölgeleme uygulamalarının bitki boyu üzerindeki etkisi aynı düzeyde gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 2.).

ġekil 2. Vegetasyon süresince fotoperiyot ve gölgeleme uygulamalarında bitki boyunun (cm) değiĢimi.

Villegas ve ark. (2006)‟a göre sıklamenin süs bitkisi kalitesi, bitkinin kompaktlığıyla ilgilidir.
Bunu belirleyen faktörlerse, bitkinin boyu ve yaprakların büyüklüğüdür. AraĢtırmada elde ettiğimiz
bulgular, yaprak alanı üzerinde fotoperiyot ve gölgelemenin önemli düzeyde (P<0,01) farklılık
oluĢturduğunu göstermektedir (Çizelge 2.). Yaprak alanı bakımından uzun gün uygulamalarının (14,
16 ve 20 saat) tamamında kısa güne göre daha yüksek değerler elde edilmiĢtir. Fotoperiyot
uygulamaları içerisinde en yüksek değeri ortalama 607 ± 25,3 mm2 ile 20 saat fotoperiyot verirken, 16
saat fotoperiyot uygulamasıyla aynı düzeyde etki meydana getirmiĢtir. En düĢük değer ise yaprak
alanı‟nın ortalama 295±15,7 mm2 olduğu kısa gün (8 saat) uygulamasında tespit edilmiĢtir.
Gölgelemenin etkisi değerlendirildiğinde, TGI altındakilere göre, %20 ve %40 gölgelemede ıĢık
Ģiddetinin azalmasına karĢın, yaprak alanı üzerindeki etkileri aynı düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Öte
yandan, %40‟ın üzerindeki gölgeleme uygulamalarında ıĢık Ģiddetindeki azalma karĢısında yaprak
alanının arttığı gözlenmiĢtir (Çizelge 2.).
DeğiĢik fotoperiyot süreleri C. hederifolium ‟un yaprak yaĢ ve kuru biyokütlesi üzerinde
önemli bir farklılık meydana getirmezken, gölgeleme seviyelerine göre değiĢen ıĢık Ģiddetinin etkisi
ise önemli bulunmuĢtur. Gölgeleme seviyesi arttıkça yaprağın yaĢ ve kuru biyokütlesinde azalma
olduğu görülmektedir (Çizelge 2.). Villegas ve ark. (2006), bunun yetiĢtiricilik süresince yumrularda
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depolanan fotoasimilat rezervlerindeki değiĢimden kaynaklanabileceğini ileri sürmüĢ, Reich ve ark.
(1998) ise, toprak altı organlarındaki rezervleri doğrudan yaprak alanı ile iliĢkilendirmiĢtir. Farklı bitki
türleri üzerinde farklı araĢtırmacılar da benzer sonuçlar elde etmiĢtir (Evans, 1972; Nishizawa ve ark.,
1999; Ren ve ark., 2002; Öztürk ve Demirsoy, 2004).Yapraklarda asimilasyon ve transpirasyon gibi
birçok fizyolojik olay stomaların kontrolu altında gerçekleĢmektedir. Jones (1992) sıcaklık, CO 2
seviyesi, ıĢık Ģiddeti gibi çevresel faktörlerin, yaprak stoma iletkenliğini değiĢtirdiğini ifade etmiĢtir.
Buna paralel olarak çalıĢmamızda, stoma iletkeliğinin gün uzunluğu ve ıĢık Ģiddetine önemli düzeyde
tepki verdiği belirlenmiĢtir. Fotoperiyot süresindeki artıĢ karĢısında stoma iletkenliğindeki artıĢ,
benzer biçimde gölgeleme uygulamasında da gözlenmiĢtir. Stomal iletkenlikteki bu farklılığın, Nobel
(1976)‟in de belirttiği gibi, yetiĢtirme ortamındaki sıcaklığın geçici olarak yükselmesi ile birlikte
yaprak sıcaklığındaki değiĢimin yapraktaki stoma sayısı ve yaprak stoma iletkenliğini
değiĢtirmesinden kaynaklandığı olasıdır. Bulgularımıza ilave olarak Koike (2013), Salvia splendens
üzerindeki çalıĢmasında stomal iletkenliğin düĢük ıĢık Ģiddetinde arttığını belirtmiĢ, Holcomb (2005),
CO2 asimilasyonundaki değiĢimlerin stomal iletkenlikle yakından iliĢkili olduğunu ve bunun
aydınlatma seviyelerindeki farklılıktan kaynaklandığını öne sürmüĢtür.
Konoplyova ve ark. (2008), C. hederifolium ‟da klorofil miktarını yaprak desenindeki
varyasyonla iliĢkilendirmiĢtir. C. hederifolium‟un gölge Ģartlara adaptasyonunda, yapraktaki açık yeĢil
desenli alanlardan çok, koyu yeĢil desenli alanların rolü olduğunu, ıĢığın emilim düzeyi ve klorofil
miktarını bu alanların oranının belirlediğine dikkat çekmiĢlerdir. AraĢtırma bulgularımıza göre
fotoperiyot süresi arttıkça klorofil içeriği de buna paralel olarak artarken, gölgeleme seviyesindeki
artıĢ karĢısında klorofil içeriği azalmıĢtır (Çizelge 2.). Buna, düĢük aydınlatma Ģiddeti altında geliĢen
yaprakların daha az sayıda mezofil hücresi ve kloroplasta sahip olmasının neden olabileceği
düĢünülürken, baĢka araĢtırmacılar ise bu durumun, düĢük ıĢık seviyelerinde klorofil granasının
dağılması sonucu, palizat tabakasının kaybolmasından ileri gelebileceğini ifade etmiĢlerdir (Wherley
ve ark., 2005).
Sonuç ve Öneriler
C. hederifolium ‘un fotoperiyodik tepkileri karĢısında elde ettiğimiz bulgular, bitkinin uzun
gün koĢulları altında (14, 16, 20 saat fotoperiyot) kısa gün koĢullarına (8 saat fotoperiyot) göre daha
iyi bir geliĢime sahip olduğunu gösterirken, çalıĢmamızda bu sıklamen türünün optimum geliĢimi için
16 saatlik fotoperiyot süresine ihtiyaç duyduğu kanısına varılmıĢtır. Diğer taraftan, C. hederifolium
‟un saksı süs bitkisi olarak yetiĢtirilebilmesi için gerekli olan gün uzunluğu, seraya ek aydınlatma
sistemleri kurularak sağlanabilmektedir. Üreticiler açısından bu durum maliyeti arttıran bir faktör
olarak görülse de, daha güçlü veya farklı dalga boylarındaki ıĢık kaynaklarının kullanılmasıyla sorun
çözümlenebilir.
AraĢtırmada ayrıca, ıĢık Ģiddeti karĢısında farklı fizyolojik tepkiler veren C. hederifolium‟un
belirli bir seviyeye kadar gölge Ģartlara adaptasyon sağladığı gözlenirken, gölgeleme seviyesine bağlı
olarak değiĢen ıĢık Ģiddeti karĢısında bitkinin kalitesinde önemli farklılıklar meydana geldiği
belirlenmiĢtir. Sera içerisindeki yüksek sıcaklıktan kaynaklanan zararın azaltılması, sıklamen
yumrularının dormansiden çıkması ve çiçeklenmede erkenciliğin sağlanması için yapılan gölgeleme
uygulamalarında, kuru madde birikimi, yaprak ve çiçek sayısı, yaprakların büyüklüğü ve bitki boyu
gibi incelenen bazı özellikler bakımından %40 gölgeleme seviyesine kadar kalite kaybı gözlenmezken,
aynı zamanda bu uygulama bitkiye daha kompakt bir görünüm kazandırmıĢtır. Diğer bir ifadeyle,
günlük ortalama 157,773 mol m-2 s-1 „lik ıĢık Ģiddetinin, bu tür için eĢik değer olduğu söylenebilir.
Nitekim araĢtırmadan elde edilen sonuçlar, C. hederifolium ‟un serada ısıtma yapılmaksızın, 16 saat
fotoperiyot ve %40 gölgeleme altında baĢarılı bir Ģekilde yetiĢtirilebileceğini iĢaret etse de, ticari
anlamda bir yetiĢtiricilikten söz edilebilmesi için aynı uygulamaların üretici koĢullarındaki çevresel
faktörler dikkate alınarak tekrarlanması ve buradan elde edilecek sonuçlarla karĢılaĢtırılması
gerekmektedir.
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Çizelge 1. Fotoperiyot uygulamalarının Cyclamen hederifolium Aiton.‟un bazı bitki geliĢim parametreleri üzerine olan etkisi
Fotoperiyot
Uygulamaları
KG: 8 saat
UG1: 14 saat
UG2: 16 saat
UG3: 20 saat
Önemlilik
düzey

Yaprak
çıkış
zamanı
(gün)
42,4 ± 1,5 a
45,4 ± 1,3 b
45,1 ± 1,0 b
47,6 ± 1,6 c

Çiçeklen.
zamanı
(gün)
42,3 ± 2,2 c
40,7 ± 1,8 b
38,8 ± 1,2 a
39,2 ± 1,5 a

*

**

Yaprak
sayısı
(adet/bitki)
10,4 ± 0,5 c
12,3 ± 0,7 b
13,3 ± 1,2 a
12,7 ± 1,1 b

Çiçek
sayısı
(adet/bitki)
15,4 ± 0,7 c
17,2 ± 0,6 b
20,6 ± 1,4 a
17,4 ± 1,4 b

Petiyol
uzunluğu
(cm)
7,2 ± 0,4
7,0 ± 0,2
7,1 ± 0,3
7,1 ± 0,5

Pedisel
uzunl.
(cm)
6,0 ± 0,3
6,1 ± 0,3
6,4 ± 0,5
6,2 ± 0,4

Bitki
boyu
(cm)
9,1± 0,6
9,2 ± 0,8
9,4 ± 0,2
9,2 ± 0,5

Yaprak
alanı
(mm2)
295 ± 15,7 c
380 ± 14,5 b
591 ±30,8 a
607 ± 25,3 a

Yaprak yaş
biyokütlesi
(g)
47,9± 1,5
48,5± 2,5
48,4± 2,1
48,7± 2,4

Yaprak
kuru
biyokütlesi
(g)
5,4 ± 0,3
5,7 ± 0,4
5,8 ± 0,1
5,5 ± 0,3

Yaprak
stoma
iletkenliği
(mmol m-2 s-1)
72 ± 2,3 d
88 ± 3,5 c
113 ± 8,1 b
125 ± 7,8 a

Yaprak
klorofil içeriği
(µmol m-2)
32,11 ± 2,1 d
53,13 ± 3,3 c
71,94 ± 5,7 b
85,03 ± 4,4 a

*

**

öd

öd

öd

*

öd

öd

**

**

**

*

(Ortalama ± standart sapma) ÖD : önemli değil, : P < 0,01 düzeyinde önemli, : P < 0,05 düzeyinde önemli.

Çizelge 2. Gölgeleme uygulamalarının Cyclamen hederifolium Aiton.‟un bazı bitki geliĢim parametreleri üzerine olan etkisi
Gölgeleme
Uygulamaları

%0 (TGI)
%20
%40
%60
%80
Önemlilik
düzeyi

Yaprak
Çiçeklenme
çıkış zamanı
zamanı
(gün)
(gün)
44,6 ± 1,8
37,9 ± 2,2 a
44,1 ± 1,0
38,2 ± 1,9 a
44,3 ± 1,2
38,0 ± 1,6 a
44,0 ± 1,5
41,8 ± 1,3 b
43,9 ± 1,5
44,5 ± 1,6 c
öd

Yaprak
sayısı
(adet/bitki)
13,6 ± 0,4 a
13,5 ± 0,4 a
13,2 ± 1,1 a
11,5 ± 0,9 b
9,2 ± 0,7 c

Çiçek
sayısı
(adet/bitki)
21,1 ± 0,6 a
20,7 ± 0,7 a
20,9 ± 0,9 a
16,9 ± 1,2 b
14,2 ± 0,7 c

*

**

**
**

Petiyol
uzunluğu
(cm)
7,0 ± 0,5 c
7,3 ± 0,2 b
7,4 ± 0,5 b
7,8 ± 0,3 a
8,1 ± 0,6 a

Pedisel
uzunluğu
(cm)
6,2 ± 0,1 b
6,3 ± 0,4 b
6,8 ± 0,5 a
6,8 ± 0,2 a
6,9 ± 0,3 a

Bitki
boyu
(cm)
8,9 ± 0,4 b
9,1 ± 0,6 b
9,6 ± 0,7 a
9,7 ± 0,2 a
9,8 ± 0,3 a

Yaprak
alanı
(mm2)
567 ± 23,9 c
571 ± 28,6 c
583 ± 24,1 c
744 ± 25,2 b
865 ± 32,9 a

Yaprak yaş
Biyokütlesi
(g)
53,6 ± 2,7 a
50,2 ± 3,1 b
48,1 ± 3,3 c
45,7± 2,5 d
42,3± 2,8 e

Yaprak
kuru
biokütlesi
(g)
7,3 ± 0,6 a
6,2 ± 0,2 b
5,6 ± 0,4 c
5,0 ± 0,3 d
4,8 ± 0,3 d

Yaprak stoma
iletkenliği
(mmol m-2s-1)
74 ± 3,8 e
92 ± 4,5 d
115 ± 6,9 c
139 ± 5,5 b
161 ± 9,4 a

Yaprak
klorofil
içeriği
(µmol m-2)
87,44 ± 6,6 a
75,20 ± 6,1 b
64,06 ± 5,8 c
51,97 ± 3,3 d
36,52 ± 3,5 e

*

**

**

**

*

*

**

**

*

(Ortalama ± standart sapma) ÖD : önemli değil, : P < 0,01 düzeyinde önemli, : P < 0,05 düzeyinde önemli.
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Öz
Ġnsektisitler tarımsal mücadele de önemli bir yere sahip olsa da, zararlı böceklerde direnç geliĢimi
nedeniyle kullanılabilirlikleri sınırlandırılmıĢtır. Ġnsektisit uygulamalarında zararlı böceklerin hassasiyeti göz
önünde bulundurulmalı ve direnç geliĢimi ihtimali dikkate alınmalıdır. Direnç geliĢimini önlemek için fitofag
böceklerdeki direnç etki mekanizmaları aydınlatılmalı ve etkili direnç yönetimi programlarına baĢvurulmalıdır.
Zararlı böceklerde popülasyon genetiğinin ve ekolojisinin iyi bilinmesi de direnç yönetimi programlarının etkili
sonuç vermesi için son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Ġnsektisit, Fitofag Böcek, Direnç.
Abstract

Why Insects are Gaining Resistance?
Although insecticides have an important role in agricultural protection, it is limited availability due to
development of resistance in pests. Susceptiblity of pests and possibility of resistance development and should
be considered during the insecticide applications. Resistance mechanisms in phytophagous insects to prevent the
development of resistance should be enlightened and should be appealed effective resistance management
programmes. Pest populations genetics and ecology are also extremely important to get effective results of
resistance management programmes.
Keywords: Insecticide, Phytophagous, Ġnsect, Resistance.

Giriş
Ġnsektisit direnci, bir zararlıya karĢı belirli bir pestisitin uzun süre kullanılması sonucunda bu
zararlı popülasyonunda pestiside karĢı hassasiyet kaybının oluĢması durumudur. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) insektisitlere direnci; normal bir popülasyondaki bireylerin çoğunu öldürdüğü tespit edilen
zehirli bir maddenin belirli bir dozuna karĢı, aynı türün diğer popülasyonundaki bireylerin tolerans
kazanma yeteneğinin geliĢmesi Ģeklinde tanımlamıĢtır. Açıkçası zararlı popülasyonlar hızlı ürediği
için, özellikle insektisitlerin hatalı ya da aĢırı kullanılması durumunda direnç geliĢebilme riski her
zaman vardır.
Farklı araĢtırıcılar direnci farklı Ģekillerde tanımlamıĢlardır. Ünal ve Gürkan (2001)‟a göre,
direnç pestisitin önerildiği zararlıların popülasyonlarının baskı altına alınmasında, yanlıĢ depolama,
hatalı uygulama ve uygun olmayan çevre koĢulları gibi problemler dıĢında bir hassasiyet azalmasıdır.
Diğer bir tanımda ise, bir zararlıya karĢı aynı pestisitin veya etki mekanizması aynı olan pestisitlerin
artarda uzun süre kullanılması sonucunda, bu zararlı popülasyonunda pestisit(ler)e karĢı önce
hassasiyet azalıĢı görülmesi ve sonrasında da hassasiyeti az olan bireylerin popülasyonda artıĢı ile
dayanıklı bireylerin çoğalması ve bu pestisitlere karĢı dayanıklı ırkların meydana gelmesi, direnç
olarak tanımlanmıĢtır (Öncüer ve DurmuĢoğlu, 2008).
Böcek direnci ilk olarak 1947 yılında karasineklere uygulanan (sentetik organikli) DDT‟ye
karĢı bulunmuĢtur. Günümüzde 600‟den fazla zararlı türünün en az bir insektisite karĢı dayanıklılık
geliĢtirilmiĢ olduğu belirlenmiĢtir (Anonymous, 2015). Direnç geliĢimi sonucunda savaĢımda
baĢarısızlık görülmesi nedeniyle aĢırı dozda ve sık ilaçlama yapılmakta, bu da ürün maliyetini
arttırmaktadır. Taze olarak tüketilen sebzelerde kalıntıya neden olmakla birlikte insan sağlığını tehdit
ederek ihracatta sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca çevre kirliliği ve tozlayıcıların etkilenmesi gibi pek çok
soruna da yol açmaktadır. Direnç oluĢumunu önlemek meydana gelmiĢ dayanıklılığı yönetmekten
daha ucuzdur olabilmektedir. Direnç geliĢiminin hızı; böceğin üreme hızına, göç durumuna ve
konukçu geniĢliğine, yakınındaki hassas popülasyon varlığına, bitki koruma ürünün özelliğine ve
kalıcılığına, pestisit uygulama dozuna bağlıdır. Zararlı böceklerde davranıĢsal, morfolojik, fizyolojik,
çok yönlü ve çapraz direnç olmak üzere 5 tip direnç ortaya çıkmaktadır (Yu, 2008).
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Tarımsal üretimde yanlıĢ uygulamalar sonucu oluĢan zararlı böcek direncini, bu konuda
yapılan çalıĢmaların yanı sıra, farklı verileri kullanarak da ispatlamak mümkündür. Örneğin; 1800‟lü
yıllarda Ġngiltere‟de endüstriyel devrimle birlikte doğal seleksiyon sonucu; doğada yalnızca koyu
renkli güvelerin kalması „Güvelerde Endüstriyel Melanizm‟ in evrimi olarak isimlendirilmektedir.
Böylece zararlı böceklerde direncin oluĢumunda görülen doğal seleksiyon baskısının bir örneğinin,
endüstriyel kirlilikle birlikte güvelerde de görüldüğü ispatlanmıĢtır. Bir süre sonra da doğadaki
popülasyonun tamamen melanik formlardan oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Bu türlerden biri Biston betularia
(Linnaeus) (Lepidoptera: Geometridae)‟dır. Yine aynı yıllarda, bitkilerde görülen ağır metal toleransı
da doğal seleksiyon sonucu oluĢmuĢtur. Özellikle zararlı ve hastalıklarda direncin evrimini anlamak
son derece önemlidir. Çünkü bu anlayıĢ bize bu süreci önlemeyi veya tersine çevirmeyi mümkün
kılabilmektedir. Arthropodlar (Eklem bacaklılar) kimyasal mücadelesi en zor yapılan zararlılar
arasındadır. Dünyada yaygın olarak görülen ve anofel cinsi sivrisineklerin vektörü olduğu sıtma
hastalığını yok etmek için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)‟nün baĢlattığı program, anofel cinsi
sivrisineklerin programda kullanılan insektisitlere karĢı dirençli hale gelmesi nedeniyle geniĢ ölçüde
baĢarısız olmuĢtur. (Bruce–Chwatt,1979; Metcalf, 1983).
Ġnsektisitler böcek vücuduna girdiği anda etkili olan bazı enzimler vardır. P450,
glutathion–S–transferaz (GST) ve hidrolaz gibi bu enzimler, insektisitlerdeki kimyasalların
toksisitesinin giderilmesine yardımcı olurlar (Tsagkarakou ve ark., 2009). P450 enzimi böceklerde
büyüme, geliĢme ve beslenmeyi etkiler, insektisitlere karĢı direnç geliĢtirir (Pottelberge ve ark., 2008).
P450 enzim engelleyicileri hormon sentezini dolaylı yoldan etkiler, böceklerin morfolojisi ve yaĢam
sürelerinde değiĢikliklere neden olurlar (Soderlund, 1997). Böceklerde dokuların çoğunda (orta
barsak, malpigi tüpleri vs.) P450 belirlenmiĢtir. P450 enzim seviyesi böceklerin ergin dönemlerinde
yüksektir. Yumurta ve larva döneminde artan P450 seviyesi pupa döneminde azalmaktadır. Ayrıca
böceklerde monooksigenaz seviyesi arttığında, imidacloprid ve carbaryl gibi birçok insektisitin etki
mekanizmasının engellendiği tespit edilmiĢtir. P450 enzim seviyesi böceklerin ergin dönemlerinde
yüksek iken, pupa döneminde daha azdır (Feyereisen, 1999).
Böceklerin pestisitlere veya bitkilerden salgılanan allelokimyasallar gibi toksinlere karĢı
kendilerini korumak için geliĢtirdikleri mekanizmalara detoksifikasyon mekanizmaları denilmektedir.
Glutathion–S–transferaz (GST) enzimi insektisit detoksifikasyonunun yanında hücresel membranların
korunmasına da yardımcı olmaktadır (Yu, 2008). GST‟ler böceklerde organik fosforlu insektisitlere
karĢı geliĢen dirençte önemli bir role sahiptir (Susurluk, 2008). Hidrolazlar ise böceklerde dâhil bir
çok çoğu organizmada bulunmakta ve böceklerde enzim aktivitesi direnç arttıkça artmaktadır
(Hollingworth ve Dong, 2008). Ester, amid ve fosfat yapılarına sahip olduklarından dolayı piretroitli
ve organik fosforlu insektisitler kısa sürede hidrolazlar tarafından detoksifike edilirler. Hidrolazlar
içerisindeki en önemli enzim grubu esterazlardır (Yu, 2008). Esteraz enzimleri (asetilkolinesterazlar
ve karboksilesterazlar) böceklerde feromon ve hormonlarda, sindirim sisteminde ve sinir iletiminde,
üreme ve insektisitlere dirençte etkilidir. Bu esteraz gruplarının organik fosforluların
engellenmesindeki rolleri büyüktür (Baffi ve ark., 2005).
Dünyada pamuk üretiminde de zararlılara karĢı geniĢ ölçüde insektisit uygulaması
yapılmaktadır. Bizim ülkemizde de durum farklı değildir. Amerika‟da bu oranın %20–50 arasında
olduğu ve birçok bölgede zararlıların direnç kazanması sonucunda finansal bir kriz ortaya
çıkmıĢtır (Georghiou ve Mellon, 1983; Sawicki ve Denholm, 1987). Özellikle Heliothis virecens
(Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae)‟in piretroitlere karĢı dirençli hale gelmesi ABD‟de pestisit
pazarında rekabet halindeki firmaların direnç yönetimi konusunda iĢbirliği yapmasına neden olmuĢtur
(Collins, 1988). Ġkinci dünya savaĢından sonra insektisit kullanımının patlama yaptığı 1950 ve 1960‟lı
yıllarda, direnç yönetimi açısından böyle bir iĢbirliği olacağını düĢünmek olasılık dâhilinde bile
değildi. Bu yüzyılın sonunda pestisitlere direnç geliĢtiren zararlı böceklerin sayısında ciddi bir artıĢ
görülmüĢtür. Aynı zamanda pestisitlerin çevrede meydana getirdikleri zararları sınırlandırmak için
getirilen ruhsatlandırma önlemleri, ilaçların geliĢtirilme maliyetlerini arttırdığı için yeni insektisitlerin
pazara giriĢi yavaĢlamıĢtır. Hatta zararlıların biyo-insektisitlerden Bacillus thuringiensise (Bt) karĢı
bile direnç geliĢtirdiği yapılan çalıĢmalarla belirlenmiĢtir (McGaughey, 1985; Tabashnik, 1994;
McGaughey ve ark., 1998). Gassman ve ark. (2014)‟na göre, Bt geni aktarılmıĢ transgenik mısırla
beslenen Diabrotica virgifera virgifera (LeConte) (Coleoptera: Chrysomelidae)‟da bile direnç geliĢtiği
bildirilmiĢtir. Çevreye olumsuz etkilerinin az olduğu bilinen bu biyo-insektisitlerin geniĢ alanlarda
kullanılmasıyla, zararlı böcekler arasında direnç geliĢimini daha da yaygınlaĢmıĢtır (Meeusen ve
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Warren, 1989). Ayrıca zararlı böceklerin zaman içerisinde kimyasallara karĢı geliĢtirdiği farklı direnç
mekanizmaları da, kimyasal mücadelenin zararlı böcekler üzerindeki baĢarısını sorgulatmaya itmiĢtir.
Fitofag böceklerde insektisitlere karĢı oluĢan direnç problemi, tarımsal üretimde verimliliği ve kârı
etkileyen en önemli sorunların baĢında gelmektedir.
Direncin doğası
Ġnsektisitlerin yoğun olarak kullanılması sonucunda birçok zararlıda direnç geliĢimi meydana
gelir. Direnç mekanizmalarının bilinmesi çapraz direnç oluĢumunu belirlemeye yardım etmekte ve
alternatif insektisitlerin seçimini kolaylaĢtırmaktadır. Ġkinci dünya savaĢı öncesinde, inorganik
insektisitler yaygın olup (HCN, arsenikler, kireç sülfür) bu grup insektisitlerin çoklu etki
mekanizmasına sahip olmaları, direnç geliĢimini önleyebilmekteydi. Bu nedenle 1946 yılından önce
sadece 12 böcekte insektisit direnci görüldüğü bildirilmiĢtir (Georghiou, 1986). Yağda çözünen
organik insektisitler (organik klorlular, organik fosfatlılar, karbamatlılar ve sentetik piretroitliler)
genellikle daha güvenli ve yalnızca tek bir biyokimyasal alanı etkiledikleri için böceklere karĢı daha
seçici insektisitler olarak kabul edilmiĢlerdir. Ancak hedef bölge spesifikliği hızlı direnç geliĢimine
neden olabilmektedir (Georghiou ve Mellon, 1983). Hedef bölge, böcekte toksinin bağlandığı yerdir
ve insektisit davranıĢına karĢı korunmak için genetik olarak değiĢmiĢtir. Böylece insektisit etkisini
azaltır, yok eder veya bağlanmaz. Organik fosforlu ve piretroitlere karĢı görülen direncin bazı
durumlarda değiĢtirilmiĢ etki yeri mekanizmasıyla iliĢkili olduğu belirtilmektedir.
Böceklerin neredeyse bütün insektisitlere baĢarılı bir Ģekilde karĢı koyabileceğini
düĢünebiliriz. Bu konuda böceklerin en iyi adaptasyonlarına örnek verilecek olursa kaçma davranıĢı,
kütikula geçirgenliğinin azalması, insektisitleri polar bileĢiklere dönüĢtürme hızı, ya da biyokimyasal
hedefin duyarlılığının azaltılması sayılabilir (Georghiou, 1986).
Herbivor böcekler, özellikle polifag olanlar, çoğu kez parazitoit ve predatörlerinden daha önce
direnç geliĢtirirler. Bu durum herbivor böceklerde var olan detoksifikasyon enzimlerinin yüksek
aktivitesinden kaynaklanmaktadır. Yüksek detoksifikasyon enzim aktivitesi doğal bir durumdur.
Çünkü bitkilerdeki sekonder kimyasalları da bu enzimler sayesinde parçalarlar. Dolayısıyla herbivor
böcekler doğal düĢmanlara oranla direnç geliĢtirmeye daha yatkındırlarve sahip oldukları
detoksifikasyon sistemlerinin aktivitesi seleksiyon sonucu artmaktadır (Bottrell ve Adkisson, 1977;
Georghiou ve Mellon, 1983; Sawicki ve Denholm, 1987). Bilinen en dirençli zararlılar; yaprakbitleri,
beyazsinekler, akarlar ve lepidopterler gibi primer zararlılardır. Sivrisineklerde de direnç görülme
olasılığı çok fazladır. Sivrisinekler larva döneminde sulardaki bitkisel materyallerden sızan organik
kimyasalları parçalamakta kullandıkları detoksifikasyon mekanizmalarını kimyasal ilaçlar için de
kullanırlar.
Modern Sentetik Teorisine (Neo–darwinizm) göre yeni bir kimyasal, hedef zararlıda birçok
lokus üzerinde etkiliyse de direnç geliĢimi üzerindeki etkisi çok az olur. Ancak bu mekanizma sadece
bir ya da iki gen ile ilgiliyse, tarla uygulamalarında hızla geliĢecek direnci göz önünde bulundurmak
gerekir (Roush veMckenzie, 1987). Tarla koĢullarında seleksiyon baskısı çok yoğundur ve çok az
sayıda zararlı böcek hayatta kalmayı baĢarır. Buna karĢın laboratuvardaki seleksiyon baskısı daha
düĢüktür ve bu durum poligenik dirence neden olabilir (Crow, 1957). Çünkü birçok gen zayıf direnç
etkisi gösteren allellere sahiptir (Roush ve McKenzie, 1987). Benzer bir tez de mimikrinin evriminde
rol alan ana genlerde vardır. Çünkü mimikriyi oluĢturan poligenik varyasyonlardır. Ancak tek genden
kaynaklanan insektisit direnci, modern insektisitlerin etki mekanizmalarına karĢı oldukça spesifik
olmasından da kaynaklanabilir. Hedef bölgedeki değiĢim dirence neden olur. BaĢlangıçta direnç
allellerinin azlığı insektisit direnci için seçilmiĢ alleler olduğunu göstermektedir (Georghiou, 1983).
Ancak bu konudaki laboratuvar çalıĢmaları çok yeterli değildir. Laboratuvarda sadece dirençli ve
hassas popülasyonların karĢılaĢtırmaları yapılır. Oysa arazi çalıĢmaları çok daha karmaĢıktır, çünkü
arazideki popülasyon seleksiyonundan sonra, direnç sıklığını azaltan ve göz ardı edilen hassas
bireylerin göçünden etkilenir. Bazı durumlarda direnç genlerinin negatif yan etkilerini azaltabilen
değiĢkenlerin arttığı görülmektedir (Curtis ve ark., 1978; Wood, 1981; Clarke ve Mckenzie, 1987).
Direnç evrim teorisi
Ġnsektisit direnci, güçlü seleksiyon baskısı altında geliĢen hızlı bir evrimleĢme olarak da
tanımlanmaktadır. Buna karĢın birçok analitik tek lokus ve kantitatif genetik modeller zayıf bir
seleksiyon baskısıyla sonuçlanır ve bu durumun direnç evrimine uygulanması çok zordur (Via, 1986).
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Buradaki diğer bir handikap insektisit direncini oluĢturan seleksiyonun beklenmedik bir Ģekilde ortaya
çıkmasıdır. Bu nedenle standart kültürlerden daha çok, laboratuvarda seleksiyon baskısına
maruz bırakılan kültürler kullanılır (Taylor, 1983). Laboratuvarda eğer insektisit uygulamasında
hassaslardaki ölüm %100 olursa, direnç için resesif bir allel bir dölde artabilir. Bu durum arazi
koĢullarında bu Ģekilde gerçekleĢmez, arazide her zaman ilaçlanmayan bir böcek popülasyonu vardır
ve hassaslarda ölüm %100‟den daha azdır (Curtis, 1987).
Bu böcek rezervuarı bulunduğu sürece çok nadir olarak görülen, tek lokus mutasyonu hızlı bir
Ģekilde resesif geni dominant hale getirir. Böylece popülasyonda etkinliği artan dominant direnç alleli
doz artıĢıyla birlikte azalır (Curtis, 1987). Arazideki bu böcek popülasyonu iki faktöre bağlıdır. Ġlk
olarak alanı tamamıyla insektisit ile kaplamak mümkün değildir. Örneğin pamuk yapraklarının altında
ve üstündeki pestisit konsantrasyonları arasında farklılıklar vardır. Ġkincisi de, bir popülasyon
ilaçlanmıĢ alanın dıĢında olabilir ancak dağıldıkları için kısmen ilaçlanmıĢ popülasyonla karıĢırlar.
Eğer böcek popülasyonu çok geniĢse, direnç asla uygulama öncesi derecesinin üzerine çıkamaz. Göç
olmayan alana göre ilaçlanmıĢ alanda çok daha az direnç geliĢecektir. Bununla birlikte çok düĢük
orandaki bir göçün gerçekleĢmesi direnç seviyesini artıracaktır. Çünkü ilaç uygulanmıĢ popülasyondan
bağımsız olarak geliĢmesine devam edecektir (Comins, 1977; May ve Dobson, 1986). Daha doğrusu
söz konusu olan böcek popülasyonu kalmayacak ve direnç çok geniĢ bir alanda sabitlenecektir. Çünkü
dirençli bireyler buraya göç edeceklerdir. Ancak bu durum dirençteki artıĢı oldukça geciktirecektir
(Comins, 1977).
Direnç evrimini etkileyen diğer bir faktör de popülasyon yoğunluğunda meydana gelen
değiĢimleridir. Bir zararlı popülasyonunun predatör ve parazitoitler tarafından haftalık olarak
değiĢtirildiğini düĢünelim. Popülasyon yalnızca insektisit uygulamasından sonra denge seviyesine
dönecektir. Bu durumda ilaca maruz kalan popülasyonda direnç geliĢimi ivme kazanacak iken,
popülasyonunun büyük bir bölümünü oluĢturan hassas göçmen türler direnç geliĢimini
engelleyeceklerdir. Buna karĢılık popülasyon denge seviyesinin üzerine çıktığında göçmen türlerin
etkisi azalacak ve direnç geliĢimi hızlanacaktır.
Bir popülasyon kontakt etkili bir ilaca maruz kaldığında o popülasyonda bulunan hem
zararlıların hem de doğal düĢmanların sayısı azalacaktır. Bu durumda zararlı popülasyonun üzerindeki
doğal düĢman baskısı kalkacağı için zararlı popülasyonun doğal artıĢ kapasitesi artacaktır ve
popülasyondaki direnç eğilimi de hızlanacaktır. Bu arada ilaçlama sonrası kalan doğal düĢman
popülasyonu ilaçlama öncesine nazaran av ya da konukçu bulmakta zorlanacağı için, doğal düĢman
popülasyonun doğal artıĢ kapasitesi azalacaktır. Bu durum da doğal düĢmanların zararlılara göre çok
daha uzun sürede direnç geliĢtirdiği gerçeğini ortaya koyar. Zararlı popülasyonunun detoksifikasyon
mekanizması da zararlıların doğal düĢmanlardan önce direnç kazanmasını destekler (Tabashnik ve
Croft, 1982; May ve Dobson, 1986). GeniĢ spektrumlu insektisitler adeta zararlı popülasyonunda
direnç geliĢimini hızlandırmak için dizayn edilmiĢ gibi görünmektedirler.
İnsektisit direnç yönetimi
Ġnsektisit direnç yönetim stratejisinde, direncin geliĢimini önlemeye ya da yavaĢlatmaya
yönelik metotlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi yoğun insektisit kullanımından uzaklaĢmaktır.
Böylece popülasyondaki hassas türler de daha az sayıda ölecektir (Georghiou, 1983; Erdoğan ve
Gürkan, 1997). Ancak bu yöntemde daha az ilaç kullanırken zararlılarla mücadele etmek için yüksek
dozda uygulama yapmak gerekmektedir. Burada çeliĢkili görünen bir diğer yöntem ise direncin resesif
alleler ile yönetilmesi için yeterli derecede yüksek dozda insektisit uygulanmasıdır (Curtis, 1987).
Ancak bu yöntemin direnç yaygınlaĢmadan her direnç genotipinin hassasiyetinin bilinmesiyle etkili
olabileceği bildirilmiĢtir (Georghiou, 1983). Bu nedenle bu yöntem hiçbir zaman geçerlilik
kazanamamıĢtır. Direnç yönetiminde resesif allellerin etkili olabilmesi nadir karĢılaĢılan bir durumdur.
Yüksek dozda ilaç uygulaması yapıldığında ikinci bir ilaçlamadan mümkün olduğu kadar uzak
durmalıyız. Eğer ikinci bir ilaç uygulaması gerekiyorsa hassas bireylerin yaĢamasına izin verecek
dengeli bir yüksek doz tercih edilmelidir.
Direnç yönetiminde bir diğer yöntem, farklı etki mekanizmasına sahip insektisitlerin
kullanılmasıyla direnç seleksiyonunun azaltılmasıdır. Ġki ilaç uygulamasında aynı insektisitin seçimi,
popülasyondaki hassas bireylerin göç etmesine ve dirençli böceklerin sayısını kabul edilebilir bir
seviyeye kadar inmesine neden olur. Bir görüĢe göre; söz konusu tarımsal ürün olduğu için ilaç
uygulaması altında zararlıların direnç geliĢimi, hiç ilaç uygulaması yapılmamasına göre daha avantajlı
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olarak görülmekte ve farklı etki mekanizmalarına sahip inseksit rotasyonu istikrarlı bir strateji olarak
kabul edilmektedir (Georghiou, 1983; McCord ve ark., 2002). Genellikle direnç uzun sürede geliĢen
bir durumdur. Herhangi bir önlemin alınmadığı stratejiler (direnç geliĢene kadar inseksit uygulaması
gibi) ile iyi planlanmamıĢ bir insektisit rotasyonunda direnç geliĢimi hemen hemen aynı sürede
gerçekleĢir. Bu nedenle insektisit rotasyonunun çok iyi planlaması gerekir (Curtis, 1987). Bununla
birlikte insektisit rotasyonu benzer etki mekanizmasına sahip insektisitlerde (organofosfatlılar ve
karbamatlar gibi) zararlı popülasyonu üzerinde seleksiyon baskısını arttırdığı için direnç geliĢim
oranını da artırabileceği bildirilmiĢtir (McCord ve ark., 2002; Ware ve Whitacre, 2004; Yu, 2008).
Ancak bazı durumlarda yine de rotasyonlar tek bir ilaca karĢı direnci sınırlandırmada tek yol olarak
tercih edilebilmektedir (Comins, 1977; Tabashnik ve Croft, 1982; May ve Dobson, 1986; Curtis,
1987). Diğer taraftan insektisit karıĢımları, insektisit rotasyon stratejisine göre direnç evrimini
geciktirebilir (Comins, 1977; Tabashnik ve Croft, 1982; Mani, 1985; May ve Dobson, 1986; Curtis,
1987). Ġnsektisit karıĢımlarında böcekler bir ilaçtan letal dozu aldığında aynı anda diğer
insektisitlerden de benzer letal dozu aldığı için etkili olurlar. KarıĢım uygulamasından sonra her iki
insektisite de direnç geliĢtiren bireyler hayatta kalacaktır. ĠlaçlanmamıĢ böcek popülasyonundaki
bireylerle ya da göçmen bireylerle rastgele çiftleĢme ya da rekombinasyon dirençli genotipin iki katına
çıkma eğilimini kısıtlayacaktır. Bu durumda direncin evriminin yavaĢlamasına neden olacaktır (Curtis,
1987). Ġnsektisit rotasyonları ile insektisit karıĢımlarının faydaları tartıĢılmalıdır. Ġnsektisit
rotasyonunda karıĢıma göre, böcek iki ilacı aynı anda alamayacağı için direnç daha hızlı geliĢecektir
(Comins, 1977; Tabashnik ve Croft, 1982; May ve Dobson, 1986; Curtis, 1987). Ancak insektisit
rotasyonları bütün direnç yönetimi programlarının temel bir bileĢeni durumundadır. Örneğin pamukta
pembe kurt ve yeĢil kurda karĢı sentetik piretroitlerin etkili olduğu bilinmektedir. Sentetik piretroitlere
karĢı direnç yönetimi programlarında organik fosforlularla rotasyon önerilmektedir. Tabi direnç
yönetimi programlarının üretici açısından ekonomik olması da önemlidir. Ġnsektisit karıĢımında her iki
ilaç aynı anda alınacağı ve tam doz uygulaması yapılacağı için insektisit rotasyonu üretici için
daha ekonomik bir uygulamadır. Avustralya‟da Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:
Noctudiae)‟nın direnç yönetimi programlarının planlanması, düzenlenmesi ve izlenmesi ile bu
problem önemli ölçüde aĢılmıĢtır. Avustralya‟nın bu konudaki tecrübesi dünya çapında insektisit
direnç yönetim programlarının oluĢturulmasında öncü olmuĢtur (Forrester ve Cahill, 1987). Direnç
yönetim programı spesifik bir zararlı için, pestisit direncini yönetmeyi ya da engellemek için alınması
gereken önlemleri içerir. Burada amaç zararlı popülasyonundaki dirençli genlerin seleksiyonunu
azaltmaktır. Direnç yönetim programındaki taktikler zararlı kontrolünün istenen düzeyde olmasını
sağlamaya yarar. Bu taktikler her zararlı grubu için farklı olacaktır, ancak genel prensipler tüm direnç
yönetim programlarında geçerlidir.
Horowitz ve Ishaaya (1994)‟ya göre; 1991 ve 1992 yılları arasında tatlı patateslerde
beyazsineklerin, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)‟nin insektisitlere direnci
izlenmiĢtir. Beyazsinekler toplanarak buprofezin ve pyriproxyfene maruz bırakılmıĢtır. Denemeler
sonucunda ergin beyazsinekler buprofezine 4 kat, pyriproxyfene ise 10 kat dirençli bulunmuĢtur. Buna
karĢılık pyriproxyfen ile yapılan bir uygulama B. Tabac‟nin hassasiyetini gözle görülür oranda
değiĢtirmemektedir. Direncin geliĢimini önlemek için, zararlıların aktivitesinin yüksek olduğu
dönemde pyriproxyfen ve buprofezinin her ikisini kullanmak gerektiğini belirtilmiĢtir. Direnç
geliĢiminin hızını belirlemek için insektisit direnç yönetimi stratejilerine ihtiyaç duyulduğu ifade
edilmiĢtir.
Ülkemizde ise pestisit direnci ve direnç yönetimi ile ilgili ilk çalıĢmalar yaklaĢık 1970‟li
yıllarda baĢlamıĢ ve baĢlangıç çalıĢmalarının çoğu direnç düzeyini belirleme ile ilgilidir. Ġren
(1966) tarafından yapılan bir çalıĢmada, elma iç kurdunda Cydia pomonella (Linnaeus) (Lepidoptera:
Tortricidae) insektisitlere karĢı direnç bulunmuĢtur. Öden (1972) tarafından yapılan bir araĢtırma da
ise kımıl, Aelia rostrata (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae)‟ın insektisitlere karĢı
duyarlılıkları araĢtırılmıĢtır. Temizer (1972) tarafından, süne Eurygaster integriceps (Puton)
(Hemiptera:Scutelleridae)‟nin değiĢik hayat dönemlerinin ilaçlara karĢı dirençli olduğu belirtilmiĢtir.
Dörtbudak ve ark. (1987)‟na göre; depolanmıĢ tahıllarda zarar yapan Buğday biti, Sitophilus granarius
(Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae)‟un uygulamada kullanılan koruyucu ilaca karĢı dirençli
oldukları tespit edilmiĢtir. Erkam ve Gürkan (1983)‟a göre; Panonychus ulmi (Koch) (Arachnida:
Tetranychidae)‟ nin ilaçlara dayanıklılık durumu incelenmiĢtir. Dindar ve Kılınçer (1992)‟e göre de,
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Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)‟nın malathiona karĢı direnci araĢtırarak ilk
biyoassay yöntemini kullanmıĢlardır.
Ülkemizde son yıllarda ise pestisitlere direnç ve direnç mekanizmaları konularındaki
çalıĢmalarda artıĢ olmuĢtur. Bu çalıĢmalar Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera:
Aleyrodidae), Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), Myzus persicae (Sulzer)
(Hemiptera: Aphididae), Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctudiae), Aphis gossypii
(Glover) (Hemiptera:Aphididae), Panonychus ulmi (Koch) (Trombidiformes: Tetranychidae),
Stethorus gilvifrons, (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae), Neoseiulus californicus (McGregor)
(Acari: Phytoseiidae), Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae), Tetranychus cinnabarinus
(Dufour) (Acari: Tetranychidae) üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. (Dağlı ve Tunç, 2001; Uğurlu ve ark.,
2007; Kumral ve Kovancı, 2007; Velioğlu ve ark., 2007; Erdoğan ve ark., 2008; Velioğlu ve ark.,
2008a, Velioğlu ve ark., 2008b; Velioğlu ve ark., 2009; Kumral ve ark., 2009; Velioğlu ve ark., 2010;
Yorulmaz ve Ay, 2010; Ay ve Kara, 2011; Kumral ve ark., 2011; Erdoğan ve ark., 2012).
Sonuç ve Öneriler
“Neden Böcekler Direnç Kazanıyor?” sorusunun cevabı yukarıda verilen bilgilerle ortaya
konulmuĢtur. Direnç yönetimi programlarının en zorlu bileĢeni aslında insan kaynağıdır. Çünkü
insanların bu konudaki hassasiyet dereceleri birbirinden farklıdır. Örneğin bir pamuk tarlası göz önüne
alındığında ilaç firmaları, satıĢ elemanları ve üreticilerin maksimum fayda değerleri birbirinden farklı
olabilmektedir.
Peki, zararlı böceklerde geliĢen bu direnç karĢısında biz ne yapabiliriz? Kullanılan tarım
ilaçlarına zamanla direnç geliĢimi olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak bizler oluĢturulacak farklı
programlarla direnci yönetebiliriz. Direnç yönetiminde dikkat etmemiz gereken en önemli husus, tarım
ilaçlarının önerilen dozda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra zararlı bir böceğe karĢı aynı etken maddeli
tarım ilaçlarının uzun süre kullanılmaması gerekmektedir. Zararlı böcekler ile mücadelede kimyasal
tarım ilaçlarının en az ölçüde kullanılmasını hedefleyen ve diğer mücadele yöntemlerini (kültürel
önlemler, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele) de içine alan “Entegre
Mücadele” stratejisinin benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Zararlı böceklerde “Direnç
Yönetimi” de “Entegre Mücadele”(IPM) stratejisinin önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Burada
pestisitlerin mümkün olduğu kadar çevre dostu diğer yöntemlerle entegre edilmesi gerekmektedir
(Wood 1981; Metcalf, 1983; Georghiou, 1986). Ayrıca mümkün olduğu kadar farklı birçok mücadele
yöntemlerinin bir arada kullanılması anlamına gelmektedir. Örneğin insektisitlerle birlikte biyolojik
insektisitler, faydalı böcekler (predatör/ parazitoit), kültürel önlemler, ürün rotasyonu, dayanıklı çeĢit
kullanımı ve cezbedici ile uzaklaĢtırıcılar kullanılmalıdır. “Entegre Zararlı Yönetimi”, basit ilaçlama
programlarına göre daha fazla Ar–Ge çalıĢmaları gerektirdiği için daha karmaĢıktır. Bununla birlikte
baĢarılı bir “Entegre Zararlı Yönetimi” pestisit maliyetini kısa dönemde azaltarak üreticiye önemli
ölçüde fayda sağlamaktadır. Diğer önemli bir avantajı da diğer mücadele metotları baĢarısız
olduğunda insektisit uygulamasının devreye girmesidir. Ancak “Entegre Zararlı Yönetimi”
programlarında da zararlı böceklerin ilaçlara karĢı olan duyarlılığı maalesef göz önünde
bulundurulmamaktadır. Bu duyarlılığın iyi yönetimi için böcek ekolojisi ve popülasyon genetiği
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Bunun yanında direnç yönetim stratejilerini geçerli ve
sürdürülebilir kılacak bitki koruma politikalarının uygulanması gerekmektedir.
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Öz
YeĢil yem kaynakları ruminant üretimini hem yem maliyetinin düĢürülmesi hem de verim açısından
desteklemektedir Bu araĢtırma, Çanakkale ekolojik koĢullarında tritikale ile oluĢturulan yapay mera tesisinde
uygulanan 3 farklı otlatma sisteminin meranın verim özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada yapay mera tesisini oluĢturmak için bitki materyali olarak tritikale ve otlatma
uygulamasını gerçekleĢtirmek amacıyla hayvan materyali olarak Türk Saanen keçi genotipi kullanılmıĢtır.
AraĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Merkezi (TETAM)‟inde
2009 yılında yapay merada yürütülmüĢtür. Denemede Türk Saanen Genotipine ait 9 baĢ keçi, tritikale bahar
merasında üç ayrı otlatma sisteminde (Münavebeli Otlatma, Sıralı Otlatma, Serbest Otlatma) ve her sistemde 3
baĢ keçi olacak Ģekilde bahar döneminde 2 ay süreyle otlatılmıĢtır. AraĢtırmada en yüksek yeĢil ot verimi
(511,43 kg/da) ile en yüksek yenen ot miktarı (118,70 kg/da) münavebeli otlatma sisteminden ve yeĢil otta en
yüksek yaprak oranı (%65,53) sıralı otlatma sisteminden elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın en yüksek yaprakta ham
protein oranı (%18,91) ve sapta ham protein oranı (%9,22) münavebeli otlatma sisteminde kaydedilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Tritikale, otlatma sistemi, yapay mera, Türk Saanen genotipi, yeĢil ot verimi.
Abstract

The effects of Different Grazing Systems Applied in Pasture
Triticale on the Features of Pasture Yield
Green feed supports ruminant production both in terms of reducing the cost of food resources and
improved the animal performance. This study carried out to determine the effects of three different grazing
systems applied in a artificial pasture with triticale on the features of pasture yield. Triticale was used in order to
create artificial pasture and the genotype of Turkish Saanen goat was used to implement grazing. The study was
carried out in the artificial pasture belong to Technological Agricultural Development Center at Çanakkale
Onsekiz Mart University in 2009. Nine goats belonging to the genotype of Turkish Saanen Goat were fed to two
months on the artificial pasture with triticale through different grazing systems (Alternate Grazing, Sequential
Grazing and Free Grazing) and three goats for each type of grazing system were grazed for two months. In this
study, the highest herbage yield (511.43 kg/da) and the highest amount of herbage consumed (118,70 kg/da)
were obtained from alternate grazing system. In addition, the highest leaf rate of herbage (65.53%) was taken
from sequential grazing system. Moreover, the highest leaf protein rate of herbage 18.91% and the highest stem
rate of herbage 9.22% was obtained from alternate grazing system.
Keywords: Triticale, Grazing system, artificial pasture, Turkish Saanen genotype, Herbage yield.

Giriş
Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaĢan yapay mera tesislerinde öncelikli olarak
düĢünülecek olan küçük taneli tahıllar ile ucuz ve pratik olarak kaba yem temin edebilmektedir. Serin
iklim tahılları baĢaklanmadan önceki devrede yüksek sindirilebilirlik oranına sahiptir ve
karbonhidratça zengin bir yem kaynağıdır (Baytekin ve ark., 2005). Tahıl meraları kuru tarım
koĢullarında dahi yüksek miktarda yeĢil yem üretebilen ve kardeĢlenmeden baĢaklanmaya kadar olan
dönemde otlatma amacıyla hayvan beslemede kullanılabilen yeĢil yem kaynaklarıdır. Doğal meradan
önce otlatma olgunluğuna gelerek doğal vejetasyon üzerindeki otlatma baskısını azaltarak bu alanların
sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadırlar (GökkuĢ ve ark., 2005).
Erken ilkbahar otlatması amacıyla oluĢturulacak bir yapay mera tesisi için, kıraç koĢullarda
buğday, arpa, yulaf, tritikale ve tek yıllık çim saf ve karıĢımlar halinde ekilebilmektedirler. Bu
alanlarda buğdaygillerin yanı sıra baklagiller de karıĢıma dâhil olabilmektedirler. Söz konusu türler
soğuğa dayanıklı, hızlı büyüme ve geliĢme gücüne sahip bitkilerdir. Bu nedenle ilkbaharda erken
otlatma olgunluğuna gelirler ve kardeĢlenme döneminden itibaren otlatılabilmektedirler. Böylece
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erken dönemde kaba yem temin edilebilmekte ve doğal meraların ilkbahardaki geliĢimi için fırsat
verilmektedir. Bu Ģekilde oluĢturulacak bir ekim nöbeti merasıyla üç ay boyunca kaba yem
üretilebilmekte ve sulama imkanı bulunmayan kıraç koĢullarda bile yüksek miktarda yeĢil yem temin
edilebilmektedir (Baytekin ve ark., 2005; Genç ve ark., 2011; Genç, 2011). Yüksek ve kaliteli ot
üreten tahıl meraları erken ilkbaharda özellikle süt keçilerinin beslenmesinde önemli bir yem kaynağı
olarak önerilmektedir (Hart ve ark., 1993; GökkuĢ ve ark., 2005). KıĢ soğuklarına ve ilkbahar
donlarına toleranslı olan tahıllar çift amaçlı olarak yetiĢtirilebilen yüksek besleme değerine sahip
ürünlerdir (Winter, 1994). Aynı zamanda, otlatmadan sonra tane üretimine bırakılan tahıllarda,
otlatmanın tane verimine olumlu katkıda bulunacağı bildirilmiĢtir (GökkuĢ ve Hakyemez, 2001).
Hayvansal üretimin yem ihtiyacının giderilmesinde ve kıraç alanların değerlendirilmesinde
alternatif bir tahıl ürünü olan tritikale, son yıllarda kaba yem üretimi amacıyla tek yıllık mera
tesislerinde otlatma amaçlı yetiĢtirilmektedir. YağıĢı sınırlı, verimsiz, kıraç, tuzlu, asitli toprakları çok
iyi değerlendirebilen tritikale, buğdayın yetiĢtirilemediği kıraç koĢullarda arpadan daha iyi verim
vermektedir (Süzer, 2003). KıĢlık olarak saf veya baklagillerle karıĢım halinde, otlatma, biçerek
değerlendirme amacıyla yetiĢtirilebilmektedir.
Yüksek düzeyde hayvansal ürün elde edebilmek için oluĢturulacak mera tesisinde kullanılacak
tür seçimi kadar uygulanacak otlatma sistemi de önemlidir. Otlatma mevsimi içerisinde hayvanların
meradaki otlatmalarını düzenleyen etkili ve uygulanabilir bir otlatma sistemi ile meradan
azami fayda sağlanabilmektedir. Kontrollü ve homojen bir otlatma, mera alanının devamlılığını
sağlayabildiği gibi erozyon kontrolüne de yardımcı olmaktadır (Avcıoğlu ve ark., 2005).
Bu çalıĢma, Çanakkale ekolojik koĢullarında tritikale kullanılarak oluĢturulan yapay merada
uygulanan farklı otlatma sistemlerinin meranın verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerinin
belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür.
Materyal ve Yöntem
Bu çalıĢma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Merkezi
(TETAM)‟inde 2009 yılında tritikale yapay merasında yürütülmüĢtür.
AraĢtırma alanının iklim özellikleri Çizelge 1.‟de verilmiĢtir (Anonim, 2010). 2009 yılında en
düĢük ortalama sıcaklık ġubat ayında ve en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz ayında görülmüĢtür.
Deneme yılındaki ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının üzerinde olmuĢtur.
Çizelge 1. AraĢtırma alanına ait iklim verileri
İklim
Özellikleri
Ortalama
sıcaklık
(C)
Oransal
nem
(%)
Yağış
(mm)

YIL
2009
Uzun
yıllar
2009
Uzun
yıllar
2009
Uzun
yıllar

Ocak Şubat
7,8
7,1

Mart
8,7

Nisan
12,2

May.
18,4

Aylar
Haz.
22,6

Tem.
26,3

Ağs.
25,2

Eyl.
20,6

Ekim Kas.
17,6 12,4

Ara.
11,0

6,2

6,3

8,2

12,5

17,4

22,3

24,9

24,7

20,8

16,0

11,3

8,1

80,9

79,7

78,8

74,6

66,3

64,6

57,0

57,1

67,3

75,9

79,4

80,2

83,2

81,0

80,7

79,3

76,9

72,1

68,5

69,7

72,7

77,7

81,5

83,4

80,2

110,9

80,1

40,3

17,9

16,1

1,2

0

39,8

63,6

58,8

176,7

85,3

66,2

65,8

47,3

32,1

21,8

12,2

4,6

19,4

54,8

89,1

102,4

Deneme alanının toprağı; nötr (pH 7,22) tınlı bünyeli, orta düzeyde organik maddeye (%2,57)
sahip, tuzsuz, kireç miktarı orta düzeyde (%4,03), alınabilir P ve Zn oranı çok yüksek, alınabilir K, Fe,
Cu, Mn bakımından yeterli düzeyde ve alınabilir Mg bakımından düĢük değerlerde bulunmaktadır.
Yapay mera tesisinde “Tatlıcak 97” tritikale çeĢidi kullanılmıĢtır. Konya Bahri DağdaĢ
Milletlerarası KıĢlık Hububat AraĢtırma Merkezi tarafından geliĢtirilip, üretim izni alınmıĢ olan
Tatlıcak 97 çeĢidi kıĢlık olarak yetiĢtirilmektedir ve fakültatif tabiatlıdır.
ÇalıĢmada tritikale yapay mera tesisini oluĢturmak amacıyla 20 Kasım 2008 tarihinde ekim
yapılmıĢtır. Tesiste güçlü bir çim tabakası oluĢturarak otlatmaya dayanıklılığı arttırmak için ekimde
dekara 30 kg tohum atılmıĢtır. Ekim buğday mibzeriyle yapılmıĢ ve tritikale merası 3 dekarlık alan
üzerine kurulmuĢtur. Ekim sonrası bitkiler 20 cm boya ulaĢtıklarında 12 kg/da N uygulanmıĢtır.
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Mera tesisi üzerinde uygulanacak üç otlatma sistemi (serbest otlatma, sıralı otlatma,
münavebeli otlatma) için altı adet parsel oluĢturulmuĢ ve parseller çitlerle çevrilmiĢtir. Her otlatma
sistemi 1 dekar alanda uygulanmıĢtır. Sıralı otlatma sisteminde alt parseller 500 m2 ve münavebeli
otlatma sisteminde ise 333 m2‟den oluĢmuĢtur. Bitki materyaline iliĢkin gözlemler için mera alanında
parsellere 4‟er adet 1 m. x 1 m. x 1 m. ebatlarında tel kafesler yerleĢtirilmiĢtir. Otlatma çalıĢmalarına
keçilerin oğlaklarının sütten kesiminin ardından 31 Mart 2009 tarihinde baĢlanmıĢ ve 30 Mayıs
tarihine kadar devam ettirilmiĢtir. ÇalıĢmanın hayvan materyalini Türk Saanen Genotipi sütçü keçiler
oluĢturmuĢtur.
ÇalıĢmada yeĢil ot verimi otlatma öncesinde her parsele konulan dört adet kafesin içleri sıralı
ve münavebeli otlatma sistemlerinde her otlatma sonunda, serbest otlatma sisteminde 15 günlük
aralıklarla orakla hasat edildikten sonra hemen tartılmıĢ ve elde edilen kafes içi verimleri dekara
çevrilerek hesaplanmıĢtır. Her örnekleme dönemi sonunda tespit edilen kafes içi ve kafes dıĢı
verimlerden yararlanarak elde edilen verilerin toplanması ile söz konusu sisteme iliĢkin yenen ot
miktarı hesaplanmıĢtır (GökkuĢ ve ark., 1995).
Otlatma sistemlerine iliĢkin olarak yaprak ve sap besin içeriğinin belirlenmesi amacıyla sıralı
ve münavebeli otlatma sistemlerinde her parsel değiĢiminden sonra, serbest otlatma sisteminde 15
günlük aralıklarla hasat edilen kafes içi örneklerde bitkinin sap ve yaprak kısımları ayrıldıktan sonra
65°C‟de 48 saat süreyle kurutma dolabında kurutulmuĢ ve öğütülmüĢtür. AraĢtırmada besin
kompozisyonuna ait değerleri Ünal (2005) tarafından tavsiye edildiği gibi, monokromatör NIRS (Near
Infrared Reflectance Spectroscopy) aleti (Unity Scientific firmasının Spectrastar 2400 modeli) ile
belirlenmiĢtir.
Elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme desenine göre SAS istatistik paket programıyla
varyans analizine tabi tutulmuĢ, ortalamalar arasındaki fark LSD (%5)‟e göre bulunmuĢtur.
Bulgular ve Tartışma
Yeşil ot verimi
ÇalıĢmada yeĢil ot verimi bakımından otlatma sistemleri arasındaki farkın istatistiksel anlamda
önemli olduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 2.). AraĢtırmada en yüksek yeĢil ot verimi münavebeli otlatma
sisteminden elde edilmiĢtir. YeĢil ot veriminin serbest otlatma sisteminde münavebeli ve sıralı otlatma
sistemlerine göre önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiĢtir. Münavebeli ve sıralı otlatmada bitkiler
üzerinde otlatmadan kaynaklanacak stres azalmıĢ ve bitkilere belirli bir süre dinlenme fırsatı verilerek
kendini yenileme olanağı sağlanmıĢtır. Münavebeli otlatma sisteminde hayvanlar daha dar alanlarda
otladığı için mera alanı tekdüze otlanmıĢ ve bu durum vejetatif geliĢmeyi diğer sistemlere göre daha
fazla teĢvik etmiĢtir. Dolayısıyla meranın üretim gücü münavebeli otlatma sisteminde daha yüksek
olmuĢtur.
Çizelge 2. Tritikale yapay merasında otlatma sistemlerine göre mera verim özelliklerine ait
ortalamalar ve oluĢan guruplar*
Otlatma sistemi
Özellikler

Serbest

Sıralı

Münavebe

Yeşil ot verimi (kg/da/gözlem başına ortalama)

386,15 c

435,77 b

511,43 a

Yenen ot miktarı (kg/da/gözlem başına ortalama)

76,02 c

95,40 b

118,70 a

44,76 b
53,83 a
Yeşil otta yaprak oranı (%)
*
Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P≤0,05).

55,13 a

Serbest otlatma sisteminde mera alanındaki bitki örtüsüne dinlenme fırsatı verilmemiĢtir.
Otlatma dönemi süresince tek parselde ve otlatma mevsimi süresince sağlanan bir süreklilikle otlatma
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu durum çalıĢmanın serbest otlatma parselini oluĢturan bitki örtüsü üzerinde
çiğnenmenin de etkisini göstermiĢtir. Merada otlatma dinlenme fırsatı vermeden tekrarlanırsa
köklerdeki depo besin maddeleri azalmakta ve daha zayıf ve cılız sürgünler üretilmektedir. Bu Ģekilde
ot veriminde de azalma olduğu bildirilmektedir (Altın ve ark., 2011). Oysa korunan ve belli sürelerle
dinlendirilen mera kesimlerinde aktif büyüme süresince kitle artıĢı devam etmekte, sürekli otlatılan
kesimde otlatma Ģiddetine bağlı olarak meradaki kitle verimi azalmakta veya sabit kalmaktadır (Koç
ve GökkuĢ, 1996; Lemaire ve Agnusdei, 2000).
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Yenen ot miktarı
ÇalıĢmada yenen ot miktarı bakımından uygulanan otlatma sistemleri arasındaki farklılıkların
istatistiksel anlamda önemli olduğu görülmüĢtür (Çizelge 2.). Dinlendirme ve otlatmanın düzenli
aralıklarla uygulanarak birbirini takip ettiği münavebeli ve sıralı sistemlerde yenen ot miktarları
serbest otlatma sistemine göre önemli düzeyde yüksek sonuçlar vermiĢtir. AraĢtırmada münavebeli
otlatma sisteminde serbest otlatma sistemine göre %35 oranında, sıralı otlatma sisteminde serbest
otlatma sistemine göre %25 oranında daha yüksek ot tüketimi gerçekleĢmiĢtir.
AraĢtırmada münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinde uygulanan parselasyon ile mera
alanının bir bölümü keçiler tarafından otlanırken belirli bölümünün dinlendirilmesi suretiyle bitki
örtüsünün yeniden geliĢimine olanak tanınmıĢtır. Bu durum vejetatif geliĢmeyi, dolayısıyla yeniden
bitki geliĢmesini serbest otlatma sistemine göre daha fazla teĢvik etmiĢtir. ÇalıĢmada dinlendirilen
mera alanlarında oluĢan ve sindirilebilirliği yüksek olan genç dokular hayvanlar tarafından daha çok
tercih edilerek otlanmıĢtır. Dolayısıyla keçiler münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinin uygulandığı
mera parsellerinde otlanabilir durumda daha fazla ot bulmuĢlardır. Bu durum münavebeli ve sıralı
otlatma sistemlerinin uygulandığı mera alanında ot tüketimini arttırmıĢtır.
Yeşil otta yaprak oranı
AraĢtırmada en yüksek yaprak oranı münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinden elde
edilmiĢtir (Çizelge 2.). Otlatmanın dar parsellerde yapılması ve aktif büyümenin daha yoğun olarak
desteklenmesi yaprak oranının daha yüksek olmasını sağlamıĢtır. Yaprak oranının fazla olması otun
kalitesi ve lezzetliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Zira bitkide yaprak aksamı saplara
göre hayvanlar için daha lezzetlidir. Aynı Ģekilde yeni büyümekte olan bitki kısımları daha az yapısal
karbonhidrat içermekte, dolayısıyla daha besleyici olmaktadır (Waller ve ark., 1985). Serbest otlatma
sisteminde, yeknesak otlatmanın sağlanamaması, bazı bölgelerin ağır otlanmasına ve bazı bölgelerin
de otlanmadan kalmasına neden olmuĢtur.
Yaprak ve sapta ham protein oranları
Yaprakta ve sapta en yüksek ham protein oranları sırasıyla %18,91 ve %9,22 ile münavebeli
otlatma sisteminden elde edilmiĢtir (Çizelge 3.).
Çizelge 3. Otlatma sistemlerine göre tritikalede yaprak ve sap ham protein oranları ve çoklu
karĢılaĢtırmalar
Otlatma Sistemi
Özellikler
Serbest
Sıralı
15,96 c
17,70 b
Yaprak Ham Protein Oranı (%)
7,84 c
8,61 b
Sap Ham Protein Oranı (%)
Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P≤0,05).

Münavebe
18,91 a
9,22 a

Münavebeli otlatma sistemi, dinlenme döneminde bitkilerin büyüme ve geliĢmesine izin
vermektedir. Bu sebeple teĢekkül eden genç sürgünlerin oluĢturduğu bitki dokularında protein oranı
daha yüksek olmaktadır (Coyne ve Cook, 1970). Nitekim bitkide genç hücre sayısının ve fizyolojik
aktivitenin protein sentezinde etkili olduğu bildirilmiĢtir (Kacar ve ark., 2006; Özaslan–Parlak ve ark.,
2011). Yapraklarda tespit edilen ham protein oranları, sapta tespit edilen oranlara göre oldukça yüksek
bulunmuĢtur. Bitkilerin sap kısımlarında, destek doku geliĢimine bağlı olarak daha fazla yapısal
karbonhidrat bulunmaktadır. Yem bitkilerinde olgunlaĢmanın ilerlemesiyle birlikte yapısal
karbonhidrat oranının arttığı ve yaprakların saplara göre daha fazla azot ve daha düĢük ham selüloz
içerdiği bildirilmektedir (Jung ve ark., 1997).
Sonuç
Bu çalıĢmada, münavebeli ve sıralı otlatma sistemlerinde yeĢil ot verimi ve yenen ot miktarı
serbest otlatma sistemine göre önemli düzeyde yüksek sonuç vermiĢtir. Aynı zamanda diğer bitkisel
özellikler üzerinde de münavebeli otlatma sistemlerinin olumlu etkileri dikkati çekmiĢtir.
Münavebeli otlatma sisteminde elde edilen yeĢil ot verimi, yenen ot miktarı ve ham protein
oranlarının yüksekliği, bahar döneminde tritikalenin önemli bir kaba yem kaynağı olduğunu
göstermektedir. Sonuç olarak Çanakkale ekolojik koĢullarında hızlı büyüme gücü, erken otlatılabilme
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özelliği ve besin madde içeriği bakımından tritikale hasılının münavebeli otlatmak suretiyle süt
keçiciliğinde kaliteli ve pratik kaba yem sağlayan bir kaynak olduğu tespit edilmiĢtir.
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Öz
Bu çalıĢma, 2009 ve 2010 yıllarında Çanakkale‟de yapılmıĢtır. Mısırda zararlı Lepidoptera türlerini
tespit etmek amacıyla mısırın vegetasyon dönemi süresince lepidopterlerin yumurta, larva ve pupaları gözle
kontrol yöntemiyle, erginleri Robinson tipi ıĢık tuzakları ile toplanmıĢtır. Örnekler müze materyali haline
getirilmiĢ ve tanıları yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda mısırda zararlı Lepidoptera takımına ait 16 tür tespit
edilmiĢtir. Zararlı lepidopterlerin dağılımları ve yayılıĢları belirlenmiĢtir. Saptanan türlerin çoğunluğunu
Noctuidae familyasına bağlı Amphipyrinae altfamilyasına ait Sesamia cretica Led., Sesamia nonagrioides Lef.,
Noctuinae altfamilyasına ait, Agrotis crassa Hbn., Agrotis exclamationis Lin., Agrotis ipsilon Hfn., Agrotis puta
Hbn., Agrotis segetum Schiff., Agrotis spinifera Hbn., Spodoptera exigua Hbn., Spodoptera littoralis Boisd.,
Hadeninae altfamilyasına ait, Pseudaletia unipuncta Haw., Acantholeucania loreyi Dup., Heliothinae
altfamilyasına ait, Helicoverpa armigera Hbn., Heliothis nubigera D.S., Heliothis peltigera Schiff.
oluĢturmuĢtur. Pyralidae familyasından da Pyraustinae altfamilyasına ait, Ostrinia nubilalis Hbn. türü tespit
edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Lepidoptera, Mısır.
Abstract

Studies on Determination of Lepidopteran Pests, Their Dispersion and
Distribution in Maize Fields in Çanakkale
This study was carried out in maize fields in order to determine the lepidopterous pests in 2009 and
2010 in Çanakkale province. The samples were collected by visual inspection method and Robinson light traps
during the vegetation period of maize. They were prepared and kept as a museum material. The species were
identified among these samples. As a result of the study, 16 species belonging Lepidopteran order were found to
be pests of maize. Their dispersion and distribution were observed. Most of species were the Noctuidae family.
Sesamia cretica Led., Sesamia nonagrioides Lef. from Amphipyrine subfamily, Agrotis crassa Hbn., Agrotis
exclamationis Lin., Agrotis ipsilon Hfn., Agrotis puta Hbn., Agrotis segetum Schiff., Agrotis spinifera Hbn.,
Spodoptera exigua Hbn., Spodoptera littoralis Boisd. from Noctuinae subfamily, Pseudaletia unipuncta Haw.,
Acantholeucania loreyi Dup. from Hadeninae subfamily, Helicoverpa armigera Hbn., Heliothis nubigera D.S.,
Heliothis peltigera Schiff. from Heliothinae subfamily were determined. Of these, Ostrinia nubilalis Hbn.
belonging Pyraustinae subfamily from Pyralidae family was determined.
Keywords: Çanakkale, Lepidoptera, Maize.

Giriş
Mısır, önemli bir besin kaynağı olması yanında, yem ve bitkisel yağ baĢta olmak üzere birçok
sanayi dalının da önemli bir hammaddesini oluĢturmaktadır. Dünya nüfusunun sürekli artması ve
sanayi kollarının geliĢmesi diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi mısır üretim artıĢını da her zaman
gündemde tutmaktadır.
Ülkemizde hububat tarımı içerisinde önemli bir paya sahip, 1982 yılından beri ikinci ürün
olarak tarımı yapılan mısır bitkisi konukçuluk ettiği pek çok zararlıyı gündeme getirmiĢtir (ġimĢek ve
Sezer, 1983; Zeren ve ark., 1988a; Zeren ve ark., 1988b; Kavut ve ark., 1990; ġimĢek ve Güllü, 1992).
Bu zararlılar içerisinde Lepidoptera takımına bağlı türler önemli bir konumdadır. Türkiye‟de 7 takıma
bağlı 83 böcek türünün mısır bitkisinde zararlı olduğu ve bunlardan 3 lepidopter türünün primer, 6
lepidopter türünün de potansiyel zararlı olduğu bildirilmiĢtir (Lodos, 1981). Bir diğer çalıĢmada, A.
ipsilon, A. segetum, S. nonagrioides, S. cretica, O. nubilalis, A. loreyi, P. unipuncta, S. exigua, S.
littoralis ve H. armigera‟nın mısır yetiĢtirilen alanlarda zararlı, önemli lepidopter türler olduğu
bildirilmiĢtir (Özdemir ve Uzunali, 1981).
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Akdeniz Bölgesinde yapılan çalıĢmada, S. nonagrioides, S. cretica, O. nubilalis, A. loreyi, P.
unipuncta, H. armigera, S. exigua, A. ipsilon ve A. segetum olmak üzere toplam 9 lepidopter türünün
mısırda önemli zararlılar olduğu tespit edilmiĢtir. Söz konusu bu zararlılardan A. ipsilon ve A.
segetum‟un birinci ürün mısırda, S. nonagrioides, S. cretica, O. nubilalis‟in ise ikinci ürün mısırda
anahtar zararlı ve diğerlerinin potansiyel zararlı olduğu bildirilmiĢtir (ġimĢek ve Sezer, 1983).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci ve ikinci ürün mısırlarında yapılan çalıĢmada, Sesamia
spp., S. exigua, O. nubilalis, A. loreyi, Agrotis spp. zararlı lepidopter türleri tespit edilmiĢ ve bunların
içerisinde Sesamia spp. ve O. nubilalis türlerinin ana zararlı olduğu bildirilmiĢtir (Gözüaçık ve ark.,
2007).
Bu zararlılar, ülkemizde olduğu gibi mısır üretimi yapılan pek çok ülkede de sorun olmaktadır
(Hirai, 1975; Melamed–Madjar ve Tam, 1980; Story ve ark., 1984; Durant ve ark., 1986; Ohnesorge
ve Reh, 1987; Singh ve ark., 1987). Bitkinin farklı geliĢme dönemlerinde görülen mısır zararlılarının
bir kısmı yaprak, gövde ve püskül üzerinde beslenmekte ve kolayca görülebilmektedir. Ancak,
çoğunluğu gövde, kök, koçan, yaprak helezonu ve toprak altında saklanarak beslenmekte ve mücadele
yapılmadığı takdirde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu zararlılar içerisinde özellikle S.
nonagrioides ve O. nubilalis‟in bitkideki beslenme davranıĢı ve bitki fenolojisi nedeniyle gerek
uygulama zorluğu gerekse uygulanan insektisitin hedefe ulaĢmada yetersiz kalması, kimyasal
mücadelenin baĢarısını azaltmaktadır (Güllü, 2000).
Ülkemizde mısırda zararlı lepidopterler üzerine Çukurova‟da pek çok çalıĢma yapılmıĢtır
(Teoman, 1979; Kayapınar ve KornoĢor, 1988; KornoĢor ve ark., 1992; ġimĢek ve Güllü, 1992;
Ġkincisoy, 1993; Kara, 1994; Sertkaya ve KornoĢor, 1994; Bayram, 2003).
Ege Bölgesinde yapılan çalıĢmalarda, mısır ve sorgum alanlarında S. cretica ve S.
nonagrioides‟in zarar oluĢturduğu, S. nonagrioides‟in hakim tür olduğu bildirilmiĢtir (Kavut, 1977;
Kavut, 1985).
Samsun‟da yapılan çalıĢmada, O. nubilalis‟in galeri sayısı ile ürün kaybı arasında bir iliĢki
bulunmadığı bildirilmiĢtir (Özdemir, 1985). Bir diğer çalıĢmada, toplam 94 mısır hat ve çeĢidinde O.
nubilalis‟e karĢı hassasiyetleri ve hatlarda doğal bulaĢma oranları bildirilmiĢtir (Kılıç ve Özdemir
1994a).
Bu çalıĢmada Çanakkale‟de mısırda zararlı Lepidoptera türleri tespit edilmiĢ, zararlı
lepidopterlerin dağılımları ve yayılıĢları belirlenmiĢtir.
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢmanın ana materyalini, Çanakkale‟de mısırda zararlı Lepidoptera takımına bağlı türlerin
yumurta, larva, pupa ve erginleri oluĢturmuĢtur.
Lepidoptera türlerinin belirlenmesi
Lepidoptera takımına bağlı türlerin belirlenmesi için çalıĢmalar, Çanakkale‟de 2009 ve 2010
yıllarında mısır tarlalarında, mısır bitkilerinin toprak yüzeyine çıkmasıyla baĢlamıĢ ve mısırın hasadına
kadar devam etmiĢtir. Bunun için, mısır tarlalarında köĢegenler doğrultusunda ilerleyerek, tarlanın
farklı 10 noktasında yan yana 5‟er bitkinin tüm kısımları (yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan
püskülleri, kök bölgesi) gözle kontrol yöntemine göre incelenerek, lepidopterlerin ergin öncesi
dönemlerine (yumurta, larva ve pupa) ait örnekler bulundukları ortam ile birlikte etiketlenip kültür
kaplarına alınarak buz kaplarında laboratuara getirilmiĢ ve ergin çıkıĢı için 25 1oC sıcaklık ve
%60 10 nem değerinde kültüre alınmıĢtır.
Ergin bireyler Robinson tipi ıĢık tuzakları ile toplanmıĢtır. Biga (ÇeĢmealtı), Ezine (Çamoba)
ve Merkez (Çıplak)‟de 3 mısır tarlasına 160 watt‟lık civa buharlı ampul ile çalıĢan Robinson tipi ıĢık
tuzakları yerleĢtirilmiĢtir. Bu alanlarda iki yıl süreyle Robinson tipi ıĢık tuzakları çalıĢtırılmıĢtır.
Tuzaklara yakalanan kelebeklerin çırpınmadan ve zarar görmeden ölmeleri için cam kavonoz içinde
talaĢa emdirilmiĢ Dichlorvos kullanılmıĢtır. Tuzaklar haftada bir kez kontrol edilerek, tuzağa düĢen
lepidopterler pens yardımıyla plastik kaba toplanıp laboratuara getirildikten sonra tür teĢhisi yapılarak
mısırda zararlı lepidopterler tespit edilip ayrı ayrı sayılarak kaydedilmiĢtir. Tuzaklardaki kavanozlara
haftada bir kez ilaç takviyesi yapılmıĢ ve iki haftada bir kavanozlardaki talaĢ yenilenmiĢtir.
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Robinson tipi ıĢık tuzaklarından toplanan ve kültürden elde edilen erginler, etiket bilgileri ile
teĢhise hazır hale getirilmiĢtir. Borror ve ark. (1976), Carter, (1984) ve Skinner, (1998)‟den
yararlanılarak familya, altfamilya ve tür teĢhisleri yapılmıĢtır.
Örneklemeler haftada bir kez, örnekleme sayısı, Bora ve Karaca (1970) esas alınarak
yapılmıĢtır.

ġekil 1. Biga (ÇeĢmealtı)‟da Robinson tipi ıĢık
tuzağı görünüĢ.

ġekil 2. Ezine (Çamoba)‟de Robinson tipi ıĢık tuzağı.

ġekil 3. Merkez (Çıplak)‟de Robinson tipi ıĢık
tuzağı görünüĢ.

ġekil 4. Çanakkale‟de mısır tarlasından bir görünüĢ.

Lepidoptera türlerinin dağılımlarının ve yayılışlarının belirlenmesi
ÇalıĢmalar, Çanakkale‟de mısır ekimi yapılan 3 ilçe, 18 köyde bulunan farklı mısır tarlalarında
2009 yılında 40 tarla ve 5220 da alanda, 2010 yılında 50 tarla ve 6562 da alanda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu alanlarda lepidopterlerin yumurta, larva ve pupaları toplanarak kültüre alınmıĢ, erginleri teĢhise
hazır hale getirilmiĢ ve teĢhis sonuçlarına göre dağılımları ve yayılıĢları verilmiĢtir.
Örnekleme yerleri
Çanakkale‟de mısır bitkisinde çalıĢmalar, ilçelerdeki mısır ekiliĢlerinin yoğunlukları ve ekiliĢ
alanlarının ili temsil etmeleri dikkate alınarak tarla seçimleri yapılmıĢtır.
2009 yılı çalıĢmaları, Biga ilçesi GümüĢçay‟da 4 tarlada (1200 da), ÇavuĢköy‟de 3 tarlada
(850 da), Güleçköy‟de 2 tarlada (300 da), ÇeĢmealtı‟nda 1 tarlada (180 da), SavaĢtepe‟de 1 tarlada
(89 da), Karahamzalı‟da 3 tarlada (86 da), Akköprü‟de 1 tarlada (80 da), Tokatkırı‟nda 2 tarlada (60
da); Ezine ilçesi TaĢtepe‟de 2 tarlada (150 da), PınarbaĢı‟nda 2 tarlada (115 da), Kumburun‟da 2
tarlada (75 da), Çamoba‟da 2 tarlada (89 da); Merkez ilçesi Gökçalı‟da 1 tarlada (189 da),
Akçapınar‟da 1 tarlada (79 da), AkçeĢme‟de 1 tarlada (67 da), Tevfikiye‟de 2 tarlada (114 da),
Kumkale‟de 2 tarlada (575 da), Çıplak‟ta 8 tarlada (922 da) olmak üzere toplam 40 tarla ve 5220 da
alanda gerçekleĢtirilmiĢtir (Çizelge 1.).
2010 yılı çalıĢmaları, Biga ilçesi GümüĢçay‟da 4 tarlada (1380 da), ÇavuĢköy‟de 4 tarlada
(1325 da), Güleçköy‟de 4 tarlada (475 da), ÇeĢmealtı‟nda 1 tarlada (174 da), SavaĢtepe‟de 2 tarlada
(158 da), Karahamzalı‟da 3 tarlada (94 da), Akköprü‟de 1 tarlada (80 da), Tokatkırı‟nda 2 tarlada (79
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da); Ezine ilçesi TaĢtepe‟de 2 tarlada (280 da), PınarbaĢı‟nda 3 tarlada (311 da), Kumburun‟da 2
tarlada (75 da), Çamoba‟da 2 tarlada (89 da); Merkez ilçesi Gökçalı‟da 3 tarlada (218 da),
Akçapınar‟da 1 tarlada (84 da), AkçeĢme‟de 1 tarlada (39 da), Tevfikiye‟de 2 tarlada (91 da),
Kumkale‟de 4 tarlada (313 da), Çıplak‟ta 9 tarlada (1297 da) olmak üzere toplam 50 tarla ve 6562 da
alanda gerçekleĢtirilmiĢtir (Çizelge 2.).
Çizelge 1. ÇalıĢmanın yapıldığı 2009 yılındaki köy isimleri, tarla sayıları ve büyüklükleri
İlçeler

Biga

Ezine

Merkez

Köy
Gümüşçay
Çavuşköy
Güleçköy
Çeşmealtı
Savaştepe
Karahamzalı
Akköprü
Tokatkırı
Taştepe
Pınarbaşı
Kumburun
Çamoba
Gökçalı
Akçapınar
Akçeşme
Tevfikiye
Kumkale
Çıplak

Tarla sayısı (adet)
4
3
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
8

Tarla büyüklüğü (da)
1200
850
300
180
89
86
80
60
150
115
75
89
189
79
67
114
575
922

Çizelge 2. ÇalıĢmanın yapıldığı 2010 yılındaki köy isimleri, tarla sayıları ve büyüklükleri
İlçeler

Biga

Ezine

Merkez

Köy
Gümüşçay
Çavuşköy
Güleçköy
Çeşmealtı
Savaştepe
Karahamzalı
Akköprü
Tokatkırı
Taştepe
Pınarbaşı
Kumburun
Çamoba
Gökçalı
Akçapınar
Akçeşme
Tevfikiye
Kumkale
Çıplak

Tarla sayısı (adet)
4
4
4
1
2
3
1
2
2
3
2
2
3
1
1
2
4
9

Tarla büyüklüğü (da)
1380
1325
475
174
158
94
80
79
280
311
75
89
218
84
39
91
313
1297

Arazi çalışmaları
Vegetatif geliĢme döneminde, mısır bitkisinin kök ve yapraklarında zarar yapan Lepidoptera
türlerini belirlemek için, her mısır tarlasında, en az 5 farklı noktada ve toplam 100 bitki kontrol
edilerek bu kısımlarda bulunan yumurta, larva ve pupalar toplanmıĢtır.
Generatif geliĢme döneminde, her mısır tarlasında, en az 5 farklı noktada toplam 100 adet
mısır bitkisinin sap, yaprak ile tepe ve koçan püskülü üzerinde görülen yumurta ve larvalar
bulundukları bitki materyali ile birlikte kesilerek toplanmıĢtır.
Olgunluk döneminde, her mısır tarlasında, en az 5 farklı noktada toplam 100 adet mısır
bitkisinin gövde ve generatif organlarında bulunan yumurta, larva ve pupalar toplanmıĢtır.
Kontrol ve sayımlar, her parselden tesadüfi 5 noktada, aynı sıra üzerinde yan yana bulunan 5
bitkinin, tüm organlarında haftada bir kez gözle kontrol yöntemine göre örnekleme Ģeklinde
yapılmıĢtır. Örneklemede, S. exigua, A. crassa, A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum,
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A. spinifera, P. unipuncta, A. loreyi, H. armigera, H. nubigera, H. peltigera ve S. littoralis
sayımlarında bitkilerin kök bölgesi, gövde, yaprak, tepe püskülü ve koçanların üzerinde bulunan
larvaları kaydedilmiĢtir (ġekil 11., 12., 13. ve 14.). S. cretica ve S. nonagrioides’in yumurtaları,
yaprak kınında ve koçan yapraklarının iç yüzeyinde; O. nubilalis‟in yumurtaları yaprak alt
yüzeylerinde aranmıĢtır. Her iki zararlı için, bitkinin ilk geliĢme dönemlerinde yaprak helezonlarında,
ileri dönemlerinde gövde üzerindeki boğum ve boğum aralarında bulunan deliklerden, yan yana 5
bitki, üzerinde çok delik bulunan ve merkezi yaprakları çok zarar gören bitkiler, yerinde kesilerek
yarılmıĢ ve içindeki larva ve pupalar sayılmıĢtır (ġekil 5., 6., 7., 8., 9. ve 10.). Gövde üzerinde az
sayıda delik bulunan bitkilerde, teorik olarak delik baĢına 1 larva ve pupa döneminde 1 pupa kabul
edilerek sayım yapılmıĢtır. S. cretica ve S. nonagrioides için, mısır koçan ve koçan taslaklarındaki
larva ve pupalar, yaprak kınlarındaki yumurta kümeleri bitki üzerinde sayılarak kaydedilmiĢtir. O.
nubilalis için ise gövdenin koçan üstü kısımlarında bulunan boğumlardaki deliklerde, koçan
taslaklarında ve koçanlarda larva ve pupalar ve yapraklarda bulunan yumurta kümeleri sayılarak
kaydedilmiĢtir.
Kontrol ve sayım tarihleri mısır bitkisinin geliĢme dönemleri, Hanway (1966) esas alınarak
yapılmıĢtır (Çizelge 3.).
Çizelge 3. Mısır bitkisinde fenolojik dönemler (Hanway, 1966)
Dönemler
Vegetatif gelişme

Generatif gelişme
Olgunlaşma

Özellikleri
ÇıkıĢ öncesi
ÇıkıĢ
Ġki yapraklı (yapraklar tamamen açık)
Erken helezon (dört yaprak)
Orta helezon (sekiz yaprak)
Geç helezon (on iki yaprak)
Tepe püskül oluĢumu
Koçan püskül oluĢumu
Tane oluĢumu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ġekil 5. O. nubilalis (larva).

ġekil 6. O. nubilalis (pupa).

ġekil 7. O. nubilalis (larva).

ġekil 8. S. nonagrioides (larva).
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ġekil 9. S. nonagrioides (larva).

ġekil 10. S. nonagrioides (larva).

ġekil 11. A. ipsilon (larva).

ġekil 12. P. unipuncta (larva).

ġekil 13. S. exigua (larva).

ġekil 14. S. littoralis (larva).

Laboratuar çalışmaları
Mısır tarlalarından toplanan farklı biyolojik dönemdeki örnekler, kültür kaplarına besinleriyle
birlikte alınmıĢ, etiket bilgileri ve bitkinin biyolojik dönemleri kaydedilmiĢtir. Örnekler buz kabı
içinde laboratuara getirilerek, larva ve yumurtalar ağzı tülbent ile kapatılmıĢ ve etiket bilgileri yazılmıĢ
plastik kaplarda kültüre alınmıĢtır. Larvalara günlük besin olarak, taze mısır yaprağı ve sapı, ileri
dönemlerinde koçan verilmiĢtir. Ergin olan bireyler teĢhise hazır hale getirilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
Mısır bitkisinde tespit edilen lepidoptera türleri
Çanakkale‟de 2009 ve 2010 yıllarında mısır bitkisinde zararlı Lepidoptera takımına bağlı
türler Çizelge 4.‟te verilmiĢtir. Saptanan türlerin çoğunluğunu Noctuidae familyasına bağlı
Amphipyrinae altfamilyasına ait Sesamia cretica Led., Sesamia nonagrioides Lef., Noctuinae
altfamilyasına ait, Agrotis crassa Hbn., Agrotis exclamationis Lin., Agrotis ipsilon Hfn., Agrotis puta
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Hbn., Agrotis segetum Schiff., Agrotis spinifera Hbn., Spodoptera exigua Hbn., Spodoptera littoralis
Boisd., Hadeninae altfamilyasına ait, Pseudaletia unipuncta Haw., Acantholeucania loreyi Dup.,
Heliothinae altfamilyasına ait, Helicoverpa armigera Hbn., Heliothis nubigera D.S., Heliothis
peltigera Schiff. oluĢturmuĢtur. Pyralidae familyasından da Pyraustinae altfamilyasına ait, Ostrinia
nubilalis Hbn. türü tespit edilmiĢtir.
Çizelge 4. Çanakkale‟de 2009 ve 2010 yıllarında mısır bitkisinde saptanan Lepidoptera türleri
Familya
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Pyralidae

Altfamilya
Amphipyrinae
Amphipyrinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Noctuinae
Hadeninae
Hadeninae
Heliothinae
Heliothinae
Heliothinae
Pyraustinae

Türler
Sesamia cretica
Sesamia nonagrioides
Agrotis crassa
Agrotis exclamationis
Agrotis ipsilon
Agrotis puta
Agrotis segetum
Agrotis spinifera
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis
Pseudaletia unipuncta
Acantholeucania loreyi
Helicoverpa armigera
Heliothis nubigera
Heliothis peltigera
Ostrinia nubilalis

Mısır bitkisinde tespit edilen lepidoptera türlerinin dağılımları ve yayılışları
Çanakkale‟de mısır bitkisinde zararlı Lepidoptera takımına bağlı türlerin mısırın fenolojik
dönemlerine göre birey sayıları Çizelge 5. ve Çizelge 6.‟da, rastlanıldığı fenolojik dönemler Çizelge
7.‟de, ilçelere göre yayılıĢları Çizelge 8.‟de verilmiĢtir.
Çizelge 5. Çanakkale‟de 2009 yılında mısırda saptanan Lepidoptera türlerinin ergin öncesi
dönemlerine ait birey sayıları
Türler

Çıkış
öncesi

S.cretica
S.nonagrioides
A.crassa
A.exclamationis
A.ipsilon
A.puta
A.segetum
A.spinifera
S.exigua
S.littoralis
P.unipuncta
A.loreyi
H.armigera
H.nubigera
H.peltigera
O.nubilalis

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lepidoptera türlerinin mısırın fenolojik dönemlerine göre birey sayısı
Tepe
Koçan
İki
Erken
Orta
Geç
Çıkış
püskül
püskül
yapraklı helezon
helezon helezon
oluşumu
oluşumu
0
1
1
6
13
25
14
0
2
3
25
23
48
50
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
5
8
4
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
2
3
2
0
0
0
0
2
8
9
1
7
1
0
0
0
0
11
7
6
0
0
0
8
8
7
0
0
0
6
12
18
35
43
0
0
0
0
10
6
7
0
0
0
0
8
5
0
0
0
0
0
1
5
6
0
0
3
22
31
49
62

Tane
oluş.
39
57
0
0
0
0
0
0
0
3
1
52
9
7
4
55

Lepidoptera türlerine 2009 ve 2010 yıllarında mısırın vegetatif geliĢme, generatif geliĢme ve
olgunlaĢma döneminde rastlanılmıĢtır. A. crassa, A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum ve
A. spinifera mısırın iki yapraklı ve erken helezon döneminde yoğunluk oluĢturmuĢtur. S. exigua‟ya
mısırın iki yapraklı döneminde rastlanılmıĢ, erken helezon ve orta helezon döneminde yoğunluk
oluĢturmuĢtur. S. littoralis mısırın geç helezon, tepe püskül oluĢumu ve koçan püskül oluĢumu
döneminde yoğunluk oluĢturmuĢtur. P. unipuncta mısırın orta helezon, geç helezon ve tepe püskül
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oluĢumu döneminde yoğunluk oluĢturmuĢtur. A. loreyi‟ye mısırın erken helezon döneminde
rastlanılmıĢ, tane oluĢumu döneminde birey sayısı en üst seviyeye ulaĢmıĢtır. H. armigera, H.
nubigera ve H. peltigera mısırın geç helezon, generatif geliĢme ve olgunlaĢma döneminde yoğunluk
oluĢturmuĢtur. S. cretica mısırın vegetatif ve generatif geliĢme döneminde yoğunluk oluĢturmuĢ, tane
oluĢumu döneminde birey sayısı en üst seviyeye ulaĢmıĢtır. S. nonagrioides mısırın tüm dönemlerinde
yoğunluk oluĢturmuĢ, koçan püskül oluĢumu ve tane oluĢumu döneminde birey sayısı en üst seviyeye
ulaĢmıĢtır. O. nubilalis‟e mısırın erken helezon döneminde rastlanılmıĢ, generatif geliĢme ve
olgunlaĢma döneminde birey sayısı en üst seviyeye ulaĢmıĢtır.
Çizelge 6. Çanakkale‟de 2010 yılında mısırda saptanan Lepidoptera türlerinin ergin öncesi
dönemlerine ait birey sayıları
Türler

S.cretica
S.nonagrioides
A.crassa
A.exclamationis
A.ipsilon
A.puta
A.segetum
A.spinifera
S.exigua
S.littoralis
P.unipuncta
A.loreyi
H.armigera
H.nubigera
H.peltigera
O.nubilalis

Çıkış
öncesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lepidoptera türlerinin mısırın fenolojik dönemlerine göre birey sayısı
Tepe
Koçan
İki
Erken
Orta
Geç
Çıkış
püskül
püskül
yapraklı
helezon
helezon helezon
oluşumu
oluşumu
0
1
2
5
11
15
16
0
1
4
36
21
32
68
1
3
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
5
3
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
1
3
3
0
0
0
0
1
2
4
2
0
0
0
0
3
7
10
5
5
1
0
0
0
0
9
8
4
0
0
0
7
9
15
5
0
0
3
14
15
23
55
0
0
0
0
10
8
11
0
0
0
0
3
4
6
0
0
0
0
2
4
3
0
0
1
41
48
58
73

Tane
oluş.
26
64
0
0
0
0
0
0
1
4
7
46
13
6
5
64

Lepidoptera türlerinden S. cretica, S. nonagrioides, S. exigua, S. littoralis, P. unipuncta
A.loreyi, H. armigera, H. nubigera, H. peltigera ve O. nubilalis‟e 2009 ve 2010 yılı çalıĢmalarında
mısırın vegetatif geliĢme, generatif geliĢme ve olgunlaĢma döneminde rastlanılmıĢtır. A. crassa,
A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum ve A. spinifera türlerine mısırın vegetatif geliĢme
döneminde rastlanılmıĢtır.
Çizelge 7. Çanakkale‟de 2009 ve 2010 yıllarında mısırda saptanan Lepidoptera türlerinin ergin öncesi
dönemlerinin rastlanıldığı fenolojik dönemler
Tür

Çıkış
öncesi

S.cretica
S.nonagrioides
A.crassa
A.exclamationis
A.ipsilon
A.puta
A.segetum
A.spinifera
S.exigua
S.littoralis
P.unipuncta
A.loreyi
H.armigera
H.nubigera
H.peltigera
O.nubilalis

-

Lepidoptera türlerinin mısırda rastlanıldığı fenolojik dönemler
Tepe
Koçan
İki
Erken
Orta
Geç
Çıkış
püskül
püskül
yapraklı
helezon
helezon
helezon
oluşumu
oluşumu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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u
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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A. crassa, A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum ve A. spinifera‟nın 2009 ve 2010
yıllarında mısırın fenolojik olarak iki yapraklı, erken helezon ve orta helezon dönemlerinde yaptığı
zararın önemli olduğu, mısırın çıkıĢından itibaren erken helezon dönemine kadar A. crassa, A.
exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum ve A. spinifera‟ya karĢı bitkinin oldukça hassas olduğu
gözlenmiĢtir. Zararlıların larvaları mısırın çıkıĢ, iki yapraklı, erken helezon dönemlerinde kök boğazını
keserek büyüme konilerinin kurumasına neden olmuĢ ve gündüzleri toprak içinde kesik bitkinin kök
bölgesinde kıvrılmıĢ olarak bulunmuĢlardır (ġekil 11.). Ġleri dönem larvalar, bitkinin toprak üstü
kısımlarını da kesmek suretiyle beslenmiĢlerdir. Çukurova‟da yapılan çalıĢmada, Agrotis spp.
larvalarına mısırın fenolojik olarak 2–4 ve 4–6 yapraklı dönemlerinde rastlanılmıĢ, mısırın geliĢme
dönemleri boyunca ıĢık tuzağından yakalanan erginlerin %57‟sinin A. ipsilon, %32‟sinin ise
A. segetum olduğu bildirilmiĢtir (Güllü, 2000). Bu çalıĢmada saptanan türler içerisinde A. crassa,
A. exclamationis, A. puta ve A. spinifera mısır zararlısı olarak ilk kez kaydedilmiĢtir. P. unipuncta ve
A. loreyi‟nin larvalarına mısırın erken helezon ve orta helezon döneminde rastlanılmıĢtır. P. unipuncta
larvaları helezon döneminde merkezi ve taze yaprakların kenarlarından içe doğru yemek suretiyle
beslenmiĢlerdir (ġekil 12.). Çukurova‟da yapılan çalıĢmada, P. unipuncta‟nın mısırda yaprak, koçan
ve püsküllerde beslenmek suretiyle zararlı olduğu bildirilmiĢtir (Teoman, 1979). A. loreyi‟nin en
önemli zararı mısırın tepe püskül, koçan püskül ve tane oluĢumu döneminde yaptığı gözlenmiĢtir.
Çukurova‟da yapılan çalıĢmada, A. loreyi‟nin asıl zararını koçan püsküllerini keserek meydana
getirdiği bildirilmiĢtir (Ġkincisoy, 1993). S. cretica ve S. nonagrioides‟in mısırın her geliĢme
döneminde zarar yaptığı saptanmıĢtır. Zararlıların larvalarına mısırın iki yapraklı ve erken helezon
dönemlerinde rastlanılmıĢtır. Vegetatif geliĢme döneminde saptanan larvaların genelde helezon
yaprakları arasında olduğu gözlenmiĢtir. Larvaların en yoğun olduğu dönem geç helezon, tepe püskül,
koçan püskül ve tane oluĢumu dönemi olduğu saptanmıĢtır (ġekil 8.). Larvalar, gövde ve koçanda
açtığı deliklerden girerek galeriler meydana getirmiĢ ve ileri dönemlerde gövdeyi boĢaltmıĢlardır
(ġekil 9. ve ġekil 10.). Tane oluĢumu döneminde koçanların içine girerek taneleri yemek suretiyle
tahrip etmiĢlerdir. S. nonagrioides‟in ilk yumurta paketine orta helezon döneminde rastlanılmıĢtır.
Generatif geliĢme döneminde pupa sayısında artıĢ gözlenmiĢtir. Akdeniz Bölgesinde yapılan
çalıĢmada, S. cretica ve S. nonagrioides‟in mısırda önemli zararlılar olduğu bildirilmiĢtir (ġimĢek ve
Sezer, 1983). Ege Bölgesinde yapılan çalıĢmada, S. cretica ve S. nonagrioides‟in mısırda önemli
zararlar oluĢturduğu bildirilmiĢtir (Kavut, 1985). Darı ve mısır tarlalarında yapılan bir diğer çalıĢmada,
S. cretica‟nın darıda önemli zararlı olduğu ve mısırda zararına rastlanmadığı bildirilmiĢtir (ġimĢek,
1988). O. nubilalis‟in ilk larvaları erken helezon döneminde görülmüĢtür. Larvalar, helezon
yapraklarda beslenmiĢ, ileri dönemlerde gövde ve koçanda galeriler açmak suretiyle tahrip etmiĢler,
boğum ve koçan sapı kırılmasına neden olmuĢlardır (ġekil 5. ve ġekil 7.). Tepe püskül oluĢumu
döneminde pupa sayısında azalma gözlenmiĢtir. S. nonagrioides fide döneminden itibaren enfeksiyon
yapabilirken, O. nubilalis‟in 50 cm.‟den küçük mısırlarda salgın yapmamasının, mısırda bulunan
dimboa‟nın O. nubilalis üzerinde kimyasal direnç faktörü olmasından kaynaklandığı bildirilmiĢtir
(Russel ve ark., 1975). Çukurova‟da yapılan çalıĢmada, mısırda önemli derecede zarar meydana
getiren O. nubilalis larvalarının koçan üstü kısımlarda ve S. nonagrioides larvalarının ise bitkinin
koçan altı kısımlarında yoğunlaĢtıkları bildirilmiĢtir (Kayapınar ve KornoĢor, 1992). H. armigera, H.
nubigera ve H. peltigera larvalarına geç helezon döneminde rastlanılmıĢtır. Larvalar, tepe ve koçan
püsküllerini keserek koçanların seyrek taneli olmasına neden olmuĢlardır. Tane oluĢumu döneminde
larvalar koçanın uç kısmındaki taneleri yemek suretiyle tahrip etmiĢlerdir. A.B.D.‟de yapılan
çalıĢmada, mısır bitkisinin koçan püskülünde bulunan maysin‟in yeĢilkurt larvalarının büyümesini
engellediği ve ölümünü artırdığı bildirilmiĢtir (Henson ve ark., 1984). Çukurova‟da yapılan çalıĢmada,
H. armigera ve H. peltigera‟nın ıĢık tuzağı kullanarak populasyon eğrileri elde edilmiĢ ve her iki
zararlının populasyon eğrilerinin ayın karanlık dönemlerinde en yüksek değere ulaĢtığı bildirilmiĢtir
(YabaĢ ve Özer, 1982). Bu çalıĢmada saptanan türler içerisinde H. nubigera ve H. peltigera mısır
zararlısı olarak ilk kez kaydedilmiĢtir. S. exigua larvalarına iki yapraklı dönemde rastlanılmıĢ,
larvaların iki yapraklı, erken helezon ve orta helezon döneminde yoğunluk oluĢturduğu gözlenmiĢtir.
S. exigua‟nın en önemli zararı erken helezon döneminde yaptığı saptanmıĢtır. Larvalar, yaprakların
yeĢil dokusuyla beslenerek ileri dönemlerde yaprağın tamamını yiyerek tahrip etmiĢlerdir (ġekil 13.).
Kök boğazından gövde içine girerek büyüme konisinin kurumasına neden olmuĢlardır. Çukurova‟da
yapılan çalıĢmada, S. exigua larvalarının en yoğun olduğu geliĢme dönemlerinin 2–4, 4–6 yapraklı
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dönem olduğu bildirilmiĢtir (Güllü, 2000). S. littoralis larvalarına geç helezon döneminde
rastlanılmıĢtır. Larvalar, koçan püskülünü kesmek suretiyle tahrip etmiĢlerdir (ġekil 14.).
Çizelge 8. Çanakkale‟de 2009 ve 2010 yıllarında mısırda saptanan Lepidoptera türlerinin ergin öncesi
dönemlerinin ilçelere göre yayılıĢları
Tür
S.cretica
S.nonagrioides
A.crassa
A.exclamationis
A.ipsilon
A.puta
A.segetum
A.spinifera
S.exigua
S.littoralis
P.unipuncta
A.loreyi
H.armigera
H.nubigera
H.peltigera
O.nubilalis

Biga
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lepidoptera türlerinin ilçelere göre yayılışları
Ezine
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Merkez
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lepidoptera türlerinden 2009 ve 2010 yıllarında en fazla yayılıĢ gösteren türler, S. cretica, S.
nonagrioides, A. ipsilon, A. segetum, A. spinifera, S. exigua, S. littoralis, P. unipuncta, A. loreyi, H.
armigera ve O. nubilalis olmuĢtur. A. crassa, A. puta, H. peltigera, Ezine ve Merkez ilçesinde yayılıĢ
gösterirken, yayılıĢı en az olan tür A. exclamationis ve H. nubigera olmuĢtur. A. exclamationis‟e
sadece Biga ilçesinde, H. nubigera‟ya ise sadece Merkez ilçesinde rastlanılmıĢtır. A. crassa ve
H. peltigera‟ya 2009 yılı çalıĢmalarında Ezine ilçesinde rastlanılırken, 2010 yılı çalıĢmalarında
rastlanılmamıĢtır.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalıĢmada Çanakkale‟de mısırda zararlı Lepidoptera türleri ile zararlı lepidopterlerin
dağılımlarının ve yayılıĢlarının saptanması amaçlanmıĢtır.
Çanakkale‟de mısır zararlıları üzerine yapılmıĢ pek az çalıĢma bulunmaktadır. Çanakkale‟de
yapılan çalıĢmada, S. nonagrioides‟in ergin populasyon geliĢmesi ile kıĢ aylarında tarlada kalan mısır
sapları incelenerek zararlının kıĢlama durumu ve kafes içine alınan bulaĢık bitki saplarındaki
larvalardan da kıĢlayan dölün pupa oluĢ ve ergin uçusu bildirilmiĢtir (Özpınar ve ark., 2014). Bir diğer
çalıĢmada, S. nonagrioides ve O. nubilalis‟in kıĢlama durumu, ergin uçuĢu ve bazı biyolojik özellikleri
bildirilmiĢtir (Çekmez ve Özpınar, 2014).
Ülkemizde derleme olarak yapılan çalıĢmada, mısır bitkisinde zarara neden olan A. ipsilon, A.
segetum, S. nonagrioides, S. cretica, O. nubilalis, A. loreyi, P. unipuncta, S. exigua, S. littoralis ve H.
armigera‟nın ekonomik önemleri ve yayılıĢ alanları bildirilmiĢtir (Özdemir ve Uzunali, 1981). Mısır
entegre mücadele teknik talimatında, A. ipsilon, A. segetum, S. nonagrioides, S. cretica, O. nubilalis,
A. loreyi, P. unipuncta, S. exigua, S. littoralis ve H. armigera‟nın mısırda zararlı türler olduğu
bildirilmiĢtir (GTHB, 2011).
Bu çalıĢma sonucunda mısırda zararlı Lepidoptera takımına bağlı S. cretica, S. nonagrioides,
A. crassa, A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum, A. spinifera, S. exigua, S. littoralis, P.
unipuncta, A. loreyi, H. armigera, H. nubigera, H. peltigera ve O. nubilalis olmak üzere 16 tür tespit
edilmiĢtir. Bu çalıĢmada tespit edilen türler içerisinde A. crassa, A. exclamationis, A. puta, A.
spinifera, H. nubigera ve H. peltigera mısır zararlısı olarak ilk kez kaydedilmiĢtir.
Mısırın vegetatif geliĢme, generatif geliĢme ve olgunlaĢma döneminde S. cretica, S.
nonagrioides, S. exigua, S. littoralis, P. unipuncta A.loreyi, H. armigera, H. nubigera, H. peltigera ve
O. nubilalis‟e rastlanılmıĢ, A. crassa, A. exclamationis, A. ipsilon, A. puta, A. segetum ve A. spinifera
türlerine mısırın vegetatif geliĢme döneminde rastlanılmıĢtır.
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S. cretica, S. nonagrioides, A. ipsilon, A. segetum, A. spinifera, S. exigua, S. littoralis,
P. unipuncta, A. loreyi, H. armigera, O. nubilalis‟e Biga, Ezine ve Merkez ilçesinde rastlanılırken;
A. crassa, A. puta, H. peltigera‟ya Ezine ve Merkez ilçesinde; A. exclamationis‟e Biga ilçesinde;
H. nubigera‟ya Merkez ilçesinde rastlanılmıĢtır.
Teşekkür: Bu çalıĢma, özgün araĢtırmadır. Bu çalıĢmayı gönülden destekleyen, Ziraat Mühendisi Sayın Yusuf
YemiĢ‟e, Ziraat Mühendisi Sayın Mehmet Serbest'e, Ziraat Mühendisi Sayın Erdinç Çetin'e, Ziraat Mühendisi Sayın Dr.
Mustafa Güllü‟ye, Metalurji Mühendisi Sayın Ali Öztürk‟e, Sayın Nermin Demirezer‟e, ĠnĢaat Mühendisi Sayın Servet
Demirezer‟e, Maden Mühendisi Sayın Burak Demirezer‟e, Sayın Lokman Demirezer‟e, Veteriner Hekim Sayın Ayla
Tanrikut‟a, Su Ürünleri Mühendisi Sayın Alparslan Kara‟ya, EĢim, Ziraat Y. Mühendisi Sayın Hakan Tiftikci‟ye teĢekkür
ederim.
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Abstract
Egyptian broomrape (EBR) (Orobanche aegyptiaca Pers. is one of the most dangerous parasitic plants
for a broad spectrum of hosts including tobacco (Nicotiana tabaccum L.). Finding genotypes resistant to EBR in
Oriental tobacco, one of the main types of tobacco is of great importance and is one of the breeding aims in
fighting against this parasite in Iran. In this strategic direction, a research work using diallel analysis was
conducted to identify resistant Oriental tobacco genotypes against EBR at Urmia Tobacco Research Centre, Iran
in 2012. Fifteen F1 progenies along with their six parents were planted in randomized complete block design
with three replications in two separate experiments. Analysis of variance of investigated traits [fresh weight of
root (FWR) and dry weight of root (DWR) for host plants, and fresh weight of broomrape shoot (FWBS), dry
weight of broomrape shoot (DWBS) and number of broomrape shoots (NBS) for parasite plants] using diallel
analysis showed significant mean squares of specific combining ability (SCA) for DWR, DWBS and NBS
indicating the importance of non-additive genetic effects for these traits. Good and poor general combiners were
not determined among parents for investigated traits due to non-significance of general combining ability
(GCA). A set of hybrids appeared to be significant SCA, which could be used in Oriental tobacco improvement.
Key Words: Diallel, Gene effects, GCA, SCA, Oriental tobacco, Orobanche aegyptiaca Pers.
Öz

Şark Tipi Tütün (Nicotiana tabaccum L.) Genotiplerinde Mısır Canavar Otu
(Orobanche aegyptiaca Pers.) Bitkisince Saldırıya Uğramış Köklerin
Kıyaslanması ve Diallel Analizleri
Mısırlı canavar otu (Orobanche aegyptiaca Pers.) bitkisi, parazit bitkiler içerisinde en tehlikeli türlerden
olup, tütün (Nicotiana tabaccum L.) gibi birçok bitkiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ġran‟da, Ģark tipi
tütünlerde bu parazit bitkiye dayanıklı olanlarını bulmak, ıslah çalıĢmalarında en önemli misyonlardan birisidir.
Bu araĢtırma, bu hedefe ulaĢabilmek için Urumiye Tütün AraĢtırma Merkezi‟nde kurulmuĢtur. Denemede, diallel
analizleri kullanılarak, dayanıklı genotiplerin belirlenmesi hedeflenmiĢtir. Deneme, 15 tane melez ve 6 tane
ebeveyni kıyaslamak amacıyla, iki ayrı araĢtırmada tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak
planlanmıĢtır. Değerlendirilen karakterlerdeki (tütünde yaĢ ve kuru kök ağırlığı, parazit bitkide yaĢ ve kuru
ağırlık ve bitki sayıları) varyans analizlerine göre, özel kombinasyon yeteneği açısından tütünlerde kuru kök
ağırlığı, parazit bitkilerde yaĢ ve kuru ağırlık ve bitki sayılarındaki farklılıklar anlamlı bulunmuĢtur. Bu sonuçlar,
eklemeli olmayan etki gösteren genlerin önemini ortaya koymaktadır. Genel kombinasyon yeteneği önemli
etkiye sahip olmadığından, ebeveynler arasında iyi ve zayıf genel kombinasyon yeteneği bulunamamıĢtır. Bazı
hibritlerde özel kombinasyon yeteneği önemli bulunmuĢ ve bu nedenle Ģark tipi tütünlerin ıslah çalıĢmalarında
kullanılabilecekleri tavsiyesi yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Diallel, Gen etkileri, GCA, SCA, ġark Tipi Tütünler, Orobanche aegyptiaca Pers.

Introduction
The genus Nicotiana is one of the five major genera of the family Solanaceae (Goodspeed,
1954) and is divided into three sub-genera viz. Tabacum, Rustica and Petunioides mainly based on
morphology, chromosomal pairing and behavior in interspecific hybrids (Siva Raju et al., 2012).
Turkish or Oriental tobacco is one of the Tabacum types based on morphological and
biochemical criterion (Ren and Timko, 2001). This type of Tabacum is well known for its desirable
odor and has a much milder flavor and contains less nicotine and fewer carcinogens than other
varieties (Davis and Nielsen, 1999), thus is a major constituent of blend cigarette stocks (Heidari et al.,
2013). It is of economic importance due to its place in worldwide crop production (8% of the tobacco
world production) (Davis and Nielsen, 1999). Due to its geographical situation, northwestern Iran is
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one of the most favorable regions for growing Oriental tobacco (Darvishzadeh and Hatami Maleki,
2011).
Being a noxious root parasite, Egyptian broomrape (EBR) (Orobanche aegyptiaca Pers.),
represents a major constraint in the production of Oriental tobacco and causes great losses in the yield.
EBR as one of the 150 species of the genus Orobanche (Abbes et al., 2011) is an important
holoparasitic flowering weed in the Middle East and Asia (Parker and Riches, 1993) and is one of the
most important parasitic weeds in Iran (Rumsey and Jury, 1991; Hasannejad et al., 2006;
Darvishzadeh et al., 2010).
EBR is an obligate parasite; it lacks chlorophyll, thus cannot synthesize its own food. To
initiate its life cycle, its seeds germinate in the presence of host exudates. The seedling has to contact
with a host root by its „germ tube‟ or radical, (Dorr and Kollmann, 1974) immediately after
germinating to survive (Abbes et al., 2011). It is by these connections that the parasite derives its
nutrients and water from the host using its „haustorium‟ (the tip of the elongated radicle) and
establishes connections with the host vascular system (Abbes et al., 2011). Finally the part of the
broomrape seedling outside the root of the host swells to form a tubercle. Under favorable conditions,
a shoot bud develops on the tubercle producing a flowering spike which elongates, and emerges above
the soil (Parker et al., 1993).
This parasitic weed (EBR) has a much broader spectrum of hosts and in addition to tobacco,
parasitizing many other crops such as potato, tomato, faba bean, grasspea, chickpea, lentil, common
vetch, cabbage, oilseed rape, carrot, peanut and several other crops (Parker and Riches, 1993; Press
and Graves, 1995; Perez–de–Luque et al., 2008). Thus, eradication of this dangerous weed was and
still is a worldwide aim for various reasons such as the high amount of parasite seed production,
viability of seeds in the soil over several years, lack of seed germination in the absence of a chemical
trigger from a suitable host, vigorous growth habit after emergence, and close association with the host
crop, (Buschmann et al., 2005; Ghannam et al., 2012). Despite using a broad spectrum of control
methods (mechanical, cultural, nitrogen metabolism, biological, chemical, or a combination of these
(Lym, 2005; Ditomaso et al., 2006), no significant reduction of infestation has been achieved.
Although host plant resistance is one of the key strategies in the fight against this parasite, because of
polygenic and quantitative aspects of the resistance, there has been limited success in cultivar
development with durable complete resistance. To solve this problem, the combination of
conventional and molecular breeding methods (an integrated genetic improvement program) seems to
be the best solution (Zhao and Chao–Chien, 2012). Preliminary information concerning the genetic
makeup of a given host plant and broomrape could be obtained by conventional methods (Soliman et
al., 2012). One of the several biometrical techniques available to plant breeders to achieve opening
information suitable on genetic understanding for a chosen set of parents is diallel analysis (Jinks and
Hayman, 1953; Jinks, 1954; Hayman, 1954a; Hayman, 1954b; Griffing, 1956a; Griffing 1956b). Little
is known about the diallel of the tobacco under broomrape stress condition. The aims of the present
study were to estimate the gene action and define the type of inheritance patterns of the two overall
host resistance indices, broomrape flowering shoots and invaded roots on Oriental tobacco genotypes
through genetic parameters.
Materials and Methods
This study was performed at Urmia Tobacco Research Centre (UTRC), with cooperation of
Department of plant Breeding and biotechnology, University of Urmia, during 2012.
Parents and their hybrids
The parents used for the present study, comprised of six Oriental tobacco genotypes, G.D.165,
Kromovgraid, Xanthi, SPT410, SPT406, Basmaseres31. The seeds of the fifteen intercrossed
combinations (G.D.165 × Kromograid, G.D.165 × Xanthi, G.D.165 × SPT410, G.D.165 × SPT406,
G.D.165 × B.S.31, Kromovgraid × Xanthi, Kromovgraid × SPT410, Kromovgraid × SPT406,
Kromovgraid × B.S.31, Xanthi × SPT410, Xanthi × SPT406, Xanthi × B.S.31, SPT410 × SPT406,
SPT410 × B.S.31, and SPT406 × B.S.31) of the six parents which prepared based on a half-diallel
design at UTRC, were used along with their parents in this study.
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Cultural practices
Seeds of the six parents and their F1 progenies were sown at a rate of approximately 5 g/m 2
followed by spreading a fine layer of sieved well fermented sheep manure on beds. Seedlings on 12
cm in height stage were transplanted to ceramic pots (one healthy and strong seedling in each pot)
containing 5 kg of sterilized soil. For the experiment under broomrape condition, the soil of each pot
was artificially mixed with 0.06 g Egyptian broomrape seeds. Harvests were done at technical maturity
and leaves were sun-cured. The plants were not topped as is common with most other tobacco types
such as Virginia and burley (Bayat et al., 2014).
Experiments
Seedlings of parents and their hybrids were used in two experiments, normal and broomrape
stress conditions each was arranged in a randomized complete block design (RCBD) with three
replications. Each replication consisted of one pot with one plant.
Traits measured
Several agronomic and morphological traits were used as selection criteria. For the host plants
these were fresh weight of root (FWR) and dry weight of root (DWR). Dry weight percent decrease
(DWPD), percent decrease in dry weight due to broomrape infestation compared with normal
condition, also was used for the host plants. For parasite plants three traits namely, fresh weight of
broomrape shoot (FWBS), dry weight of broomrape shoot (DWBS), and number of broomrape shoots
(NBS) were used. All of these traits were measured and recorded after flowering stage for each plant
per pot in each replication.
Variance and diallel analysis
The general linear model (GLM) procedure in the SAS version 9.1 software (SAS Institute
Inc, NC, USA) was used for the analysis of variance. Diallel analysis were conducted according to
Griffing‟s method 2 and model 1 (Griffing, 1956b) using the SAS program for Griffing‟s diallel
analysis (Zhang et al., 2005). Baker ratio was used for approximate estimations of gene effects (Baker,
1978).
Results and Discussion
Analysis of variance showed significant differences among genotypes for three of investigated
traits (dry weight of root, dry weight of broomrape shoot and number of broomrape shoots) under
EBR stress (Table 1.). This indicated presence of adequate genetic variability among Oriental
tobaccos, which could be exploited in different crossing programs. Obtaining significant differences
among genotypes allowed total variation to be partitioned into variation due to general and specific
combining abilities. The mean squares (MS) of GCA of the six parental genotypes and SCA of the F1
diallel crosses for the investigated traits are summarized in the Table 1. Based on significance of mean
squares of SCA, non–additive gene actions were concluded. For each investigated trait after
assessment of genetic parameters, parents and hybrids were investigated for their general and specific
combining ability respectively.
Table 1. Variance analysis of studied traits, GCA and SCA under EBR infestation

*

Source of variation

df

Genotype
GCA
SCA
2GCA/2GCA+SCA

20
5
15

Control
FWR
DWR
607.87
12.39
758.907
22.95
601.500
11.115
0.8

FWR
0.19
9.63
38.58
-

DWR
0.08*
0.75
4.37*
0.26

Infestation
FWBS
DWBS
607.87
0.21*
758.907
33.48
601.500
61.51*
0.52

NBS
1114.81**
462.63
1223.61*
0.43

: Significant at 5% probability level.

Dry weight of host root
Significant means of squares for SCA and Baker ratio of 0.26 showed the positive actions for
non-additive effects on controlling dry weight of root (Table 1.). The best and worst general
combiners were not revealed among parents for the investigated trait due to non–significance of
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general combining ability (GCA) (Table 2.). The best specific combination with the highest (1.57)
positive SCA effects with mean root dry weight of 0.45 g/plant and dry weight percent decrease
(DWPD) of 83% was Kromovgraid × SPT410 (Table 4. and Table 5.). The highest (-4.67) negative
SCA effects with mean root dry weight of 0.25 g/plant and dry weight percent decrease (DWPD) of
94% was recorded in the cross GD165 × B.S.31 (Table 4. and Table 5.). Host root length and biomass
reduction are escape mechanisms which could be used in resistance breeding against broomrape
(Fernandez–Aparicio and Rubiales, 2010). The tobacco plant as a host of the EBR has an extensive but
comparatively shallow system of fibrous roots which most of them develop adventitiously from the
portion of the main stem buried during transplanting (Tso, 1999). This root system is more compatible
in parasite infestation.
Thus, except in dry land farming systems where an extensive root system is essential,
genotypes with suitable DWPD which does not adversely affect host plants could be considered as
resistant plants based on escape mechanism.
Table 2. GCA values of studied traits under EBR infestation for the six parents
Control
Genotypes
G.D.165
Kromovgraid
Xanthi
SPT410
SPT406
B.S.31

Infestation

DWR

DWR

DWBS

NBS

1.67
0.04
-1.13
-0.33
-0.85
0.61

0.14
-0.05
0.12
-0.11
-0.29
0.19

-0.92
1.22
-0.91
1.05
-1.51
1.06

4.65
5.87
-1.18
-2.52
-6.57
-0.24

Table 3. Mean values of studied traits under EBR infestation for the six parents
Parents
G.D.165
Kromovgraid
Xanthi
SPT410
SPT406
B.S.31

Control
DWR
(g/plant)
7.95
9.97
5.54
8.66
4.35
9.33

DWR
(g/plant)
5.28
0.53
0.28
0.43
1.12
0.67

Infestation
DWPD
DWBS
(%)
(g/plant)
34
6.62
86
9.19
95
1.64
95
1.89
74
1.08
93
4.01

NBS
(n/plant)
51.67
66.33
14.33
8.33
15.33
11.33

Dry weight of broomrape shoot per host plant
Significant means of squares for SCA and Baker ratio of 0.52 showed the positive actions for
non-additive effects on controlling dry weight of broomrape shoot (Table 1.). The best and worst
general combiners, were not revealed due to no difference among parents (Table 2.).
The best specific combination with highest (6.75) positive SCA effects with shoot dry weight
of 0.46 g/plant was Xanthi × SPT410 (Table 4. and Table 5.). This combination could be considered as
a sensitive hybrid against EBR infestation. Neither hybrid appeared as significant negative specific
combination as indicative of resistant combination (Table 4.).
Number of broomrape shoots per host plant
The most widely used index among different devices for resistance to Orobanche is the total
number of emerged shoots per host plant (Gil et al., 1987; Rubiales et al., 2006) mostly because
indices based on size and weight of broomrapes can be misleading due to presence of a competition
for resources among host and parasite plants (Aalders and Pieters, 1987).
Significant means of squares for SCA and Baker ratio of 0.43 showed the positive actions for
non-additive effects on controlling number of broomrape shoots (Table 1.). The best and worst general
combiners, were not revealed due to no difference among parents (Table 2.). The best specific
combination with the highest (36.47) positive SCA effects and with the mean NBS of 30.67/plant was
Xanthi × SPT410 (Table 4. and Table 5.). The worst specific combination with highest (-35.45)

122

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.)
2015: 3 (2): 119–125

negative SCA effects and with the mean NBS of 17.67/plant was G.D.165 × B.S.31 followed by
G.D.165 × Xanthi which showed the negative (-12.38) SCA effects with the mean NBS of 22/plant
(Table 4. and Table 5.). Hybrids with negative SCA (Xanthi × SPT410 and G.D.165 × Xanthi) could
be considered more resistant compared to hybrid with positive SCA (Xanthi × SPT410) in this study.
Table 4. SCA values of studied traits for the fifteen F1 hybrids
Genotypes
G.D.165 × Kromovgraid
G.D.165 × Xanthi
G.D.165 × SPT410
G.D.165 × SPT406
G.D.165 × B.S.31
Kromovgraid × Xanthi
Kromovgraid × SPT410
Kromovgraid × SPT406
Kromovgraid × B.S.31
Xanthi × SPT410
Xanthi × SPT406
Xanthi × B.S.31
SPT410 × SPT406
SPT410 × B.S.31
SPT406 × B.S.31

Control
DWR
2.29
-0.95
1.36
-2.42
2.44
-0.01
0.73
-0.84
-2.81
-1.84
-0.04
-2.95
-1.3
2.77
-2.86

DWR
-0.79
-1.23
-0.85
0.02
-4.67*
0.27
1.57*
-0.29
-0.18
0.79
0.16
0.51
-0.29
0.33
0.39

Infestation
DWBS
3.86
-1.51
-3.23
-1.47
-4.59
-2.23
4.32
-0.39
-3.79
6.75**
0.73
-2.45
1.67
3.76
1.43

NBS
32.58
-12.38*
-17.04
-5.99
-35.45*
-5.93
-2.57
-8.88
-7.23
36.47*
-0.15
-18.28
5.52
6.73
9.67

Table 5. Mean values of studied traits for the fifteen F1 hybrids
Hybrids
G.D.165 × Kromovgraid
G.D.165 × Xanthi
G.D.165 × SPT410
G.D.165 × SPT406
G.D.165 × B.S.31
Kromovgraid × Xanthi
Kromovgraid × SPT410
Kromovgraid × SPT406
Kromovgraid × B.S.31
Xanthi × SPT410
Xanthi × SPT406
Xanthi × B.S.31
SPT410 × SPT406
SPT410 × B.S.31
SPT406 × B.S.31

Control
DWR
(g/plant)
6.37
4.84
6.4
4.3
4.12
6.58
2.67
3.92
5.37
4.42
3.47
8.14
7.99
6.59
5.58

DWR
(g/plant)
0.256
0.34
0.47
0.19
0.25
0.32
0.45
0.32
0.43
0.05
0.17
0.25
0.22
0.30
0.52

Infestation
DWPD
DWBS
(%)
(g/plant)
96
6.56
93
3.07
93
11.61
96
4.31
94
2.61
95
2.53
83
11.89
92
3.31
92
2.05
99
0.46
95
6.21
97
4.24
97
0.97
95
4.99
91
18.45

NBS
(n/plant)
31
22
24
13.67
17.67
21
56
15.33
3.67
30.67
19.67
12.67
10
26
66.67

Conclusions
Partitioning of total mean squares of genotypes to general and specific combining abilities
revealed non–additive gene effects for investigated traits under EBR. Two out of fifteen hybrids
appeared to be positive significant SCA. These were Kromovgraid × SPT 410 for root dry weight of
host (1.57) and Xanthi × SPT 410 for dry weight of broomrape shoot (6.757) and number of
broomrape shoots (36.47). Hybrid G.D.165× B.S.31 showed negative significant SCA both for root
dry weight of host and number of invaded shoots (Table 6.).
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Table 6. Significant SCAs of studied traits under EBR stress

*

SCA
Trait
Hybrid
Significant SCA
GCAs of respective parents

DWR
2×4
1.57*
-0.05×-0.11

Positive
DWBS
3×4
6.757**
-0.91×1.05

NBS
3×4
36.47*
-1.18×-2.52

Negative
DWR
NBS
1×6
1×6
-4.67*
-35.45*
0.14×0.19
4.65×-0.24

: Significant at 5% probability level, ns: Non-significant, 1: G.D.165, 2: Kromovgraid, 3: Xanthi, 4: SPT 410, 5: SPT 406, 6:
B.S.31, A: Hybrid, , B: Significant SCA, C: GCAs of respective parents, 1: Gene action mode : Additive & Non–additive
(Non–additive>Additive).
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Öz
Bu araĢtırma kapsamında, çoğunluğu ülkemizin Ege ve Marmara Bölgeleri‟ne konumlanmıĢ olan
günümüz asma fidancılık iĢletmelerinin bazılarıyla (13 adet), 2010–2013 yılları arasında yaklaĢık 100 soruluk bir
anket çalıĢması yapılmıĢtır. Asma fidancılık iĢletmelerinin yüzyüze yapılan sorulara vermiĢ oldukları yanıtlar
dikkatlice analiz edilerek, günümüz asma fidancılık iĢletmelerinde yürütülen asma fidanı üretim faaliyetlerinin
irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Değerlendirmeler neticesinde, farklı asma fidancılık kuruluĢlarının açık köklü aĢılı
fidan ve tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretim aĢamalarının büyük ölçüde benzerlik gösterdiği, bununla birlikte bazı
tarih, süre, sıcaklık, materyal ve yöntem farklılıklarının bulunduğu belirlenmiĢtir. Genel olarak, çimlendirme
odalarında baĢlıca iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Birinci yöntem klasik yöntemdir. Bu yöntemi benimseyen
bazı iĢletmelerde orta–kalın çelikler (7–12 mm) kullanılarak ve sandıklara normal yoğunlukta aĢılı çelik (700–
800 adet) yerleĢtirilerek, aĢılı çeliklerin 21–25 gün süresince ortalama 25–28°C sıcaklıkta tutulmasıyla,
çimlendirme odasında daha uzun sürede daha kalın bir kallus, orta–yoğun piĢkin sürgünler ile kuvvetlice bir kök
sistemi oluĢturma isteği ön plana çıkmakta, bu durumda alıĢtırma süresi de daha uzun (7–14 gün) olmaktadır.
Son yıllarda benimsenen ikinci bir yöntem; bazı iĢletmelerde ince çelik (4–7 mm) kullanımı ve sandıklara yoğun
aĢılı çelik (900–1.200 adet) yerleĢtirilerek, 13–14 gün (maksimum 20 gün) süresince 30°C sabit sıcaklık veya ilk
3 gün 30–32°C‟den kademeli olarak sıcaklığın düĢürülmesiyle, aĢılı çeliklerin aĢı bölgesinde daha kısa sürede
yeterli ve çepeçevre ince bir kallus oluĢumu, sıfır sürgün, köreltilen gözlerde kallus, dipte kallus ve(ya) çok az
bir kök oluĢturma isteği doğrultusunda geliĢtirilmesine dayanmaktadır. Bu durumda yoğun ve uzun kökler ile
sürgün geliĢimi hiç istenmemekte, alıĢtırma süresi de normalden daha kısa (3–7 gün) tutulmaktadır. Bununla
birlikte, her fidancılık iĢletmesinin kendine uygun bir yöntemi tercih ettiği ve bazı iĢletmelerde ara uygulamalara
da rastlanıldığı dikkati çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Açık köklü aĢılı fidan, Tüplü (kaplı) aĢılı fidan, Asma fidancılık iĢletmeleri, Fidanlık
randımanı.
Abstract

Examine the Production Activities of Vine Nurseries in the Light of Modern
Day’s Vine Arboriculture Managements
In this research, a survey has been conducted between the years 2010–2013 which consisted an
approximate of 100 question asked to some of the today‟s vine nurseries management enterprisers (13 number),
and majority of them were belonged to the Marmara and Aegean regions of our country. The answers of
questions asked to the vine nursery enterprisers, face to face, have been analyzed carefully aimed to examine the
production activities of vine nurseries that carried out by the modern day‟s vine arboriculture management
enterprisers. In the result of assessments, different vine nurseries organizations have been determined that the
phases of open–rooted grafted grapevine and tubed (covered) grafted saplings production showed a large extent
of similarity, however, differences were found in date, time, temperature, and materials and methods. Generally,
two different methods are used mainly in germination rooms. The first method is a classical method. The
medium-thick cuttings (7–12 mm) are used by some management enterprises those adopting this method and
placed the grafted cuttings (700–800 number) into the crates in normal intensity, and then kept them at an
average of 25–28°C for a duration of 21–25 days. The demand of the creation of a vigorous root system along
with the middle–intensive brazenly shoots and a thicker callus come into prominence for longer duration in the
germination room. In this case, the breaking period (7–14 days) is also become longer. According to the second
method, being adopted in recent years, usage of thin cuttings (4–7 mm) in some managements and placement of
heavy grafted cuttings (900–1200 number) to the crates where grafted cuttings are kept under constant
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temperature of 30°C for a duration of 13– 14 days (maximum 20 days) or by lowering the temperature gradually
from 30–32°C during first 3 days. This method endures the formation of a sufficient and all-around fine callus in
graft area within a shorter period in the direction of improving new shoots, callus in blinded buds, bottom-based
callus and/or creation of roots. In the light of the above-mentioned cases, intensive and long roots along with any
shoot growth have not been required, and the breaking period (3–7 days) is kept shorter than usual. However, in
this regard, each of the vine nursery management enterpriser preferred a suitable method according to
themselves, and even it observed during some intermediate applications.
Keywords: Open–rooted grafted grapevine sapling, Tubed (covered) grafted saplings, Vine arboriculture
businesses, Nursery yield.

Giriş
Türkiye‟de, 2009–2013 yıllarını kapsayan dönemde %4,61‟i (525.823 adet) kamu, %95,39‟u
(10.888.690 adet) özel sektör olmak üzere toplam 11.414.513 adet aĢılı asma fidanı ve 11.236.967 adet
aĢısız Amerikan asma fidanı üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Son 5 yıllık dönemde aĢılı ve aĢısız toplam
asma fidanı üretim rakamı ise 22.651.480 adet olmuĢtur. Böylece, 2004–2008 arasındaki dönemde
gerçekleĢtirilen üretime (18.130.309 adet) kıyasla yaklaĢık %25‟lik bir asma fidanı artıĢı meydana
gelmiĢ, bu artıĢ daha çok aĢısız Amerikan asma fidanı üretiminden kaynaklanmıĢtır. Üretilen
fidanların %50,39‟u aĢılı, %49,61‟i ise aĢısızdır. 2013 yılı itibariyle, Türkiye‟de 51 adet özel ve 6 adet
kamu olmak üzere toplam 57 adet asma fidanı üreticisi bulunmaktadır (Söylemezoğlu ve ark., 2015).
Türkiye‟de 2012 yılında asma fidanında 150.923 dolar ihracata karĢılık, 369.811 dolar ithalat
yapılmıĢ, ülkenin 2010–2012 yılları arasındaki asma fidanı fidan ihracatı diğer yıllara kıyasla
sembolik de olsa bir miktar artıĢ gösterirken, fidan ithalâtında düĢüĢ meydana gelmiĢtir (Söylemezoğlu
ve ark., 2015).
Türkiye‟de asma fidanı üretiminde çeĢitli kayıplar meydana gelebilmektedir. Bağcılıkta
yapılan aĢıların baĢarısı için anaç ile kalem arasında iyi bir uyuĢmanın (afinite) yanı sıra (Hartman ve
Kester, 1974), üretim materyali alım dönemi, üretim materyal kalitesi, üretim materyalinin alındığı
boğum aralığı, üretim materyali muhafazası, üretim materyalinin suda bekletilmesi, aĢı zamanı ve
aĢılama tekniği, parafin, çimlendirme odası koĢulları (nem, sıcaklık vb.), hastalık ve zararlılar,
alıĢtırma süre ve sıcaklığı, aĢılı çeliklerin dikim tarihi, aĢılı çeliklerin dikim derinliği, fidanlık
parsellerindeki iklim Ģartları ve farklı kültürel uygulamalar gibi çok çeĢitli faktörler, açık köklü aĢılı
fidan randımanlarını doğrudan ve(ya) dolaylı olarak etkilemektedir (Dardeniz ve ġahin, 2005;
Dardeniz ve ark., 2005; Dardeniz ve ark., 2007; Gökbayrak ve ark., 2010; Yıldırım ve ark., 2011;
Dardeniz ve ark., 2013a; Tunçel ve Dardeniz, 2013; Tırpancı ve Dardeniz, 2014; Önder ve Dardeniz,
2015).
ÇeĢit damızlığı parsellerinde özellikle toprak iĢleme ve gübreleme, kıĢ ve yaz budamaları ile
hastalık ve zararlılarla mücadele gibi kültürel bakım iĢlemlerinin düzenli olarak yapılması, hem üzüm
hem de kalem verim ve kalitesini olumlu yönde etkilemektedir (Dardeniz, 2001; Dardeniz, 2011).
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, ülkemiz uzun yıllar ortalamasında açık
köklü aĢılı fidan randımanları %33–34 ve I. boy asma fidanı randımanları %25–30 düzeylerinde
değiĢmektedir (Çelik, 1983; Anonim, 2002). Son yıllarda, açık köklü aĢılı fidan randımanlarımız
malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim yönteminde, üretim teknik ve
yöntemlerinin geliĢmesiyle birlikte %46–47 seviyesine kadar ancak yükseltilebilmiĢtir. Ancak aĢı
zayiatı ve çimlendirme odası randımanı katıldığında, bu değerin biraz daha düĢük tutulması gereklidir.
Asma fidanı üretiminin asıl amacı ismine doğru, sağlıklı, virüsten arî temiz materyal üretmek ve
üretilen materyalin önemli bir bölümünü de ihraç etmektir. Ülkemiz toprak ve iklim özellikleri
itibariyle dünyadaki en Ģanslı konumdadır. „Avrupa Birliği‟ ülkelerinden çok daha üstün randıman ve
kalitede üretim ve buna dayalı olarak da daha fazla asma fidanı ihraç etme olanağına sahiptir. Ancak
ülkemiz, toprak ve iklim koĢulları ile dünyanın önemli fidan üretim merkezlerinden biri olabilecekken
(Kocamaz, 1995), asma fidancılığında yaklaĢık 120 yıllık geçmiĢine rağmen henüz arzu edilen
seviyeye eriĢebilmiĢ değildir. Oysaki açık köklü aĢılı fidan üretimi doğru bir Ģekilde yapıldığında
rahatlıkla %50 net kâr sağlanabilmektedir. Bu nedenle, üretim materyal kalitesiyle birlikte asma fidanı
üretim aĢamalarının iyi uygulanıp, her aĢamada gerekli yeni tekniklerin devreye sokulması son derece
önem taĢımaktadır.
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Bu çalıĢmada, asma fidancılığı faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürülmekte olduğu iĢletmeler
incelemeye alınarak, asma fidancılık iĢletmelerinde yürütülen asma fidanı üretim faaliyetlerinin
belirlenmesine yönelik detaylı bilgilerin derlenmesi amaçlanmıĢtır.
Materyal ve Metot
Bu araĢtırma kapsamında, çoğunluğu Ülkemizin Ege ve Marmara Bölgeleri‟ne konumlanmıĢ
olan günümüz asma fidancılık iĢletmelerinin bazılarıyla (13 adet), 2010–2013 yılları arasında yaklaĢık
100 soruluk bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Asma fidancılık iĢletmelerinin yüzyüze yapılan bu
sorulara verdikleri yanıtlar dikkatlice analiz edilerek, günümüz asma fidancılık iĢletmelerinde
yürütülen asma fidanı üretim faaliyetlerinin irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Anket soruları genellikle
iĢletmelerin açık köklü aĢılı fidan ve serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretim yöntemlerini sorgulayan ve
benzerlik–farklılıkları ortaya çıkartmak için hazırlanmıĢ bazı özel sorular olup, cevapları bilinen bazı
klasik sorulara yer verilmemiĢtir.
Sonuç olarak, yapılan anket çalıĢmaları ve detaylı görüĢmeler sonucunda elde edilmiĢ olan
bilgiler derlenerek, üretim Ģeması sıralamasına göre farklı baĢlıklar halinde sunulmuĢtur. Böylece eski
ve yeni dikim yöntemlerinin genel karĢılaĢtırılması, iĢletmelerde asma fidanı üretiminde son yıllardaki
bazı yenilikler, iĢletmelerin asma fidanı üretimindeki bazı yeni yaklaĢım ve hedefleri, iĢletmelerin aĢılı
asma fidanı üretimde görülen baĢlıca hataları ve farklı öneriler ile sonuç ve genel değerlendirme
kısımlarına oldukça geniĢ Ģekilde yer verilmiĢtir.
Bulgular ve Tartışma
İşletmelerde anaç ve çeşit damızlığı parselleriyle ilgili bulgular
Üzerinden aĢı için aĢılanabilir çeliklerin hazırlandığı anaçlar bulunan parsellere „anaç
damızlığı parseli‟, üzerlerinden hem üzüm, hem de aĢı için gerekli olan üretim materyalinin (kalem)
temin edildiği bağlara ise „çeĢit damızlığı parseli‟ adı verilmektedir (Dardeniz, 2011).
Anket sonuçlarına göre; bir iĢletme anaç damızlığı parselinde hiç sulama yapmamakta, bir
iĢletme de bazı yıllar 1–2 defa sulama yapmaktadır. Diğer on iĢletme ise her yıl sürekli sulama
yapmaktadır. Bunlardan üçü yılda 1–2 defa, ikisi yılda 3 defa, biri yılda 4 defa, ikisi yılda 5–6 defa,
biri yılda 5–7 defa, bir diğeri ise yılda 7–8 defa sulama yaptığını bildirmektedir. Bir iĢletme ise her yıl
10–15 günde 1 kez sulama yaptığını ifade etmiĢtir.
Altı iĢletme anaç damızlığı parselinde hiç yaz budaması yapmadığını, dört iĢletme ise yaz
budamasını yaptığını bildirmiĢ, bunlardan biri mevcut sürgünleri 7–8 adet sürgüne indirdiğini, diğeri
bütün anaçlarda sürgün seyreltme yaptığını ifade etmiĢtir. Ġki iĢletme yaz budamasını bazı yıllar
yaptığını ifade ederek, bir iĢletme yaz budamasında sürgün seyrelteme ve koltuk alma yaparak mevcut
sürgünleri 8–10 adet sürgüne düĢürdüğünü belirtmiĢtir. Bir iĢletme ise sürgünler henüz zayıfken, zayıf
olanların tamamının alındığını bildirmektedir.
Anaç damızlığı parsellerindeki yıllık dal kesim zamanı da farklılık gösterebilmektedir. Anaç
damızlığı parsellerinde yıllık dal kesimini yedi iĢletmede yaprak dökümünden 45–60 gün sonra
(Aralık ayı sonu–ġubat ayı baĢı), iki iĢletmede yapraklar dökülür dökülmez (15 ve 30 Kasım), bir
iĢletmede yaprak dökümünden 15 gün sonra (10–15 Aralık), diğer iĢletmede yaprak dökümünden
15–30 gün sonra (Aralık ayı baĢı), diğer bir iĢletmede ise yaprak dökümünden 30 gün sonra (Aralık–
Ocak) gerçekleĢtirmektedir.
Farklı iĢletmeler, farklı anaçlardan baĢlayarak yıllık dal kesimi yapmaktadır. Bir iĢletme
yaprak dökümü erken ve iĢçiliği yoğun olduğundan öncelikli olarak 1613C‟den baĢlayarak yıllık dal
kesimi yapmaktadır. Bir iĢletme, yıllık dal kesimine ilk yaprağını döken anaç olarak gördüğü 110R
anacından, diğer iki adet iĢletme ise aynı nedenle 5BB anacından baĢlamaktadır. Bir iĢletme ilk önce
yaprağını döktüğü, bir diğer iĢletme de köklenme sorunundan dolayı depoda uzun süre tutulmasının
yararlı olduğunu düĢündüğünden, ilk olarak 41B anacından baĢlayarak yıllık dal kesimi yapmayı
tercih etmektedir. Diğer iĢletme yaprak dökümleri erken olduğu için 110R ve 41B anaçlarından aynı
anda yıllık dal kesimine baĢlamaktadır. Diğer bir iĢletme ilk yapraklarını döken anaçlar olarak
gördüğü 5BB, 41B ve SO4‟ü yıllık dal kesiminde öncelikli olarak tercih ederken, diğer bir iĢletme
aynı nedenle 5BB, 41B ve 1613C anaçlarının yıllık dallarını birlikte kesmektedir. Dört iĢletme ise
yıllık dal kesiminde farklı anaçlar için herhangi bir öncelik sırası belirlemediğini belirtmektedir.
ÇeĢit damızlığı parsellerinin terbiye sistemleri oldukça farklıdır. Bazı iĢletmeler 2 veya 3
farklı terbiye sistemini birden tercih etmektedir. Yedi iĢletme geniĢ V telli terbiye sistemi, dört iĢletme
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çift T sistemini, üç iĢletme tek ve(ya) çift kollu sabit kordon terbiye sistemini, üç iĢletme guyot terbiye
sistemini ve bir iĢletme de çardak terbiye sistemini kullandığını belirtmiĢtir.
İşletmelerde çelik ve kalem hazırlığıyla ilgili bulgular
Anket sonuçlarına göre; fidanlık çeliği hazırlığının ardından, iki iĢletme fidanlık çeliklerinin
dip gözlerini, iki iĢletme orta gözlerini, diğer bir iĢletme ilk ve son gözler hariç hepsini, baĢka bir
iĢletme alttaki iki göz hariç tümünü köreltirken, altı iĢletme ise fidanlık çeliklerinde hiç göz köreltme
iĢlemi yapmamaktadır. AĢılık çelik hazırlığının ardından, beĢ iĢletme aĢılık çeliklerin var olan bütün
gözlerini köreltirken, sekiz iĢletme dip gözler hariç diğerlerini köreltmektedir.
AĢılanabilir çelikler olarak, sekiz iĢletme orta kalınlıktaki çelikleri kullanırken, iki iĢletme orta
ve ince kalınlıktaki çelikleri, bir iĢletme ince çelikleri, bir iĢletme kalın çelikleri, bir diğer iĢletme de
orta kalın ve kalın çelikleri tercih etmektedir.
Üretim materyalleri farklı iĢletmelerce farklı aĢamalarda ilaçlanmaktadır. Bir iĢletme çelikleri
kum havuzuna koymadan önce ve aĢıya baĢlarken, diğer iĢletme çelikler kesilince (30 dk hipokloritli
su) ve aĢı öncesi sudan çıkartıldıktan sonra, baĢka bir iĢletme soğuk depoya giriĢ öncesi ve çıkıĢ
sonrası ilaçlama yapmaktadır. Bir iĢletme çelikler kum havuzuna konulmadan önce etken maddeli
„Captan‟, diğer bir iĢletme çimlendirme sırasında aynı Ģekilde „Captan‟ ve „Ronilan‟ ve bir iĢletme de
aĢı öncesi ilaçlama yapmaktadır.
İşletmelerde fidanlık (üretim) parselleriyle ilgili bulgular
Anket sonuçlarına göre; anaç çeliklerindeki köklenme problemi için dokuz iĢletme Ġndol
Bütrik Asit (IBA) kullandığını, dört iĢletme herhangi bir hormon uygulaması yapmadığını belirtmiĢtir.
ĠĢletmelerden ikisi yavaĢ daldırma (25 ppm IBA) uygulamasını tercih ederken, yedisi hızlı daldırma
yöntemini kullanmaktadır. Hızlı daldırma için beĢ iĢletme 2.000 ppm, bir iĢletme 5.000 ppm ve bir
iĢletme de 1.000 ppm IBA kullandığını ifade etmektedir.
Üç iĢletme fidanlık parsellerinde ikili münavebe uygulamaktadır. Bu iĢletmelerden bir tanesi
münavebeyi yazın kurulama, sonbaharda fiğ, sonra asma fidanı, diğer iki iĢletme ise bir yıl nadas bir
yıl asma fidanı Ģeklinde uygulamaktadır. Ġki iĢletme fidanlık parsellerinde üçlü münavebe
uygulamaktadır. Bu iĢletmeler; bostan + buğday + asma fidanı ile arpa + nadas + asma fidanı
sıralamasını kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Ġki iĢletme ise dörtlü münavebe uygulamaktadır. Bu
uygulamalar buğday + ayçiçeği + buğday + asma fidanı ve asma fidanı + buğday + fiğ + sma fidanı
Ģeklindedir. Yedi iĢletme ise bir kısmı kiralık arazilerde üretim yaptığından hiç münavebe
uygulamamaktadır.
Fidanlık parsellerindeki boyuna fidan sırası uzunluğu ve iki boyuna fidan sırası arasındaki yol
mesafesi olarak; 60 m. uzunluk ve 4–5 m. yol, 100 m. uzunluk ve 3 m. yol, 200 m. uzunluk, 100 m.
uzunluk ve 2–3 m. yol, 100 m. uzunluk ve 1,5 m. yol, 50 m. uzunluk ve 1,5–2 m. yol, 100 m. uzunluk
ve 2 m. yol, 45–50 m. uzunluk ve 2–3 m. yol, 30 m. uzunluk ve 7 m. yol, 45 m. uzunluk ve 0,5 m. yol
ve 80 m. uzunluk ve 6 metre yol ölçülerini uygulanırken, bir iĢletme araziye bağlı olarak değiĢtiğini
belirterek ölçü vermemiĢtir.
İşletmelerde aşı öncesi hazırlıklarına yönelik bulgular
AĢıya geçilmeden hemen önce termoterapi (sıcak suyla tedavi) iĢlemi olarak özellikle kök
kanserinin (Agrobacterium vitis) kontrol edilebilmesi amacıyla, hazırlanmıĢ olan aĢılanabilir çelik ve
kalemlerin 50°C‟deki sıcak suda 30 dakika süreyle bekletilerek ardından soğuk suya daldırılması
uygulaması A.vitis‟in etkinliğini önemli düzeyde azaltmaktadır (Burr ve ark., 1989; Hamilton, 1997).
Anket sonuçlarına göre; beĢ iĢletme 30 dakika süreyle ve farklı sıcaklıklarda (45°C, 50°C ve
55°C‟ler), bir iĢletme 35–40 dakika süreyle 50–55°C; bir iĢletme 20 dakika süreyle ve baĢka bir
iĢletme ise 15 dakika süreyle 50°C termoterapi uygulamaktayken, dört iĢletme termoterapi iĢlemi
uygulamadığını ifade etmiĢtir.
Oniki iĢletme omega aĢı makinesi, bir iĢletme ise yongalı aĢı makinesi kullanarak anaca
kalemi monte etmektedir. On iĢletme anacı kaleme iki seferde, iki iĢletme anacı kaleme tek seferde, bir
iĢletmede de anaca kalemi iki veya bir seferde takabilen makinelere sahip bulunmaktadır.
Üretim materyallerinin dikim veya aĢı zamanına kadar su kaybetmeden saklanmaları
zorunludur. AĢılanabilir çelikleri dokuz iĢletme soğuk depoda muhafaza ederken, üç iĢletme hem
soğuk depo hem de kum havuzunda, bir iĢletme ise sadece kum havuzunda muhafaza etmektedir.
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Üretim materyallerini her iĢletme farklı sıcaklık ve nem koĢullarında depolamaktadır.
ĠĢletmeler sırasıyla; 0–1°C ve %95 nem, 3°C ve %80 nem, 4°C ve %75–80 nem, 4–6°C ve %80 nem,
2°C ve %80–85 nem, 2–6°C %80–90 nem, 2–5°C %80 nem, 3–5°C ve %95 nem, 2–4°C ve %90 nem,
2–4°C ve 0–4°C (nem belirtilmemiĢ) ile 3°C ve %60–70 nem koĢullarında depolama
gerçekleĢtirilmektedir.
AĢı zamanına (Mart ayı gibi) kadar muhafaza edilen aĢılanabilir çelikler ve kalemler, herhangi
bir nedenle meydana gelen su kaybını telafi edebilmek amacıyla 12–24 saat suda bekletilmektedir
(Kocamaz, 1995). Farklı iĢletmeler, aĢılanabilir çelik ve kalemleri farklı sürelerde suda
bekletmektedir. AĢılanabilir çelikleri üç iĢletme 48 saat, bir iĢletme 24–48 saat, dört iĢletme 24 saat,
bir iĢletme 12 saat, bir iĢletme 6–18 saat, bir iĢletme 6–14 saat, bir iĢletme 6–24 saat, bir iĢletme de 1
saat suda bekletmektedir. AĢı kalemlerini dört iĢletme 24 saat, bir iĢletme 12–24 saat, bir iĢletme 6–24
saat, üç iĢletme 12 saat, bir iĢletme 6–14 saat, bir iĢletme 3 saat, bir iĢletme 2–6 saat suda bekletirken,
bir iĢletme de yarım saat suda bekletmektedir.
Katlama materyalleri iĢletmelere göre farklılık gösterebilmektedir. Yedi iĢletme katlama
(çimlendirme) materyali olarak yalnızca çam talaĢı kullanırken, iki iĢletme yalnızca kavak talaĢı
kullanmaktadır. Üç iĢletme talaĢ (çam talaĢı) + tarım perliti (%5, %33 ve %40 oranlarında)
kullanmakta, bir iĢletme katlama ortamı olarak sadece su kullanmayı uygun görürken, bir iĢletme de
hem çam talaĢı hem de suyu tercih etmektedir.
Richter sandıkları üst tarafı açık, yan taraflarından biri menteĢeli Ģekilde taban kısmına
bağlanan, 18 mm kalınlığındaki çam vb. uygun malzemelerden imâl edilen, içten içe boyutları 675
mm x 520 mm x 460 mm olan sandıklardır (Kocamaz, 1995). Altı iĢletme katlamada sadece ahĢap
sandıklar tercih etmektedir. Bir iĢletmenın ahĢap sandıkları 800–1.200 adet aĢılı çelik alabilmektedir.
BaĢka bir iĢletmenın ahĢap sandık boyutu 40x70x60 cm iken, diğerinin 48x65x44 cm‟dir. Diğer dört
iĢletme sırasıyla 53x70x60 cm ve 900–1.000 adet, 48x70x44 cm ve 900–1.100 adet, 50x80x47 cm ve
1.100 adet, 35x55x50 cm ve 600–700 adet aĢılı çelik alabilen ahĢap sandıklar kullanmaktadır. BeĢ
iĢletmede katlamada sadece plastik kasa kullanılmaktadır. ĠĢletmelerin kasa boyutları ve bunlara
yerleĢtirdikleri çelik adetleri Ģu Ģekildedir: 50x70x50 cm ve 1.000 adet, 35x40x50 cm ve 500 adet,
39x60x42 cm ve 400–500 adet, 37x52x36 cm ve 450–500 adet, 40x50 cm ve 450–500 adettir. Bir
iĢletme ise hem plastik kasa (37x52x36 cm) hem de ahĢap sandık (48x65x44 cm) kullanmaktadır.
Parafin uygulaması, açık köklü aĢılı fidan üretiminde çimlendirme sırasında aĢı bölgesinde
meydana gelebilecek nem kaybını önlemek, çelik ve kalemin birbiriyle iyi kaynaĢmasını sağlamak ve
aĢılanan parçaların düĢmesini engellemek amacıyla yapılmaktadır. Dokuz iĢletme ithal parafin
kullanırken, dört iĢletme ithal parafin kullanmamaktadır. Onbir iĢletme satın aldığı parafini önceden
denediğini belirtirken, iki iĢletme parafin için ön deneme yapmadığını ifade etmektedir.
Sekiz iĢletme 1. parafini kırmızı parafin olarak tercih ederken, iki iĢletme beyaz parafin, bir
iĢletme açık sarı parafin ve bir iĢletme ise yeĢil veya kırmızı parafin tercih ettiğini belirtmektedir.
1. parafinin istenilen özellikleri olarak iĢletmeler özetle; parafinin aĢı yerini ince bir film tabakası
halinde yeknesak ve boĢluksuz olarak iyi kapaması (kavraması ve(ya) sarması), aynı zamanda hormon
ve ilaç içerikli olup esneme kabiliyetinin bulunması gerektiğini, bununla birlikte parafinin uygulama
sıcaklığına çok dikkat edilerek parafinin çok sıcak ve kalın olmamasının tercih edildiğini
belirtmektedirler. Bununla birlikte parafin uygulanırken aĢılı çelikler birbirine değdirilmemelidir.
Ayrıca iĢletmeler 1. parafinin ortalama olarak 74–75°C‟de eridiğini bildirmiĢlerdir.
Dört iĢletme aĢılı çeliklerin ahĢap sandıklara yerleĢtirilmesinin ardından üzerini
örtmemektedir. Yedi iĢletme ise sırasıyla; 0,5–1 cm, 1 cm, 2–3 cm, 3–4 cm ve 8–10 cm kalınlığında
önermektedir. Bir iĢletme aĢı yeri kapanana kadar talaĢla, diğer iĢletme de 2–3 cm kalınlığında kaba
yonga ile örttüğünü belirtirken, diğer bir iĢletme ise aĢılı çeliklerin üzerini sadece perlit kullanarak
kapattığını ifade etmektedir.
İşletmelerde çimlendirme (kallus) odalarıyla ilgili bulgular
AĢılı çeliklerin fidanlık (üretim) parsellerine dikilmeden önce, aĢı yerlerinde sağlıklı bir
çepeçevre kallus (yara dokusu) oluĢumunu sağlamak amacıyla sıcaklık, nem ve havalandırma
koĢullarının kontrollü olarak sağlandığı odalarda belli bir süre tutulmasına çimlendirme veya katlama
denilmektedir (Dardeniz, 2011). AĢılı asma fidanı üretiminde farklı çeĢit/anaç kombinasyonlarının aĢı
odası randımanı ile kallus geliĢim düzeyi farklılıklar göstermektedir (Alço ve ark., 2015).
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Anket sonuçlarına göre; aĢılı çelikleri çimlendirmede tutma süre ve sıcaklıkları farklı
iĢletmelerde oldukça farklı Ģekildedir. Bir iĢletme aĢılı çelikleri 30°C ve %85 nemde 5 gün, daha sonra
25°C %80–85 nemde 12 gün çimlendirme odasında tutmaktadır. Nem düzeyini belirtmeyen
iĢletmelerden diğer bir iĢletme aĢılı çelikleri 28°C‟de 10 gün ve 27°C‟de 12 gün, diğer iĢletme
30°C‟de 3–4 gün ve 26–27°C‟de 11 gün, diğer iĢletme aĢılı çelikleri 25–26°C‟de 21 gün, diğer iĢletme
toplam 18 gün süren çimlendirmenin ilk günlerinde 26–29°C son günlerde ise sıcaklığı giderek
düĢürerek, diğer iĢletme 28–30°C‟de 3 gün, 26–28°C‟de 7–9 gün ve 18–20°C‟de 6–10 gün, diğer
iĢletme ilk 4–6 gün 22°C‟de, daha sonra sıcaklığı 2‟Ģer gün arayla 2‟Ģer °C arttırarak son 8–10 gün
30°C‟de, diğer iĢletme 28°C sabit sıcaklıkta yaklaĢık 3 hafta, diğer iĢletme 27–30°C sıcaklıkta 21–30
gün, diğer iĢletme 26–28°C‟de 21 gün, diğer iĢletme 26°C sabit sıcaklıkta 20–25 gün, diğer iĢletme
28°C‟de 7 gün, 25°C‟de 7 gün ve 22°C‟de 5 gün ve son iĢletme 30°C sabit sıcaklıkta 21 gün süreyle
katlama iĢlemi gerçekleĢtirmektedir.
Dokuz iĢletme çimlenme odasında en çok Botrytis cinerea Pers. hastalığını gözlemlemiĢ,
bunlardan bir tanesi Botrytis cinerea Pers. ile birlikte Agrobacterium vitis gözlemlerken, diğer üç
tanesi mildiyönün varlığına iĢaret etmiĢtir. Bir iĢletme kurĢuni küf ve ölü kol gözlemlediğini
belirtirken, iki iĢletme ise hiçbir hastalık gözlemlemediğini öne sürmüĢtür.
Üç iĢletme aĢılı çeliklerin sandıklara seyrek konulmasının daha avantajlı olduğunu, böylece
hem nem oranının daha iyi muhafaza edildiğini hem de daha yeterli kallus oluĢtuğunu, aĢılı çeliklerin
sık yerleĢtirilmesi durumunda kallusların yapıĢtığını, ayrıca sık yerleĢtirildiğinde kallus oluĢumu,
sürgün geliĢimi ve ilaçlama açısından sorun olabileceğini belirtmiĢlerdir. Dört iĢletme ise aĢılı
çeliklerin sık konulmasının daha iyi olduğunu, böylece birim alana daha fazla aĢılı çelik düĢeceğini,
aĢılı çeliklerin sık konulmasının köklenmeyi arttırdığını, fakat kallus oluĢumunda sıkıntılar
yaĢanabileceğini belirtmiĢ, ayrıca aĢılı çeliklerin seyrek konulması durumunda harcanan talaĢ
miktarının da artığını ifade etmiĢlerdir. Diğer altı iĢletme ise aĢılı çeliklerin sık veya seyrek değil de,
normal standartlarda yerleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Bir iĢletme ortam olarak su kültürünü kullanmaktadır. Sekiz iĢletme ahĢap sandıklara üstten
sulama yapmamakta, dört iĢletme ise üstten sulama uygulamaktadır. Bunlardan bir tanesi gün aĢırı
yerden sulama ve 2–3 günde bir kasa üzerinden sulama yapmakta, diğer iĢletme her 10 günde 1–2 defa
sulama gerçekleĢtirmekte, bir diğer iĢletme 2–3 günde bir ince zerreler halinde saf su püskürtmekte,
diğer iĢletme ise talaĢın durumuna göre üstten yağmurlama Ģeklinde su vermektedir.
AĢı yerinde kallus oluĢumunda en fazla problem yaĢanan anaç olarak; yedi iĢletme 110R, altı
iĢletme 41B, üç iĢletme 5BB, üç iĢletme 1103P, üç iĢletme 140Ru, iki iĢletme 420A, iki iĢletme
1613C, iki iĢletme 1616C, iki iĢletme 99R ve bir iĢletme de Ramsey anacını örnek göstermiĢtir.
Problem yaĢanan üzüm çeĢitlerine örnek olarak ise; beĢ iĢletme Red Globe, dört iĢletme Sultani
Çekirdeksiz, üç iĢletme Trakya Ġlkeren, üç iĢletme Razakı, 2 iĢletme Hafızali üzüm çeĢitlerini
belirtirken, birer iĢletme Thompson Seedless, Atasarısı, MüĢküle, Horoz Karası, Italia, Crimson
Seedless üzüm çeĢitlerini öne sürmüĢtür.
Bütün iĢletmelerin ortalama aĢı odası randımanları oldukça yüksek ve birbirine yakın
değerlerdedir (%90–100). ĠĢletmeler sırasıyla %95, %90, %100, %97, %99,5, %95, %95, %95, %90–
95, %75, %100 ve %98‟dir. ĠĢletmelerin ortalama aĢı odası randımanları; %94,3‟tür.
İşletmelerde aşı odasından çıkan aşılı çeliklerde bakım işlemleri ve dikimle ilgili bulgular
AlıĢtırma için her iĢletme farklı süreleri tercih etmektedir. Anket sonuçlarına göre; bir iĢletme
3 gün, bir iĢletme 3–5 gün, bir iĢletme 3–7 gün, bir iĢletme 4–5 gün, iki iĢletme 5 gün, bir iĢletme 5–6
gün, bir iĢletme 5–10 gün, iki iĢletme 7 gün ve iki iĢletme 7–10 gün ve bir iĢletme ise 3 hafta alıĢtırma
uyguladığını söylemiĢtir. ĠĢletmelerin alıĢtırma süresi genel olarak 3–10 gün arasında değiĢmektedir.
Ġkinci parafin için dört iĢletme beyaz, üç iĢletme yeĢil, iki iĢletme kımızı, bir iĢletme sarı, bir
iĢletme açık sarı, bir iĢletme yeĢil veya kırmızı renkli parafini tercih etmektedir. Ġkinci parafinin
özelliği olarak iĢletmeler özetle; kallus dokusunu iyi kapatmalı, güneĢ ıĢığını yansıtmalı ve güneĢ ve
dıĢ hava koĢullarından kolayca etkilenip parçalanmamalı, uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli
Ģeklinde ifadelerde bulunmuĢ, ayrıca iki iĢletme 2. parafinin 1. parafine kıyasla daha ince olması ve
bununla birlikte daldırmanın hızlı yapılması gerektiği bildirilmiĢtir. 2. parafinin erime sıcaklığının ise
ortalama 77–78°C olduğu belirtilmektedir.
Her iĢletme çelik dikiminde farklı sıra arası ve üzeri mesafeler kullanmaktadır. Bununla
birlikte bazı iĢletmelerin sadece serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretimleri olup, arazide üretimleri
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bulunmamaktadır. AĢılı çelik dikiminde bir iĢletme; sa: 35, sü: 6 cm, masura yüksekliği: 20 cm,
masura geniĢliği 45 cm ve masura arası 150 cm‟yi kullanmaktadır. Diğer iĢletme; sü: 5–6 cm, masura
yüksekliği 40 cm, masura geniĢliği: 80 cm ve masura arası: 140 cm‟yi tercih etmektedir. Diğer iĢletme
sa: 15 cm, sü: 4–5 cm, masura yüksekliği: 20–25 cm, masura geniĢliği: 30 cm ve masura arası: 160
cm‟yi önermektedir. Diğer iĢletme sa: 24 cm, sü: 8 cm, masura yüksekliği: 40 cm, masura geniĢliği: 50
cm ve masura arası: 100 cm‟yi uygulamaktadır. Diğer iĢletme sa: 25–26 cm, sü: 8,5–9 cm, masura
yüksekliği: 20–25 cm, masura geniĢliği: 60 cm ve masura arası: 150–160 cm‟yi tercih etmektedir.
Diğer iĢletme sa: 15 cm, sü: 8 cm, masura yüksekliği: 25 cm, masura geniĢliği: 60 cm ve masura arası:
100 cm‟yi uygulamaktadır. Diğer iĢletme sa: 27 cm, sü: 7 cm ve masura arası: 140 cm‟yi tercih
etmektedir. Diğer iĢletme sa: 35 cm, sü: 4 cm, masura yüksekliği: 25 cm, masura geniĢliği: 80 cm ve
masura arası: 60 cm‟yi uygulamaktadır. Diğer iĢletme sa: 30–35 cm, sü: 7–8 cm, masura yüksekliği:
15–20 cm, masura geniĢliği: 120 cm‟yi tercih etmektedir. Diğer iĢletme sa: 20–25 cm, sü: 7–8 cm,
masura yüksekliği: 25 cm, masura geniĢliği: 40 cm ve masura arası: 100–110 cm‟yi uygulamaktadır.
Diğer bir iĢletme ise sa: 20 cm, sü: 6 cm, masura yüksekliği: 25–30 cm, masura geniĢliği: 70 cm ve
masura arası: 140 cm‟yi tercih etmektedir.
Bazı iĢletmelerin ortalama %dikim zayiatları; %3, %10, %5, %1, %5, %1–2, %2–3, %5, %5,
%0, %15 ve %3‟tür. Buna göre iĢletmelerin ortalama dikim zayiatı; %4,7‟dir.
Altı iĢletme yazın anaç damızlığı parsellerine ilaçlama yapmakta, bunlar mildiyö, külleme
(bakırlı ilaçlar), ölü kol, beyaz sinek ve flokseraya karĢı (endosülfan etkili) yapılmakta, bir iĢletme
mildiyöye karĢı en az 3 ilaçlama uygulamakta, dört iĢletme ise hiç bir ilaçlama yapmamaktadır. Ġki
iĢletme kıĢın %1–4‟lük bordo bulamacı uygularken, iki iĢletme ise budamadan sonra 1–2 defa
%1,5–2‟lik göztaĢı uygulaması gerçekleĢtirmektedir. ĠĢletmelerden bir tanesi yaz döneminde hiç ilaç
atmamakta, diğeri 1 kez mantâr ilacı ve insektisit uygulamaktadır.
Dokuz iĢletme Red Globe üzüm çeĢidinde çökmeye rastlandığını, üç iĢletme ise bu üzüm
çeĢidiyle üretiminin olmadığını bildirmiĢtir. Red Globe üzüm çeĢidini altı iĢletme 5BB, üç iĢletme
1103P, iki iĢletme de 41B anacına aĢıladıklarında çökmeye rastladıklarını bildirirken, iki iĢletme ise
41B anacına aĢıladıklarında çökmeye rastlanmadığını belirtmiĢtir.
İşletmelerde serada tüplü (kaplı) aşılı fidan üretimiyle ilgili bulgular
Anket sonuçlarına göre; her iĢletme serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde farklı
boyutlarda tüp kullanmaktadır. Bunlar en x boy olarak; 8 x 16 cm, 12 x 21 cm, 13 x 19 cm, 16 x 22
cm, 12 x 20 cm, 5 x 17 cm, 13 cm x 13 cm, 10 x 15 cm, 6 x 9 cm, 10 x 22 cm ve 10 x 13 cm‟dir.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde her iĢletme kendi farklı harç karıĢımını hazırlayıp
kullanmaktadır. Bunlar; torf + çam toprağı + curuf + perlit, torf + perlit, talaĢ + toprak + perlit + çam
kabuğu + çiftlik gübresi + torf, perlit + torf + çam kabuğu yongası + toprak + çam talaĢı + curuf +
kum, hindistan cevizi kabuğu + jiffy ĢiĢen tablet, talaĢ + perlit + torf + hümik asit, torf + perlit + kum,
torf + kum + orman toprağı + dere kumu, %25 kum + %10 çam kabuğu + %20 toprak + %20 torf +
%10 perlit + %15 çiftlik gübresi, torf + perlit + çam pürçeği + gübre + mikoriza + kum ve çam kabuğu
+ torf + toprak + mil gibi çok farklı Ģekilde uygulamalar olabilmektedir.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde bir iĢletme Ocak ayını (25 Ocak), dört iĢletme
ġubat ayını (15–30 ġubat) tercih ederken, sekiz iĢletme Mart ayını (Mart baĢı, 1–8 Mart, 5–10 Mart,
10 Mart, 15–20 Mart, 30 Mart ve Mart sonu) tercih etmektedir. Açık köklü aĢılı fidan üretiminde ise;
sekiz iĢletme Mart ayını (Mart, 5 Mart, 1–8 Mart, 15 Mart, 25 Mart, 15–20 Mart, 20–30 Mart ve
Mart‟ın 2. yarısı), üç iĢletme Nisan ayını (2–10 Nisan, 5–10 Nisan ve 1–15 Nisan) ve bir iĢletme ise
ġubat ayını (15 ġubat) tercih etmektedir.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde iki iĢletme %50, bir iĢletme %50–80, bir iĢletme
%55–60, iki iĢletme %60, dört iĢletme %55 ve bir iĢletme de %35–40 gölgeleme uygulamaktadır.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde bir iĢletme aĢılı çelikleri 1 Nisan‟da seraya
alınmakta, 20 Mayıs‟ta hazır hale gelen fidanları dıĢ ortama aktarmakta ve 5 Haziran tarihinde ise
satıĢa sunmaktadır. Diğer iĢletme aĢılı çelikleri Nisan ayında seraya alınmakta, Mayıs ayı sonunda ise
satıĢa sunmaktadır. Diğer iĢletme aĢılı çelikleri 10 Nisan‟da seraya alıp 45 gün serada bekletmekte ve
55 gün sonra satıĢa sunmaktadır. Diğer iĢletme aĢılı çelikleri Nisan ayı ortasında seraya almakta, 45
gün serada tutmakta ve ardından 20 gün alıĢtırmaya alıp, 20 Haziran‟da satıĢa çıkartmaktadır. Diğer
iĢletme aĢılı çelikleri 20–30 Mart‟ta seraya almakta, 60 gün serada geliĢtirdikten sonra Haziran ve
Temmuz aylarında satıĢa sunmaktadır. Buna göre; genellikle Mart ayı sonu ve Nisan ayı baĢında (20
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Mart–15 Nisan) tüplere alınarak seraya nakledilen aĢılı çelikler 40–60 gün kadar serada geliĢmeye
alınmakta, ardından 10–20 gün gölgede alıĢtırmada bekletildikten sonra, Mayıs ayı sonundan Haziran
ayı ortalarına kadar olan dönem içerisinde satıĢa sunulmaktadır.
İşletmelerde fidan sökümü ve fidan randımanlarıyla ilgili bulgular
Anket sonuçlarına göre; uyuĢma (afinite) problemi yaĢanmakta olan çeĢit/anaç kombinasyonu
olarak Red Globe üzüm çeĢidi için sekiz iĢletme 5BB anacını, dört iĢletme 1103P anacını, bir iĢletme
41B anacını ve bir iĢletme ise 1616C anacını belirtmiĢtir. Yuvarlak Çekirdeksiz üzüm çeĢidi için bir
iĢletme 41B anacını, bir iĢletme ise 1613C anacını problem yaĢanan kombinasyonlar olarak ifade
etmiĢtir. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidi için iki iĢletme 420A, bir iĢletme Rupestris du Lot ve bir
iĢletme de 5BB anacını problemli kombinasyonlar olarak öne sürmüĢtür. Superior Seedless üzüm
çeĢidi için bir iĢletme 41B anacını, bir diğer iĢletme de 5BB anacını bildirmiĢtir. Ata sarısı üzüm çeĢidi
için bir iĢletme 99R, 110R ve 420A anaçlarının problemli anaçlar olduğunu öne sürmektedir. Bir
iĢletme Trakya Ġlkeren/41B, diğer bir iĢletme Syrah/41B, bir baĢka iĢletme de Razakı/41B
kombinasyonlarında problem olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bir iĢletme ise genel olarak çekirdeksiz
üzüm çeĢitleriyle 5BB arasında problem yaĢandığını belirtmektedir.
Dokuz iĢletme mevcut çeĢit ve anaç damızlıklarını yeterli görmezken, dört iĢletme ise yeterli
görmektedir.
ĠĢletmelerin ortalama fidanlık ve kaplı aĢılı fidan randımanları değiĢiklik göstermektedir.
ĠĢletmelerin fidanlık ve kaplı aĢılı fidan randımanları sırasıyla; „%60 ve %70‟; „%25–40 ve %60‟;
„%80 ve %90‟; „%50 ve %65‟; „%50–60 ve %75–90‟; „%50–60 ve %50–70‟; „%45–50, –‟; „%60 ve
%85‟; „–, %30–60‟; „%50 ve %35‟, „%40–50 ve %60‟; „%55 ve %60‟ Ģeklindedir. ĠĢletmelerin
ortalama fidanlık randımanları; 53,6‟dır. ĠĢletmelerin ortalama kaplı aĢılı fidan randımanları; 64,8‟dir.
Açık köklü aĢılı fidan söküm tarihlerini; üç iĢletme Aralık ayı (15 Aralık ve 15 Aralık sonrası),
iki iĢletme Ocak ayı, bir iĢletme Aralık–Ocak ve bir iĢletme Ocak–ġubat ayları olarak ifade ederken,
diğer iĢletmeler biraz daha ayrıntıya girmiĢ, 3 iĢletme yaprak dökümünden sonra (bunlardan ikisi
Aralık ayı baĢı ve Aralık ayı ortası), bir iĢletme Aralık ayı sonu–Ocak ayı baĢı ve bir iĢletme ise Aralık
ve Ocak ayları olarak belirtmiĢtir.
Bazı iĢletmeler en iyi randıman aldıkları çeĢit/anaç kombinasyonlarını; Yalova
Çekirdeksizi/1613C, Superior Seedless/1613C, Trakya Ġlkeren/1613C, Sultani Çekirdeksiz/1613C,
Alphonse Lavalée/1613C, Yuvarlak Çekirdeksiz/1103P, Alphonse Lavalée/1103P, Sultani
Çekirdeksiz/1103P, Narince/1103P, Sultani Çekirdeksiz/5BB, Alphonse Lavalée/5BB, Cinsaut/5BB,
Merlot/5BB, Cabernet Sauvignon/5BB, Victoria/5BB, Narince/5BB, Trakya Ġlkeren/5BB, Yalova
Ġncisi/5BB, Alphonse Lavalée/5BB, Merlot/SO4, Syrah/SO4, Cabernet Sauvignon/99R ve Merlot/99R
olarak belirtmiĢlerdir. Bir iĢletme 1103P, 1613C ve 5BB anaçları ile bütün üzüm çeĢitlerinin, baĢka bir
iĢletme ise Cabernet Sauvignon üzüm çeĢidi ile her anacın iyi sonuç verdiğini ifade etmiĢtir. BaĢka bir
iĢletme tarafından, mevcut anaçlarla iyi uyuĢma gösteren üzüm çeĢitleri olarak Ģaraplık çeĢitler ile
Royal, Italia ve Cardinal üzüm çeĢitleri belirtilmiĢtir.
Sorunlu olan çeĢit/anaç kombinasyonları için dört iĢletme Sultani Çekirdeksiz/41B, iki iĢletme
Red Globe/41B, birer iĢletme ise; Yuvarlak Çekirdeksiz/41B, Superior Seedless/41B, Trakya
Ġlkeren/41B, Royal/41B, Thompson Seedless/41B, Razakı/41B, Syrah/41B kombinasyonlarını
belirtmiĢtir. Altı iĢletme Red Globe/5BB, bir iĢletme Sultani Çekirdeksiz/5BB kombinasyonlarını
sorunlu kombinasyon olarak ifade etmiĢtir. Üç iĢletme Red Globe/1103P kombinasyonunun sorunlu
olduğunu bildirmiĢtir. Birer iĢletme Red Globe/99R, Cardinal/99R, Ata Sarsı/99R, Alphonse
Lavalée/99R ve Hafızali/99R kombinasyonlarının sorunlu olduğunu söylemiĢtir. Birer iĢletme Red
Globe/110R, Sultani Çekirdeksiz/110R, Hafızali/110R, Kalecik Karası/110R, Ata Sarısı/110R, Sultani
Çekirdeksiz/420A, Ata Sarısı/420A, Razakı/420A kombinasyonlarının sorunlu kombinasyonlar
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Sultani Çekirdeksiz/140Ru, ÇavuĢ/SO4 ve Yuvarlak
Çekirdeksiz/1613C çeĢit/anaç kombinasyonlarının da sorunlu kombinasyonlar olduğu belirtilmektedir.
Bazı iĢletmelerin ortalama söküm zayiatları; %0, %10, %0, %3, %0, %5, %1, %0, %5, %0
Ģeklindedir. Buna göre iĢletmelerin ortalama söküm zaiyatı; %2,4‟tür.
İşletmelerin fidan üretimleri ve üretim hedefleri
Anket sonuçlarına göre iĢletmelerin yıllık açık köklü aĢılı fidan ve serada tüplü (kaplı) aĢılı
fidan üretimleri Ģu Ģekildedir; 1.500.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 200.000 adet/yıl tüplü (kaplı)
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aĢılı fidan, 800.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 400.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan, 60.000
adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 30.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan, 600.000 adet/yıl açık köklü
aĢılı fidan ve 230.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan, 50.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 40.000
adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan, 30.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 12.000 adet/yıl tüplü (kaplı)
aĢılı fidan, 10.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 10.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan, 25.000
adet/yıl açık köklü aĢılı fidan ve 10.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan‟dır. Bununla birlikte bir
iĢletme sadece 500.000 adet/yıl açık köklü aĢılı fidan, diğer bir iĢletme sadece 80.000 adet/yıl
tüplü (kaplı) aĢılı fidan, bir diğer iĢletme ise 8.000 adet/yıl tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretimi
gerçekleĢtirmektedir.
Buna göre iĢletmeler ürettikleri açık köklü aĢılı fidan miktarının yaklaĢık %50‟si kadar da
tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretmektedir.
On iĢletme açık köklü aĢılı fidan ve tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretimini artırmayı düĢünürken,
bir iĢletme sadece açık köklü fidan üretimini artırmayı hedeflemekte, bir iĢletme ise her ikisinde de
üretimini artırmayı düĢünmemektedir.
Eski ve yeni dikim yöntemlerinin genel karşılaştırılması
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde (2000 yılı öncesinde), aĢılı çelikler
dipkazan (subsoiller) aletiyle 120 cm aralıklarla ve 45–50 cm derinlikte açılan çizilere 10 cm
mesafeyle saplanarak dikilmekteydi. Dikim öncesinde, açılmıĢ olan çizilere su verilmek suretiyle
toprak yumuĢatılmakta, fosforlu ve potasyumlu gübreler de çiziler açılırken dipkazan yardımıyla
üretim parsellerine derin Ģekilde verilmekteydi. AĢılı çelik dikiminin ardından, çeliklerin üzerleri
kürekler yardımıyla tavlı toprakla örtülmekte, boğaz doldurma iĢleminin ardından fidanlık parsellerine
salma veya karık usulü can suyu uygulanmaktaydı. Açık köklü aĢılı fidan üretimi amacıyla 1995
yılından sonra bazı özel iĢletmelerce kısmen uygulanmaya baĢlanan modern teknikler, özellikle 2000
yılından sonra giderek artıĢ göstermiĢ ve kamu sektörüne de girmeye baĢlamıĢtır. Yeni üretim yöntemi
olan malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim yönteminde, siyah plastik örtü
materyali ve damla sulama sistemi kullanımıyla birlikte, aĢılı çeliklerin çift sıralı Ģekilde yüzlek
dikimleri yaygınlaĢmıĢtır. Böylece, aĢılı çeliklerin masuralar üzerinde serilen üzeri delikli ithal siyah
plastik örtüler üzerine 21–22 x 6 cm gibi sık aralık ve mesafeyle çift sıra dikilmeleri suretiyle fidanlık
parselinin daha fonksiyonel değerlendirilmesi mümkün olmakta, ayrıca kullanılan siyah plastik malçın
olumlu bir çok etkileri bulunmaktadır.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, üretim materyalleri (çelik ve kalem) daha
kalın (6–12 mm) olarak hazırlanıp Richter sandıklarına 500–700 adet aĢılı çelik sığdırılırken,
günümüzde çelik ve kalemler genellikle daha ince (5–7 mm) olarak hazırlanmakta ve böylece
sandıklara 900–1.200 adet aĢılı çelik yerleĢtirilebilmektedir. Bu nedenle, eskiden çeĢit damızlığı
parsellerinde 2 göz üzerinden kısa budama yapılmaktayken, daha ince ve piĢkin kalem ihtiyacı
doğduğundan günümüzde bazı iĢletmeler çeĢit damızlığı parsellerindeki kıĢ budamasını 3–4 göz
üzerinden gerçekleĢtirmektedir. Malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim
yönteminde ince çelik ve kalem kullanımının hiç bir mahsuru bulunmayıp, aĢılı çeliklerin 1. boya
ulaĢmaları yeni tekniklerle kolaylıkla temin edilebilmektedir.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, alınan çeliklerin hatta kalemlerin büyük
kısmı soğuk depo yetersizliğinden dolayı kum havuzunda saklanırken, çelik ve kalemler günümüzde
soğuk depoda daha uzun süreli ve sağlıklı Ģekilde muhafaza edilebilmektedir. Bununla birlikte, bazı
iĢletmeler aĢılanabilir çeliklerini halen kum havuzlarında tutmayı özellikle tercih etmektedir.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, kullanılan beyaz renkli normal aĢı
parafininin aĢı öncesinde titizlikle denenip uygulanması sözkonusuyken, günümüzde içerisinde
fungusit etkili madde de bulunabilen renkli ithal parafinler, daha pahalı olmasına karĢın daha fazla
tercih edilmektedir.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde fidanlık parseli hazırlığı olarak çizi açma
ve çiziye tek sıra aĢılı çelik dikimi sözkonusuyken, günümüzde malç–damla sulama kombinasyonlu
çift sıra tepe (yüzlek) dikim yönteminde traktörün kuyruk miline takılan özel amaçlı aletlerle
masuralar oluĢturulmasıyla bu masuraların üzerine çift sıralı aĢılı çelik dikimi yapılmakta, bu da
fidanlık parselinin daha etkin kullanımıyla birlikte birim alandan daha yüksek randıman
alınabilmesine olanak sağlamaktadır.
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Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, sulama sistemi olarak karık–salma
sulama sistemleri kullanılırken, günümüzde malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek)
dikim yönteminde sulama sistemi olarak damla sulama (33‟lük boru) kullanılmakta, böylece eskiden
subsoiller aleti yardımıyla çizi tabanına gübre verilmesine gerek kalmayarak, bütün gübrelemeler açık
köklü fidanların geliĢim durumlarına göre sulama suyuyla birlikte fidanın etkili kök bölgesine
ulaĢtırılmaktadır. Bu yöntemde, gerektiğinde yaprak gübresi uygulamasına da yer verilebilmektedir.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, genellikle ikinci bir parafin uygulaması
olmadan aĢılı çelikler çiziye dikilip üzerleri kümbetle kapatılmaktayken, günümüzde malç–damla
sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim yönteminde ikinci bir parafin uygulaması mutlaka
yapılmakta, bu nedenle çeliklerin üzerinin kümbetle kapatılmasına gerek kalmamaktadır. Böylece,
eskiden kümbetlerin Haziran–Temmuz aylarında açılıp kök boğazı temizliği yapılmasına gereksinim
duyulurken, günümüzde çift (ikinci) parafin uygulaması ve yüzlek dikim mevcut olduğundan, kök
boğazı temizliğine ihtiyaç kalmamaktadır.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, plastik malç (örtü materyali) kullanımı
bulunmazken, günümüzde malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim
yönteminde plastik malç kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Bu sayede; yabancı ot kontrolü, toprağın çabuk
ısınmasının sağlanması ve toprak neminin uzun süreli muhafazası temin edilebilmektedir. Açık köklü
aĢılı fidan üretiminde fidan randıman ve kalitesi açısından siyah plastik malç kullanılması ve 4 günde
bir etkili kök derinliğindeki mevcut nemin tarla kapasitesine kadar sulanması tavsiye edilmektedir
(Küçükyumuk ve Kelen, 2015).
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde, çimlendirme odası sıcaklıkları olarak
genelde 25–28°C sabit sıcaklıklar kullanılıp, aĢılı çeliklerde iyi bir kallus geliĢimiyle birlikte iyi bir
sürgün ve kök geliĢimi de arzu edilmekteyken, günümüzde daha ziyade ilk hafta 30–32°C‟nin
ardından sıcaklığın kademeli olarak düĢürülmesi ve ayrıca ince çelik (4–7 mm) kullanımı ve
sandıklara yoğun aĢılı çelik yerleĢtirilmesiyle (900–1.200 adet), daha kısa sürede (13–14 gün) aĢı
bölgesinde yeterli ve çepeçevre ince bir kallus oluĢumu, sıfır sürgün, köreltilen gözlerde kallus, dipte
kallus ve(ya) çok çok az bir kök arzu edilmekte, yoğun ve uzun kökler ile sürgün geliĢimi ise hiç
istenmemektedir. Bu nedenle aĢılı çeliklerin sürgün oluĢturmasını istemeyen bazı iĢletmeler, aĢı
bölgesi ve hemen üzerini perlit materyaliyle kaplamak suretiyle bu kısmı serin tutarak sürmeyi
geciktirmektedir.
Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde Richter sandıklarına konulan aĢılı
çeliklerin üzeri ince bir tavlı talaĢ veya talaĢ + perlit karıĢımıyla kapatılırken, günümüzde sandıkların
üzeri bazı iĢletmelerce talaĢla kapatıldıktan sonra bir yüzeyi fungusit emdirilmiĢ, diğer yüzeyi
polietilen olan 3 mm kalınlığındaki örtü materyaliyle kaplanmakta, bu sayede fungusitin etkisi
arttırılarak fungal hastalık kontrolü sağlanabilmektedir.
Önceden fazla dikkat edilmezken, günümüzdeki serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde
kuvvetli geliĢim gösteren fidanlar diğerlerinin geliĢimini engellemesin diye seradan daha önce
çıkartılarak alıĢtırmaya alınmaktadır. Günümüzde talaĢlar otomatik talaĢ nemlendirme makinesiyle
istenilen kıvamda hazırlanmakta, çeliklerdeki gözler özel göz köreltici döner bıçaklarla köreltilmekte,
termoterapi uygulaması daha teknik ve bilinçli Ģekilde uygulanmakta, pedalın tek bir hareketiyle
kalemi anaca daha seri bir Ģekilde monte edebilen yeni tip omega aĢı makineleri kullanılmaktadır.
İşletmelerde asma fidanı üretiminde son yıllardaki bazı yenilikler
Asma fidanı üretiminde son yıllarda bazı geliĢme ve yenilikler sözkonusudur. Üzerinde 10
yıldır çalıĢılarak geliĢtirilen yeni bir masabaĢı yongalı aĢı makinesiyle 2012 yılında geniĢ çaplı aĢı
yapılmıĢ olup, bu uygulama pratikte ilktir. ġimdilik sadece serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde
deneme aĢamasında olan bu aĢı tekniğinde, masabaĢı ve el tipi yongalı aĢı makinesi modelleri
geliĢtirilmiĢtir. Bu teknikte; köklenmiĢ ve üst tarafındaki anaç gözünden sürmüĢ ancak aĢı gözünden
sürmemiĢ olan çelikler, 15 günden sonra alt bölgeden yeniden aĢılanabilmekte, böylece materyal kaybı
önlenerek seradaki randıman %90 düzeyine çıkartılabilmektedir. Diğer bir uygulama, serada tüpler
içerisine yetiĢtirilen Amerikan asma anacı çeliklerinin, kök ve sürgün oluĢumunun ardından masa baĢı
yongalı aĢı makinesine yatay Ģekilde tutulup aĢılanmasıdır. Bu uygulama, Mayıs–Haziran ayında
serada köklendirilmiĢ olan Amerikan asma çeliklerine uygulanmakta, böylece aĢılı çelikler 3 hafta
içerisinde %90 randımanla tüplü (kaplı) aĢılı fidan haline gelebilmektedir.
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MasabaĢı omega aĢısında aĢılanan parçanın sağlam tutunamayıp sürmemesi halinde, aĢılı
çelikler zayi olmaktadır. Bu yongalı aĢı makinesiyle, daha uzun tutulan (50 cm) aĢılanabilir çeliğin üst
kısmına keskin bıçaklarla yatay bir yonga kesiti açılmaktadır. Ancak bu teknikte anaç ve kalemin
tamamen aynı kalınlıkta olması gerektiğinden aĢı da omega aĢıya kıyasla daha yavaĢ gerçekleĢmekte,
masabaĢı omega aĢısında 1 kiĢi günde 9.000 adede kadar aĢı yapabilirken, bu yöntemde ancak 5.000
adet aĢı yapabilmektedir. Bu teknikte, tüplerdeki tutmayan uzun boylu aĢılı aĢılı çeliklere bir kez daha
aĢı yapılmak suretiyle randıman arttırılabilmektedir.
Son yıllarda geliĢtirilen omega aĢı makinesiyle köklenmiĢ, üst tarafındaki anaç gözünden
sürmüĢ ancak aĢı gözünden sürmemiĢ olan çelikler, 15 gün sonra alt bölgeden yeniden
aĢılanabilmekte, böylece materyal kaybı önlenerek seradaki fidan randımanı %90 düzeyine
çıkartılabilmektedir. Bu sayede çelik zayiatı sadece köklenmeyen ve tamamen kuruyan fidanlarda
%5–10 civarında kalmaktadır. MasabaĢı yongalı aĢı ile aĢılanmıĢ tüplü (kaplı) aĢılı fidanlarda,
aĢılanabilir çeliğin üst gözleri çalıĢmaya devam etmekte, ancak üst gözden çok kuvvetli bir vejetatif
geliĢim olduğunda, 1,5 m boyundaki özel makaslarla anaç sürgünlerinde uç alma yapılmaktadır.
Makasın ucunda takılı kalan sürgün yere düĢmeyip rahatlıkla istenilen bölüme kadar çekilebilmekte,
bu Ģekilde yongalı gözlerin daha kuvvetli Ģekilde sürmesi sağlanabilmektedir.
Son yıllarda ahĢap sandıklar sıcaklık, nem, oksijen, havalandırma ve sirkülâsyonun bilgisayar
programıyla kontrol edildiği, özel kaynaĢtırma odalarına yerleĢtirilmektedir. Burada aĢılı çeliklerin
„virüs safe‟ isimli, hidrojen iyonu bombardımanı ile bakteri ve fungusların hücre çeperini parçalayarak
fungusu inaktif hale getiren, havalandırmanın otomatik olarak kontrol edildiği, ekrandan izlenebilen,
aynı zamanda herhangi bir kimyasal içermeyen ekipman entegre edilmiĢ sistemlerde kaynaĢtırılmaları
sağlanmaktadır. Oda zemininde 4 kat antibakteriyel malzeme kullanıldığından, zeminden bulaĢma
olmamaktadır. AĢılı çelikler odada ilk hafta 32°C sıcaklık ve %95 nem, ikinci hafta 27–28°C ve
%88–90 nem, üçüncü hafta 21–22°C ve %88–90 nem koĢullarında tutulmaktadır. Odadaki oksijen
miktarı yüksek bir düzeye (%0,9) ayarlanmakta, oksijen miktarı azaldığında sistem dıĢarıdaki taze
havayı alarak ısıtıp filtre ettikten sonra odaya vermektedir. Böylelikle sıcaklık, nem, havalandırma ve
oda sirkülâsyonu tamamen kontrollü koĢullarda yapıldığından, herhangi bir hastalık (Botriytis cinerea
Pers. vb.) görülmemekte ve herhangi bir kimyasal uygulama yapılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır.
Bazı devlet kurumlarında son yıllarda, „baz materyal seraları‟ oluĢturulmaktadır. Özellikle
yeni ıslah edilen melez üzüm çeĢitleri ile Amerikan asma anaçları, doku kültürü laboratuvarlarında
„sürgün ucu meristem tekniği‟ ile virüsten arî olarak üretildikten sonra, %50 nem ve 25–26°C
sıcaklıktaki iklim odalarında geliĢtirilmektedir. Bu amaçla, bitkicikler ilk olarak sitokinin içeren
ortamda çoğaltılmakta ve daha sonra IBA içeren ortamda köklendirilip geliĢtirilmektedir. Böylece
virüsten arî olarak üretilmiĢ olan asma fidanları ilk önce torf ve toprak karıĢımı içeren 16 litre, sonra
40 litre ve daha sonra 120 litrelik büyük siyah saksılara aktarılmaktadır. Bu seralardan, 2016 yılına
kadar ülkemizdeki fidancılık iĢletmelerine virüsten arî baz materyal verilmesi planlanmaktadır.
Çimlendirme odalarında baĢlıca iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Birinci yöntem klasik
yöntemdir. Bu yöntemi benimseyen bazı iĢletmelerde orta–kalın çelikler (7–12 mm) kullanılarak ve
sandıklara normal yoğunlukta aĢılı çelik (700–800 adet) yerleĢtirilerek, aĢılı çeliklerin 21–25 gün
süresince ortalama 25–28°C sıcaklıkta tutulmasıyla, çimlendirme odasında daha uzun sürede daha
kalın bir kallus, orta–yoğun piĢkin sürgünler ile kuvvetlice bir kök sistemi oluĢturma isteği ön plana
çıkmakta, bu durumda alıĢtırma süresi de daha uzun (7–14 gün) olmaktadır. Son yıllarda benimsenen
ikinci bir yöntem; bazı iĢletmelerde ince çelik (4–7 mm) kullanımı ve sandıklara yoğun aĢılı çelik
(900–1.200 adet) yerleĢtirilerek, 13–14 gün (maksimum 20 gün) süresince 30°C sabit sıcaklık veya ilk
3 gün 30–32°C‟den kademeli olarak sıcaklığın düĢürülmesiyle, aĢılı çeliklerin aĢı bölgesinde daha kısa
sürede yeterli ve çepeçevre ince bir kallus oluĢumu, sıfır sürgün, köreltilen gözlerde kallus, dipte
kallus ve(ya) çok az bir kök oluĢturma isteği doğrultusunda geliĢtirilmesine dayanmaktadır. Bu
durumda yoğun ve uzun kökler ile sürgün geliĢimi hiç istenmemekte, alıĢtırma süresi de normalden
daha kısa (3–7 gün) tutulmaktadır. Bu yöntemde, sandıklara 3/4 oranında ithal çam talaĢı ile 1/4
oranında Botrytis cinerea hastalığına karĢı ilaçlı suyla ıslatılmıĢ perlit karıĢımı, aĢı bölgesine ise aĢılı
çeliklerin hemen üzerine kadar (4–6 cm kalınlığında) 1/4 oranında ithal çam talaĢı ile 3/4 oranında
perlit karıĢımı veya sadece perlit konulmaktadır. Üst kısma konulan perlit, aĢı noktalarını nemli ve
serin tutarak aĢılı çeliklerdeki sürmeyi geciktirmektedir. Bununla birlikte, her fidancılık iĢletmesinin
kendine uygun bir yöntemi tercih ettiği ve bazı iĢletmelerde ara uygulamalara da rastlanıldığı dikkati
çekmektedir.
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Çimlendirme ve alıĢtırmanın ardından yarım ay Ģeklinde veya tek taraflı kallus oluĢturan aĢılı
çelikler önceleri ıskartaya ayrılırken veya dikimleri fidanlık parsellerinin ayrı bir bölümüne özel olarak
yapılırken, günümüzde tekrar kaynaĢtırma odasına alınmak suretiyle değerlendirilerek ek kazanç elde
edilebilmektedir.
Açık köklü aĢılı fidan üretimde, fidanlık parselindeki aĢılı çeliklerin üzerine dikimi izleyen 3
hafta boyunca sabah saatlerinde 40 metre yarıçaplı geniĢ yağmurlama baĢlıklarıyla su verilmekte,
böylece asma fidancılığının yoğun olarak gerçekleĢtirildiği Manisa ili gibi sabah çiği görülmeyen
bölgelerde ortam nemi yükseltilip kallus bölgesinden nem kaybı azaltılarak fidan randıman artıĢı
sağlanabilmektedir.
Son yıllarda (2007 yılından beri), fidanlık parsellerindeki açık köklü aĢılı fidan üretiminde
geç dikim ve buna kombine olarak gölgeleme tercih edilebilmektedir. Yürütülen bir araĢtırmada, en
yüksek açık köklü aĢılı fidan randımanının %55 gölgelemeden alındığı belirlenmiĢtir (Yağcı ve Aydın,
2015). Geç aĢılı çelik dikimi, normal dikime kıyasla 1–1,5 ay sonra (Mayıs ayı sonu–Haziran ayı baĢı)
gerçekleĢtirilmekte ve aĢılı çeliklerin üzerleri %55‟lik yeĢil gölgeleme materyaliyle örtülmektedir. Geç
dikimde aĢılı fidanların vejetatif geliĢiminde herhangi bir gerileme görülmediği gibi, normal dikim
yapılan aĢılı çeliklere kıyasla sonradan daha iyi bir geliĢim ve fidanlık randımanı sağlanabilmektedir.
Geç dikimde toprak sıcaklığı daha yüksek olduğundan, aĢılı çelikler daha çabuk aktive olmak suretiyle
ortalama 1 ay erken dikilmiĢ aĢılı çeliklerden daha hızlı bir vejetatif geliĢim göstermektedir. Geç
dikim yapılan malç–damla sulama kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim yöntemi uygulanan
fidanlık parsellerinde, uzunluğu 6 metre olan 3,15 mm‟lik demir borular kıvrılarak, iki taraftan 0,5
metreleri toprağa girecek ve 2 fidan sırasını birden örtecek Ģekilde 3 metre mesafeyle toprağa
saplanmaktadır. Manisa ilinde 5 Mayıs‟a kadar olan dikimlerde gölgeleme yapılmazken, bu tarihten
sonra geç dikim gerçekleĢtirilen aĢılı çeliklerin üzeri mutlaka gölgeleme materyaliyle örtülmektedir.
Bazı iĢletmelerde, Nisan baĢı–Mayıs baĢı tarihleri arasında yapılan dikimde fidanlık randımanı
%60–70 olurken, Mayıs sonu–10 Haziran arası yapılan geç dikimlerdeki fidanlık randımanı %90‟lara
ulaĢarak tüplü (kaplı) aĢılı fidan seviyesine çıkabilmektedir. Gölgeleme materyali, aĢılı çelik
sürgünleri 35–40 cm‟ye ulaĢtığında (Ağustos ayı) piĢkinleĢme amacıyla tamamen kaldırılmaktadır.
Yeni bir yöntem olarak, kaynaĢtırmadan çıkartılarak dikim için alıĢtırmada bekletilen aĢılı
çelikler, arazi parseline, tabanında 5 cm su bulunan kapaklı büyük PVC kaplar içerisinde
nakledilmekte, bu sayede 4–5 gün kadar rüzgâr ve dıĢ Ģartlardan korunarak, dikim öncesindeki nem
kaybı büyük ölçüde engellenmiĢ olmaktadır.
Genellikle 1. parafin uygulamasında kırmızı, 2. parafin uygulamasında beyaz ve yeĢil renkli
parafinler tercih edilmektedir. Yeni kullanılmaya baĢlanan gri renkli (2. parafin) bir parafinin
içerisinde organik alüminyum bulunduğundan, sıcak yörelerde ıĢığı geri yansıtmakta ve özellikle
California eyaletiyle birlikte, Ege Bölgesi‟ndeki kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde, harç karıĢımlarına günümüzde daha fazla önem
verilmeye baĢlanmıĢtır. Sadece perlit ve torf karıĢımı iyi sonuç vermediğinden, araĢtırma sonuçlarına
göre farklı oranlardaki kum, talaĢ, çiftlik gübresi, toprak, çam kabuğu, perlit ve torf karıĢımları
kullanılabilmekte, aĢılı çeliklerin köklendirme ortamı ile sonraki ĢaĢırtma ortamının farklı olmasına
özellikle özen gösterilmektedir. Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde, köklendirme ortamı için
kullanılan plastik kap boyutu daha küçük olmakta ve bu ortam ĢaĢırtma ortamına kıyasla daha özenli
bir Ģekilde hazırlanmaktadır. Tüplü (kaplı) aĢılı fidanlar 2 ay sonra (satıĢ öncesi) daha geniĢ PVC
torbalara ve diğer bir harç karıĢımına ĢaĢırtılmaktadır.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde sera içerinde gölgeleme ve sisleme yapılmak
suretiyle oransal nemin oldukça yüksek tutulduğu uygulamalar bulunduğu gibi, sera içerisinde fazla
oransal nem oluĢturulmayan, kapı–pencerelerin hafif açılarak sıcaklığın yüksek tutulduğu
uygulamalara da rastlanılabilmektedir. Özellikle sera içi gölgelemenin piĢkinleĢmeyi engellediği
düĢünüldüğünden, bu durumda seranın aĢırı ısınmasını engellemek amacıyla sera üzerinde gölge tozu
kullanılmakta, tozun içerisine tutkal karıĢtırılarak iki defa uygulandığında, sera üzerinde 3 ay boyunca
koruma sağlayabilmektedir.
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde aĢılı çeliklere alttan ısıtma uygulandığında anaçların
köklenme süresi yarı yarıya kısalmakta, köklenme yüzdesi arttırılarak kök kalitesi de
yükseltilebilmektedir (Kısmalı ve Karakır, 1990). Günümüzde bu yöntemin uygulandığı seralar sadece
kökün çalıĢması amacıyla özel soğuk su yöntemiyle soğutularak ilk 10 gün boyunca 15°C‟de
tutulmakta, ayrıca %70 gölgeleme uygulanmaktadır. Bu sırada tüplü (kaplı) aĢılı fidanlarda alttan
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ısıtma da yapılarak, sensörler yardımıyla harç sıcaklığının 22–23°C olması sağlanmakta, 10. günün
ardından sera içi sıcaklığı normal sıcaklığa (25–30°C) döndürülmektedir. Buradaki amaç; kök
oluĢumu öncesinde sürgün ve yaprak oluĢumunun yavaĢlatılıp sadece kökün çalıĢmasının sağlanması
ve bu sayede serada aĢırı sıcaklıktan kaynaklanan çökmelerin önüne geçilebilmesidir. Bu yöntemle
serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde, 41B anacı kullanıldığında bile fidan randımanı %80–90‟lara
çıkabilmektedir.
Tüplü (kaplı) aĢılı fidanlar, ilk aĢamada köpük benzeri sağlam ve hafif materyalden yapılmıĢ
olan 6 x 4= 24‟lü multipot kaplara yerleĢtirilip, yer değiĢtirmede büyük kolaylık sağlanabilmektedir.
Artık asma fidancılığı konusunda yapılmıĢ olan bütün araĢtırma bulguları ve yenilikler
yakından takip edilerek, fidancılık iĢletmelerince kısa sürede uygulamaya aktarılmaktadır.
İşletmelerin asma fidanı üretimindeki bazı yeni yaklaşım ve hedefleri
Serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretiminde, önümüzdeki yıllarda bazı fidancılık iĢletmeleri
tarafından serada tüpler içerisinde yetiĢtirilen anaç çeliklerinin kök ve sürgün oluĢturmalarına
müteakip, masa baĢı yongalı aĢı makinesine yatay Ģekilde tutularak aĢılanması uygulamasına geçilmesi
hedeflenmektedir.
Asma fidancılığında, üretim materyal kalitesi ile bu materyalin saklanmasının (muhafazası) en
önemli konuların baĢında geldiği anlaĢıldığından, bazı fidancılık iĢletmelerince buna yönelik yeni
uygulama ve önlemler geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
Çimlendirme odalarındaki CO2 yoğunluğu nedeniyle oluĢan kalluslarda zamanla kararma
gözlendiğinden, bazı fidancılık iĢletmelerince artan CO2‟in azaltılarak O2‟nin arttırılmasına yönelik
bazı yeni tedbirler alınmaya baĢlanılmıĢtır.
Fidancılık iĢletmelerinin bazılarında, tüplü (kaplı) aĢılı fidanların üreticide piĢkinleĢmesi
gerektiği düĢünülmeye baĢlanmıĢtır. Bu fidanların stok olarak bekletilip, Haziran ayı yerine Ekim ayı
gibi satıĢa sunulmasına yönelik uygun altyapı hazırlıklarına hız verilmiĢtir.
Fidancılık iĢletmeleri, en büyük eksiğin baz materyal eksikliği olduğu konusunda birleĢmekte
ve baz materyal eksikliğinin en kısa zamanda giderilerek 3. depo damızlıkların iĢletmelere konulması
gerektiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, artık programlı olarak klon bazında ve virüsten arî üretime
geçilmesi hedeflenmektedir.
Bazı fidancılık iĢletmelerince, aĢılı çeliklerin 2015 yılından itibaren farklı bakteri tipleri ile
muamele edildikten sonra dikimleri konusunda yeni çalıĢmalara baĢlanılması hedeflenmektedir.
Ülkemizde asma fidancılığı sektörüne yeni giren neredeyse bütün iĢletmeler ilk önce fidanlık
parsellerindeki üretim Ģeklini değil de, belirli bir randıman ve sayıya ulaĢılana kadar, asma fidanı
randımanının daha yüksek seyrettiği serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan üretimini benimsemektedirler.
İşletmelerin aşılı asma fidanı üretimindeki başlıca hataları ile bazı tavsiyeler
Ülkemizde anaç damızlığı parsellerinde sürgün, kalem damızlığı parsellerinde ise somak
ve(ya) salkım seyreltme ile salkım ucu kesme (tane seyreltme) gibi uygulamalar hiç yapılmamaktadır.
Oysaki bu uygulamalar üretim materyali kalitesini olumlu yönde arttırmaktadır (Dardeniz, 2001;
Dardeniz ve Kısmalı, 2001; Dardeniz ve Kısmalı, 2002; Dardeniz, 2014; Sezen ve Dardeniz, 2015).
AĢılı asma fidanı üretiminin yoğun Ģekilde yapıldığı Manisa ilindeki bazı fidancılık iĢletmeleri
kıĢ budamasını ġubat ayı içerisinde yaparken, bazı iĢletmeler Ocak ayında yaparak üretim
materyallerini (kalem) de bu tarihte almaktadır. Bunun nedeni, iĢletmelerin bazı erkenci üzüm çeĢidi
kalemlerini çevre bağlardan karĢılamaları ve bağ sahiplerinin de erkenci üzüm çeĢitlerini erken tarihte
budama istekleridir. Manisa ilinde bağlardaki uyanma 20–25 Mart‟ta olduğuna göre; bu tarih (Ocak
ayının baĢı ve ortası) kalem temini için biraz erkendir. Çünkü yaprak dökümünden uyanmaya kadar
olan dönemde de yıllık dalların içyapıları sürekli olarak değiĢtiğinden, iç yapının Ģekillenmesi
beklenilmelidir (Dardeniz ve ark., 2013b; Gökdemir ve Dardeniz, 2014). Ayrıca bu durum iĢletmelerin
soğukta muhafaza maliyetlerini de arttırmaktadır. Manisa ilinde kıĢ budaması ve üretim materyali
(kalem) temini ġubat ayı baĢından itibaren yapılmalıdır.
AĢılama öncesinde, asma anacı çeliklerinin kaynaĢtırma odasında 8 gün süreyle bekletilme
uygulamasından asma fidan randıman ve kalitesi yönüyle oldukça olumlu sonuçlar alındığından (Sucu
ve Yağcı, 2015), fidancılık iĢletmelerinin bu araĢtırma sonuçlarına göre hareket ederek aynı iĢlemleri
çeĢit kalemlerine de uygulamalarının yararlı olabileceği düĢünülmektedir.
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Soğuk depoda bekletilen yıllık dallarda da yıllık dal iç yapısı sonbahardan ilkbahara doğru
giderek değiĢim göstermekte, en iyi odunlaĢma soğuk depoda 50.–75. gün süreyle muhafaza edilen
yıllık dallardan elde edilirken, sırasıyla 4–6°C, 0–2°C ve 8–10°C‟de muhafaza edilen üretim
materyallerinin daha iyi odunlaĢtıkları görülmektedir. Çanakkale ilinde, budama döneminde (ġubat ayı
sonu–Mart ayı baĢı) alınan çeĢit kalemlerinde yıllık dal iç yapısının henüz tam olarak Ģekillenmediği
anlaĢıldığından, aĢının kıĢ budamasının hemen ardından yapılmayarak, 4–6°C sıcaklığındaki soğuk
depoda en az 25 gün süreyle yapılacak muhafazanın ardından masabaĢı aĢı uygulamasına geçilmesinin
daha yararlı olacağı belirlenmiĢtir (Tırpancı ve Dardeniz, 2014). Bu bulgulara göre, kıĢ budamasının
ardından yıllık dallardan aĢı kalemi alınır alınmaz aĢı iĢlemine geçilmesi uygun değildir.
Manisa ilinde, anaç damızlığı parsellerindeki yıllık dal (sürgün) kesimine yaprak dökümünün
ardından Aralık ayı baĢı gibi baĢlanabilmekte, yıllık dal (sürgün) kesimi ve çelik hazırlığı Mart ayı
ortalarına kadar sürdürülebilmektedir. Anaç damızlığı parsellerinde yaprak döküm tarihinde (erken
dönem) kesinlikle çelik hazırlığı amacıyla yıllık dal kesimi yapılmaması, yaprak dökümünün ardından
en az 15–20 gün beklenilmesi, ayrıca yıllık dal kesimi ve çelik hazırlığının yaprak dökümünden
itibaren 2 ay içerisinde bitirilmesi önerildiğinden (Dardeniz ve ark., 2007), bu tarihlerin fidancılık
iĢletmelerince daha iyi planlanması gerekmektedir.
MasabaĢı omega aĢısının kalemin dar yerine vurulması gerekirken, aĢı geliĢigüzel Ģekilde
vurulabilmektedir. Oysaki kalemin dar olan kısmında kabuk+floem tabakası geniĢ olduğu için aĢı
tutumu, kaynaĢması ve kallus geliĢiminin daha yeterli olacağı bilinmektedir (Oraman, 1972; Dardeniz
ve ark., 2013b).
Bazı fidancılık iĢletmelerinde, aĢılı çeliklerin fidanlık parsellerine yüzlek Ģekilde dikildiği
gözlenmektedir. Özellikle ince çelikler kullanıldığında, aĢı noktasının masura seviyesinden 13 cm ve
daha üzerinde tutulduğu yüzlek dikimlerde fidanlık randımanı en az %4 oranında azaldığından
(Dardeniz ve ark., 2013a), masura hazırlığı, ön sulama ve dikim iĢlemlerinde dikkatli olunmalı, yüzlek
dikilen aĢılı çelikler varsa kontrol edilmeli ve aĢı noktalarının masura seviyesinin ortalama 10 cm
kadar yukarısına gelecek Ģekilde ayarlanmasına özen gösterilmelidir.
Üretim materyallerinin (çelik ve kalem) temini, fidancılık iĢletmelerince çok da fazla
önemsenmeyen, anaç ve üzüm çeĢitlerine ait en ideal boğum aralıklarına dikkat edilerek yapılmalıdır.
Ġdeal boğum aralıkları bazı anaç ve sofralık üzüm çeĢitleri bazında belirlenmiĢ olup (Dardeniz ve
Kısmalı; 2001; Önder ve Dardeniz, 2015), bu yöndeki farklı çalıĢmalar devam ettirilmelidir.
Üretim materyali, aĢılı asma fidanı üretiminin farklı bütün safhalarında nem ve sıcaklık
dalgalanmalarına maruz bırakılmamalı, özellikle aĢı odası ortam Ģartlarına büyük önem verilmelidir.
%15 oranındaki nem kaybı, hem kalem hemde çelikler açısından dikkate alınması gereken önemli bir
sınır değer olarak kabul edilmeli, özellikle daha ince olan üretim materyallerindeki oransal nem
kaybının %10‟u aĢmamasına özen gösterilmelidir (Rodoplu ve Dardeniz, 2015).
Omcanın ürün yükü arttıkça, yıllık dalların karbonhidrat birikimi azalmaktadır. ÇeĢit damızlığı
parsellerindeki aĢırı ürün yükü azaltılmalı, koltuk sürgünlerinin varlığı özellikle vejetasyonun
ortalarından itibaren klorofil sentezi üzerine son derece etkili olduğundan, bu dönemden sonra aĢırı
koltuk ve yaprak alımlarından kaçınılmalıdır (Dardeniz ve ark., 2012; Türker ve Dardeniz, 2014).
Fidancılık iĢletmeleri, uygulayacakları çeĢit/anaç kombinasyonlarını her ne kadar kendi
tecrübelerine göre belirleseler de, gerek üreticilerden gelen talepler gerekse eldekini değerlendirme
çabasından dolayı, aĢıda uyuĢur olmayan çeĢit/anaç kombinasyonlarına da yer verebilmektedirler.
Oysaki bazı çeĢit/anaç kombinasyonları çok kötü sonuçlar verebildiğinden, eldeki araĢtırma
sonuçlarına göre hareket edilmesi gereklidir. Örneğin; Cardinal/5BB, ÇavuĢ/5BB ve ÇavuĢ/SO4
(Çelik ve OdabaĢ, 1998), MüĢküle/1613C ve MüĢküle/1616C (Sivritepe ve Türkben, 2001),
Datal/5BB (Çoban ve Kara, 2003), Uslu/41B (Dardeniz ve ġahin, 2005), Razakı/5BB ve Razakı/SO4
(Baydar ve Ece, 2005), Amasya/5BB, Kozak Beyazı/5BB ve MüĢküle/5BB (Dardeniz ve ark., 2005),
Razakı/140Ru (Çelik ve ark., 2009), Cabernet Sauvignon/41B, Merlot/41B ve Boğazkere/41B
(Yıldırım ve ark., 2011), Narince/110R (Yağcı, 2012), Cabernet Sauvignon/41B ve Sultani
Çekirdeksiz/41B (Dardeniz ve ark., 2013a), Victoria/5BB ve Alphonse Lavallée/5BB (Tunçel ve
Dardeniz, 2013), Red Globe/SO4 ve Red Globe/110R (ĠĢçi ve ark., 2015) ile Merlot/1103P ve
Narince/1103P (Teker ve ark., 2015; Yağcı ve Aydın, 2015) çeĢit/anaç kombinasyonları, yürütülen
farklı araĢtırmalarda en baĢarılı sonuçları veren kombinasyonlar olmuĢtur.
Malç uygulamaları, asma fidanı randımanı ve 1. boy fidan randımanlarını olumlu yönde
etkilemektedir. AĢılı asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesini artırmak için malç materyali
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olarak siyah plastik kullanılması ve sulama aralığının 4 gün olması tavsiye edildiğinden
(Küçükyumuk, 2009), bu konuda hassas davranılması önemlidir.
Sofralık üzüm çeĢitlerinde yürütülen çalıĢmalarda, yıllık dalların dip boğum aralıklarında
(1.–4.) N miktarının düĢük ve C/N oranının yüksek olduğu, orta ve uç boğum aralıklarına (9.–12. ve
13.–16.) doğru ise N miktarının yükselerek C/N oranının düĢtüğü belirlenmiĢtir. Sofralık üzüm
çeĢitlerinde, yıllık dallardaki bitki besin element düzeyleri genel olarak dip boğum aralıklarında daha
düĢük seviyelerdeyken, bir çok elementte –üzüm çeĢitlerine göre değiĢiklikler görülse de– orta ve uç
boğumlara doğru düzenli ve düzensiz artıĢlar meydana gelmektedir (Dardeniz ve ark., 2013c;
Dardeniz ve ark., 2013d; Müftüoğlu ve ark., 2014). Sofralık üzüm çeĢitlerinde yıllık dalın dip boğum
aralıklarından (1.–4.) orta ve uç boğum aralıklarına göre düzenli olarak artıĢ gösteren bazı elementler
sırasıyla B, Fe, Mg, Na, P, S, Zn, N, Al, Cr, K ve Mn gibi makro–mikro elementlerdir. Bu durum,
sofralık üzüm çeĢitlerinin yıllık dallarının farklı boğum aralıklarındaki odunlaĢma (piĢkinleĢme)
düzeyiyle de oldukça paralel seyir izlediğinden, sofralık üzüm çeĢitlerinde genel olarak ilk 4 boğumun
aĢı kalemi olarak kullanımından kaçınılmalı ve bu amaçla genel anlamda 5.–15. boğum aralıkları
tavsiye edilmelidir. Bununla birlikte, bazı üzüm çeĢidi ve asma anaçlarında kalem ve çelik alımı için
uygun boğum aralıkları belirlenmiĢ olup (Dardeniz ve ark., 2008; Önder ve Dardeniz, 2015), bu
konuda daha detaylı çalıĢmalara gereksinim duyulmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Omega aĢı tekniği kullanılarak elde edilen serada tüplü (kaplı) aĢılı fidan randımanları, farklı
anaç/çeĢit kombinasyonları bazında %60–75 düzeylerinde değiĢirken, yeni yongalı aĢı tekniği
kullanıldığında bu oran %85–90 seviyelerine kadar yükselebilmektedir. Bununla birlikte, açık köklü
aĢılı fidan randımanlarımız hâlâ oldukça düĢüktür. Klasik eski sistem tek sıra çiziye dikim yönteminde
genel açık köklü aĢılı fidan randımanları %33–34 aralığındayken (Anonim, 2002), malç–damla sulama
kombinasyonlu çift sıra tepe (yüzlek) dikim yönteminde, yeni teknik ve geliĢmelerin de uygulanması
neticesinde, bu oran ancak %46–47 seviyelerine kadar yükseltilebilmiĢtir. Bu nedenle, açık köklü aĢılı
fidan üretiminin her aĢamadaki sorunların daha detaylı olarak saptanıp, asma fidanı randımanlarının
ilk etapta %60–65, ardından %70–75 düzeylerine çıkartılabilmesine yönelik araĢtırma ve geliĢtirme
çalıĢmalarına hız verilmesi gereklidir.
Sertifikalı fidan kaynağı klon olan, ismine doğru, sağlıklı, standartlara uygun ve kaliteli
fidandır. Modern bağcılığın geleceği buna bağlı olup sertifikalı asma fidanı üretebilmek için, ticari
öneme sahip üzüm çeĢitlerinin tescil edilmiĢ klonlarına en fazla iki eĢeysiz nesil uzaklıktaki „ana
damızlık parseli‟nden temin edilmiĢ „baz (temel) materyal‟ niteliğindeki fidanlarla kurulan ve özellikle
virüs ve virüs benzeri hastalıklar yönüyle periyodik kontrolü yapılan „anaç ve kalem damızlık
parsellerine‟ sahip olunması gereklidir. Ülkemizde 1991 yılında baĢlatılan „sertifikalı asma fidanı
üretiminde‟ halen bir belirsizlik söz konusudur. Çünkü ülkemizdeki sertifikalı fidan üretim Ģeması
uluslararası kurallara uygun iĢlememekte, sertifikalı olarak tabir ettiğimiz asma fidanlarımız, kurallar
dâhilinde üretim yapan ülkelerce sertifikalı fidan olarak adlandırılmamaktadır (Çelik ve ark., 2010).
Ülkemizde sertifikalı olarak tabir edilmekte olan asma fidanı üretiminde, 2008 yılına kadar beyaz
etiket (sertifikalı fidanlar için) bulunmaktayken, artık standart fidan üretimi ve sarı renkli sertifika
etiketi (standart fidanlar için) kullanılmaktadır. Bu nedenlerle, ülkemizde klon seleksiyonu
kapsamında seçilmiĢ olan klonların tesciline gidilerek klon bazında ve virüsten arî üretime geçilmeli,
programlı Ģekilde „temel (baz) materyal‟ altyapısı oluĢturulup „baz materyal‟ eksikliği giderilmeli, özel
sektöre damızlık parsellerini oluĢturmada acilen bu temel nitelikli fidanları elde etme kolaylık ve
desteği sağlanarak, bu Ģekilde 3. depo damızlıkların fidancılık iĢletmelerinde kurulması teĢvik
edilmelidir.
Yürütülen bir çalıĢmaya göre; bir adet açık köklü aĢılı fidanın üretim maliyetinin (2012 yılı
itibariyle) 0,94 TL ve satıĢ fiyatının 2,73 TL olduğu (yaklaĢık 3 katı) belirlenmiĢtir (SavaĢ ve ark.,
2015). AĢılı asma fidanı üretiminde seçilen anaç/kalem kombinasyonlarının uyuĢur olması asma fidanı
randımanlarını yükselteceği gibi maliyeti de düĢüreceğinden, her aĢamada randıman hesaplamasına
gidilerek önceki yılların arĢivleri iyi muhafaza edilmeli, neticede en uygun çeĢit/anaç kombinasyonları
belirlenmek suretiyle kayıpların mümkün olan en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.
Fidancılık kuruluĢlarında pazarlamaya da çok dikkat edilmeli, tüplü (kaplı) aĢılı fidan ve
üretim materyallerinin, kuruluĢ adı ve logosunun bulunduğu materyaller (karton vb.) içerisinde sevk
ve pazarlanmasına büyük özen gösterilmelidir.
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Son yıllarda, özellikle Türkî Cumhuriyetler ve bazı Afrika ülkelerine asma fidanı ihracatımız
baĢlatılmıĢ olup, özellikle Sultani Çekirdeksiz üzüm çeĢidimiz bu ülkelerde oldukça fazla talep
edilmektedir. Bu nedenle, ihracattaki engellerin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması gereklidir.
Dünya ve ülkemizde hızla geliĢmekte olan aĢılı asma fidanı üretim yöntemleri yakından takip
edilerek yenilikler hemen uygulamaya aktarılmalı, fakülte ve iĢletmeler arasındaki iĢbirliği arttırılarak
üretilen ortak projeler desteklenmeli, bilgi akıĢı sürekli hale getirilmelidir.
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Öz
Bu makale ile tarım alanına yatırım yapma planı olan fakat bu konu hakkında yeterli bilgi birikimi,
eğitimi ve tecrübesi olmayan kiĢilerin, daha iĢin baĢındayken doğru Ģekilde yönlendirilip doğru kararlar
verebilmelerinin sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu amaca ulaĢılabilirse, yanlıĢ veya boĢa yapılacak olan yatırımların
önüne geçilerek, ülkemizdeki ekonomik kayıpların bir bölümü engellenmiĢ olacaktır. Ekonomik kayıpların
önlenmesinin yanında, tarım arazilerinin betonlaĢması ve kirlenmesinin önlenmesi gibi çok önemli faydalar da
sağlanabilecektir. Ayrıca bu makalede, halen tarım ile uğraĢan kiĢiler de kendi durumlarını değerlendirmek için
faydalı noktalar bulacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Bitkisel üretim, Hayvansal üretim, Çiftlik, Bahçecilik.
Abstract

Advices for the Investors who are planning to Invest in Agricultural Areas
Through this article, it is aimed to help people who are planning to invest in agricultural areas without
the necessary knowledge, education and experience on the field, so that, they have the ability to make the right
decisions at the early stages. If the target is reached, some part of the worldwide economic loss will be avoided
by preventing wrong investments. In addition to economical losses, it will also provide a great deal of important
uses such as to stop concretion and pollution in agricultural lands. In addition to that people who still have
agricultural activities will find useful points for themselves in this article to evaluate their own
situation/implementations.
Keywords: Agriculture, Plant production, Animal production, Farm, Horticulture.

Giriş
Her geçen gün Ģehirlerde yaĢayan insanlar kendilerini Ģehirlerin kalabalığından ve bu
kalabalığın getirdiği olumsuz etkilerden kurtarmak için arayıĢ içine girmektedirler. Bu sebeple kiĢiler
boĢ zamanlarını çeĢitli etkinliklerle değerlendirmektedirler.
BoĢ zaman değerlendirme etkinlik alanları beĢ grupta toplanmaktadır. Bu beĢ ana baĢlık;
fiziksel, sanatsal, pratik iĢler, entelektüel, toplumsal faaliyetler olarak belirlenmiĢtir (Dumadezier,
1990; Özer ve ark., 2009).
• Fiziksel: Spor, yürüyüĢ, seyahat, av vb.
• Sanatsal: Resim, heykel, fotoğraf, sinema, tiyatro, edebiyat gibi güzel sanatların çeĢitli
dalları,
• Pratik iĢler: El iĢleri, bahçecilik vb.
• Entelektüel: Kitap okuma, konferanslar verme,
• Toplumsal: Eğlenceler, ziyaretler (Dumadezier, 1990; Özer ve ark., 2009).
Bir çok araĢtırıcının insanların boĢ zamanlarını değerlendirme amaçlı yaptıkları çeĢitli
sınıflandırmalar bulunmaktadır.
Yukarıdaki sınıflandırma ve açıklamanın verilme sebebi, insanların tarımı yalnızca boĢ zamanı
değerlendirme aracı veya ek bir iĢ olarak görmelerinden değildir. Elbette tarım baĢlı baĢına bir iĢ
koludur ve yeryüzündeki bir çok insan geçimini yalnızca bu iĢ ile sağlamaktadır. Fakat günümüzde
Ģehirlerde yaĢayan ve tarıma yatırım yapabilecek yeterli ekonomik birikimi olan insanların bir kısmı
tarımı ek gelir getirecek bir kaynak ve boĢ zamanlarını huzurlu Ģekilde geçirebilecekleri ikinci bir iĢ
kolu olarak da düĢünmektedirler.
Bir milyarın üzerindeki insan Dünya tarımında istihdam edilmekte olup, bu tüm çalıĢanların
1/3‟ünü temsil etmektedir (Anonim, 2015a).
2014 yılında International Labour Office(ILO)‟in yayınladığı Global Employment Trends
(Küresel Ġstihdam Eğilimleri)‟e göre, Dünyanın toplam iĢgücünün yüzde 31‟inden biraz fazlası 2013
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yılında tarım sektöründe istihdam edilmiĢtir. Bu geçmiĢ yirmi yıla kıyasla %11,7‟lik bir azalıĢa
karĢılık gelmektedir.
Bu makalede tarım içerisindeki çeĢitli dallara ve konulara değinilerek, özellikle insan ve
insanın değerlendirme yapma yeteneğini tarım sektöründe nasıl kullanması gerektiği üzerinde
durulmuĢtur. Ġnsanın tarım iĢ kolundaki diğer kiĢilerle ve tarım çevresiyle olan veya olabilecek
iliĢkilerinden faydalı sonuçlar alabilmesi amaçlanmıĢtır.
Aile durumunun bu iş için uygun olup olmadığına karar verirken
Diyelim ki bir doktor, avukat veya sanatçısınız ve bir çiftlik kurmak için de yeterli paraya
sahipsiniz, fakat bu çiftliği kurduğunuzda ve akĢam evinize elbiseleriniz hayvan ve hayvan dıĢkısı
kokan vaziyette geldiğinizde aileniz bu durumu kabullenecek mi?
Doktor veya avukat olmanızla gurur duyan ailenizin çiftlik kurma fikrinizi olumlu karĢılayıp
karĢılamayacaklarını, tarım iĢine kalkıĢmadan önce hep birlikte değerlendirip karar vermeniz daha
doğru olabilir.
Diyelimki üst paragraflarda yer alan durumu olumlu olarak sonuçlandırdınız ve büyük bir
arazi üzerine büyük ve oldukça pahalı donanımlar içeren bir süt sığırı barınağı inĢa ettiniz. Fakat
çocuklarınız tarımla hiç alakası olmayan bölümlerde okuyor veya çalıĢıyor. Yani sizden sonra, inĢaa
ettiğiniz bu kocaman süt sığırı barınağını ve iĢini devam ettirecek bir kiĢi yok. Zaten siz de bu iĢe
giriĢtikten 5 yıl sonra sıkıldınız, araziyi ve süt sığırı barınağını satmaya karar verdiniz. Fakat bir sorun
var. Sizin iĢletmeniz civarda bulunan diğer bütün iĢletmelerden daha büyük ve bu iĢi birincil meslek
olarak yapan ve geçimini bu iĢten sağlayan kiĢilerin sizin iĢletmenizi alabilecek parası yok.
ĠĢletme kurulumu aĢamasından önce konu uzmanı kiĢilere danıĢılması, böyle sorunların henüz
oluĢmadan önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Konu uzmanı bir çok ziraat mühendisi, bu iĢe
ilk defa baĢlayacaklar için süt hayvancılığı yerine besi hayvancılığını tavsiye etmektedir. Çünkü besi
hayvancılığında, arazinize büyük bir betonarme yapı kurmaya gereksinim duymayabilirsiniz. Ayrıca
iĢi bırakmaya karar verirseniz, arazi ve hayvanları değer fiyattan satıp zarar etmeden iĢten çekilebilir
ve hayalini kurduğunuz iĢte en azından bir miktar tecrübe edinmiĢ olursunuz.
Ziraat mühendisleri için tavsiyeler
Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapmak amacıyla ilk defa iĢe baĢlayacak olan kiĢiler ziraat
mühendislerine konu hakkında danıĢmaya gittiklerinde, genellikle üretim yapacakları araziyi çoktan
satın almıĢ, üretim yapacakları konu hakkında karar vermiĢ ve satın alınan bu arazilerin bazılarının
üzerinde betonarme binalar bile yükselmeye baĢlamıĢ olmaktadır.
GiriĢimcilerden bir kısmı, ziraat mühendislerine bu iĢin baĢarılı olup olmayacağı hakkındaki
soruları, konu uzmanına danıĢmadan önce ardı ardına alınan benzer yanlıĢ kararların ardından
sorabilmektedirler. Bunun aslında gerçek bir soru olup olmadığı da düĢündürücüdür. Zira kiĢiler
sadece kendilerini rahatlatmak için ve iĢte baĢarısız olmayacakları sözünü konu uzmanı olan bir
kiĢiden duymak istedikleri için mi sormaktadırlar? Sorusu akla gelmektedir.
Böyle durumlarda ziraat mühendisleri, satın alınan arazinin iĢe baĢlayacak olan kiĢinin karar
verdiği üretim koluna uygun olup olmadığını değerlendirmelidir. Hâli hazırda arazi üzerine bina
yapımına baĢlanılmamıĢ ise bu büyük bir Ģanstır.
Diyelim ki böyle hatalar yaĢanmadan önce, giriĢimciler daha iĢin baĢındayken konu uzmanı
bir ziraat mühendisine danıĢıldı. Bu durumda, kolaylıkla kiĢinin üretim yapmak istediği alana uygun
bir arazi seçimi yapılabilir ve belki de giriĢimci konu uzmanı ziraat mühendisinden aldığı yeni
fikirlerle tarım alanında baĢka bir kolda üretime karar vererek fikrini değiĢtirebilir.
Ziraat Mühendisleri için baĢka bir örnek vermek gerekirse;
Diyelimki arazisi olan bir giriĢimci size geldi ve arazisine elma bahçesi kurmak isteğini
söyledi. Bu durumda, kiĢinin arazisinde yaptığınız incelemenin ardından arazinin iklim ve toprak
özellikleri bakımından elma yetiĢtiriciliğine uygun olmadığını tespit ederseniz, yetiĢtiricilik yapmak
isteyen kiĢinin moralini bozabilecek sözler söylemekten kaçınılması yararlı olabilir.
Örneğin; "Burada elma bahçesi kurulmaz." deyip sözü kestirip atmak yerine, "Burada elma
bahçesi kurulumu uygun değil fakat bana biraz zaman tanıyın, ben de bu süre içinde bu arazide
yetiĢebilecek 5 farklı meyve fidanı türünü araĢtırayım. Daha sonra siz de bu 5 farklı meyve türünden
istediğinizi yetiĢtirmeye karar verirsiniz" Ģeklinde bir öneri gayet doğru olacaktır.
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Diyelim ki bir kiĢi hayvancılık yapmak istediğini söyleyerek sizin tavsiyelerinizi istedi. Bu
giriĢimci hızlı sonuç alınan bir iĢ koluna girmeyi amaçladığından söz etti veya siz kiĢinin
konuĢmasından hızlı sonuç almak istediğini anladınız. Bu tip durumlarda, bazı hayvan türlerini ve
türleri de kendi içerisinde ırklar bazında kıyaslamanız, ilgili konunun kiĢinin aklında Ģekillenmesi ve
daha doğru karar verebilmesi açısından faydalı olacaktır. Böyle bir durumda, kiĢiye vereceğiniz Ģu
örnek oldukça dikkat çekebilir. Size Çizelge 1.‟de kanatlı hayvanlardan bazılarının yumurtlamaya
baĢlama zamanlarını ve uygun koĢullarda alınabilecek yumurta verimlerini vereceğim, bu örnek karar
vermenize yardım edebilir.
Çizelge 1. Bazı kanatlı hayvanların yumurtlamaya baĢlama zamanları ve uygun koĢullarda bir yılda
alınabilecek yumurta verimleri
Bıldırcın (Japon bıldırcını)
Dişiler yaklaşık 45 günlük olunca
yumurtlamaya başlar
Yılda yaklaşık 300 yumurta verir

Tavuk (yumurta ırkları)
DiĢiler yaklaĢık 5 aylık olunca
yumurtlamaya baĢlar
Yılda yaklaĢık 315 yumurta verir

Ördek (Pekin ördeği)
DiĢiler yaklaĢık 5–6 aylık olunca
yumurtlamaya baĢlar
Yılda yaklaĢık 150–200 yumurta
verir

Çizelge 1.‟de verilen bu örnekte, yumurta ırkı tavukların yumurta pazarlama amacıyla
yetiĢtirileceğini, Pekin ördeğinden alınan yumurtaların insanlar tarafından tüketiminin yaygın
olmaması sebebiyle bu hayvanların çoğunlukla etlik amaçla yetiĢtirildiğini ve bıldırcınların ise hem
etlik hem de bıldırcın yumurtası pazarlama amacıyla yetiĢtirildiğini göz önünde bulundurmanız faydalı
olacaktır.
Ayrıca bir tavsiye olarak söyleyebilirimki, ziraat mühendisleri de bireysel olarak üstesinden
gelebilecekleri bilimsel araĢtırmaları düĢünmelidir. Bu sözü söylememin sebebi, tanıdığım bir çok
ziraat mühendisinin bilimsel araĢtırmaları takip ettikleri halde, bilgi üretiminin sadece üniversiteler
veya araĢtırma istasyonları gibi yerlerde yapılabilecek pahalı bir uğraĢ olduğu görüĢünün hâkim
olmasıdır. Aslında bu, araĢtırma yapılan bilimsel konuya göre değiĢkenlik gösterebilir. Pahalı
materyaller ve göreceli olarak uzun zaman (örneğin bir kaç yıl) gerektiren denemeler elbette bireyin
kendi baĢına kaldırabileceği bir yük değildir. Fakat bir ziraat mühendisi bir pusula, sıcaklık ölçer, nem
ölçer ve basınç ölçer vb. gibi temel ölçüm aletlerine veya bu sayılanlar dıĢındaki ilgi ve çalıĢma
alanıyla ilgili farklı ölçüm aletlerine sahip olarak bunları aktif olarak kullandığında faydalı bir çok
bilgiyi üretmeye baĢlayabilir. Bir baĢka örnek olarak; yaklaĢık 80 adet bıldırcının iki deneme grubuna
ayrılarak, bu gruplar üzerinde iki farklı kalitede içme suyunun gruplardaki canlı ağırlık ve kesimden
sonraki karkas ağırlığı üzerine etkisini araĢtırmak, çok da pahalı bir deneme olmasa gerektir.
Tarım alanında yetersiz bilgi, yanlış mekân ve iş kolu seçimiyle işe başlayanlar hakkında
bazı örneklendirmeler
Bu konuyu baĢlığına uygun olarak örneklerle açıklamak konunun anlaĢılması bakımından
daha doğru olacaktır.
Siz bir Ģehir merkezinde ikamet ediyorsunuz ve yaĢadığınız Ģehir merkezinin hemen dıĢında
oldukça yakın mesafelerde geniĢ sulanabilir ovalar mevcut. Bu arazilerde çiftçiler domates ve biber
gibi suya önemli miktarda ihtiyaç duyan ve ekonomik değeri buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllara
kıyasla yüksek olan kültür bitkileri yetiĢtiriyor. Siz de bu arazilerden birini yüksek miktarda para
ödeyerek satın alarak üzerine bir süt sığırı çiftliği kurdunuz. Aradan çok zaman geçmeden çiftliğinizde
özellikle yaz aylarında aĢırı sıcak ve sinek problemleriyle boğuĢmaya baĢladınız.
Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiĢtiren bir hava akımı olup,
daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket etmektedir. Ġki bölge arasındaki
basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı da o kadar fazla olmaktadır (Anonim, 2015b).
Ovalarda dağlara, tepelere, yüksek noktalara yani eğimi fazla olan yerlere kıyasla daha az
rüzgâr eser ve siz bu durumu iĢin baĢında dikkate almadınız. Belirli bölgeler veya noktalar arasındaki
basınç farkı arttıkça (örneğin dağlar veya tepelerde) rüzgârın hızı da artar. Belirli bölgeler arası basınç
farkı eĢit ise (örneğin ovalarda) veya az bir basınç farkı varsa, yatay mesafede yol uzadıkça sürtünme
artacağı için rüzgâr hızı da azalacaktır.
Böyle durumlarda, ovalarda yükseltisi fazla olan yerlere kıyasla rüzgârın daha az esmesi sıcak
yaz aylarında buralarda yetiĢen domates, biber ve mısır gibi kültür bitkileri için olumlu bir etkiye sahip
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iken, sizin çiftliğinizdeki hayvanlar için bu olumlu etkiden söz edemeyebiliriz. Zaten sıcaklık stresine
girmiĢ olan hayvanlarınızın serinlemek için en ufak bir rüzgâr esintisine dahi ihtiyaçları varken, siz
tam da rüzgârın esmediği bir yere çiftliğinizi kurdunuz.
Ayrıca, sulanabilir ovaların bulunduğu yerlerde karasinek probleminin olacağını da
çiftliğinizi kurarken gözardı ettiniz veya bu durumu hiç bilmiyordunuz. Karasinekler yumurtalarını
bataklıklara veya nemli hayvan gübreleri gibi özellikle sıcak, nemli ve organik maddece zengin yerlere
bırakırlar. Ayrıca sıcaklığın artması ve organik madde fazlalığı, karasinek larvalarının geliĢim hızını
da arttıracaktır.
Karasinek larvaları çok kuru veya çok sulu ortamda geliĢemezler. Karasinek larvaları
20–27ºC‟de 3–4 günde, 15–20ºC de ise 7–10 günde geliĢmektedir (Geldiay ve Geliday, 1978; Sönmez
ve ark., 2006).
Bu bilgiden yola çıkarak, sulak ovalar civarında çevre koĢullarının elveriĢli olduğu durumlarda
sürekli olarak bir karasinek popülasyonu olacağı aĢikârdır. Bu popülasyon domates, biber ve mısır gibi
bitkilerde bir zarara sebep olmazken, sizin hayvanlarınızda strese ve hatta hastalıklarayol açabilir.
Yani sulak ovalarda suya fazla miktarlarda ihtiyaç duyan kültür bitkilerini yetiĢtiren çiftçiler doğru
karar vermiĢ olurlarken, siz de böyle yerlere hayvan çiftliği kurarak yanlıĢ adım atmıĢ olursunuz.
Sulanabilir bir ova üzerine kurduğunuz çiftliğinizdeki hayvanlar sayesinde, sineklerin yaĢama
ve üreme için ihtiyaç duyduğu bazı maddelerden olan süt, gübre ve kan gibi maddeleri sineklerin
ulaĢımına sunarak, bulunduğunuz yörenin sinek popülasyonunda bir patlamaya sebep oldunuz. Bu
galiba iĢe baĢlarken üretmeyi hiç de planlamadığınız bir durumdu.
Tabii ki siz bu arazi üzerine çiftlik kurmadan öncede buradaki nemli, sıcak ve organik
maddece zengin yerlerde sinekler ürüyordu. Fakat sizin çiftliğinizdeki hayvan dıĢkıları sineklerin
larvaları için iyi ve ek bir geliĢim yeri, kanları ise ergin sineklerin beslenmesinde doğanın yerli türleri
olan (örneğin yılan, örümcek ve fare gibi) diğer hayvanlara kıyasla daha kolay eriĢilebilir bir besin
aracı oldu.
Böyle sulanabilir ovalar üzerine meyve ağacı dikilmesi de çok doğru bir karar olmayabilir.
Çünkü meyve ağaçları eğimli arazilere de dikilebilir ve ağaçların kökleri domates ve biber gibi otsu
bitkilere nazaran daha derinlere inerek buradaki su ve besin maddelerinden faydalanabilir. Domates ve
biber gibi bitkilerin kökleri meyve ağaçları gibi odunsu bitkilerin köklerinin ulaĢabileceği derinliğe
ulaĢamayacağı için sulak ovalara meyve bahçesi kurmak yerine, buralarda domates ve biber gibi sebze
türleri yetiĢtirmeyi seçebiliriz.
Yüksek taban suyu bulunan ve mevsimlere göre taban suyu seviyesi değiĢen yerlerde de
meyvecilik yapılmamalıdır. Taban suyu 1,5–2 metreden daha derinlerde olmalıdır (Ünal, 2003).
Bu bilgiden de yararlanarak, ovada bulunan arazinizin taban suyu seviyesini bilip meyve
bahçesi kurma fikrinizi bu bilgiye göre bir kez daha değerlendirmeniz faydalı olacaktır.
Bitkisel ve/veya hayvansal üretime karar verirken. iş için ayırabileceğiniz vakti ve
imkânlarınızı tanımlamanın önemi
Bitkisel üretim mi yoksa hayvansal üretimi mi yapacağınıza karar verirken veya bitkisel
üretim alanı içerisinde hangi bitki türünü ve hayvansal üretim alanı içerisinde hangi hayvan türünü
yetiĢtireceğinize karar verirken bölgenizdeki pazarlama, iklim, çevre ve arazi koĢullarını elbette
değerlendireceksiniz. Fakat bu ana değerlendirme baĢlıkları dıĢında, baĢarıda etkili olan ve çok önemli
olduğunu düĢündüğüm bir konu daha mevcut. Bu sizin sosyal yaĢayıĢ biçiminizdir. Önceki baĢlıklarda
üzerinde durulan konu ve örneklerden farklı olarak, bu kısımda bitkisel ve hayvansal üretim kolları
içerisinden sizin yaĢayıĢ biçiminize uygun olan tür veya türleri seçebilecek değerlendirmeyi
yapabilmeniz amaçlanmıĢtır.
Diyelim ki bitkisel veya hayvansal üretim yapma konusunda oldukça tutkulusunuz, fakat sizin
yaĢayıĢ biçiminiz bu iĢ için haftada sadece iki gün ayırmanıza imkân veriyor veya bu iĢe haftada iki
günden fazla vakit ayırmak istemiyorsunuz. O zaman, üretim yapacağınız tür olarak kanatlı türlerinden
bir hayvan seçecekseniz, yumurta tavuğu seçmeniz yerine etlik piliç yetiĢtiriciliği yapmanız daha
mantıklıdır. Çünkü yumurta tavuğunun yumurtalarını her gün toplamanız gerekecek ve sizin haftada
ayırdığınız iki gün bu iĢ için yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte, haftada iki gün ayırdığınız için bu
iĢi büyük çaplı değil de küçük çaplı bir iĢ olarak planlamanız daha doğru olacaktır.
Günümüzde hem etlik piliç yetiĢtiriciliği hem de yumurta tavuğu yetiĢtiriciliğinde farklı
otomasyon sistemleri çok ileri düzeylere ulaĢmıĢtır. Örneğin bir yetiĢtirici karı–koca çiftin 60.000 baĢ
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civarında etlik piliç barındıran dev bir kümesi idare ettiğini duyabilirsiniz. Fakat kümeste bulunan
kanatlı hayvan sayısının çokluğu veya kümesin dev bir kümes olması, orada her gün çalıĢması gereken
bir iĢçi ailenin varlığını gözünüzden kaçırmasın. Bir de etlik piliç yerine yumurtacı tavuk yetiĢtiriciliği
yapılıyorsa, bu kümese her gün yumurta toplama aracının gelip yumurtaları alması gerektiğini
unutmayın.
Böyle büyük çaplı yetiĢtiricilik sistemlerinin sizin yaĢayıĢ biçiminize uygun olmadığına karar
verdiğinizde, aile iĢletmesi denebilecek büyüklükte etlik piliç yetiĢtiriciliği veya kanatlı türleri
içerisinden diğer etçi özellik taĢıyan türü yetiĢtirmeye karar verirseniz, hayvanların besin
gereksinimlerini doğru hesaplayabildiğinizde, iĢin besleme kısmını haftada ayırdığınız iki günle
çözebilirsiniz. Burada hayvanlarınızın günlük yem ve su tüketimlerini bilmeniz, haftalık veya 3–4
günlük ihtiyacı hesaplamanızı sağlayacaktır. Yemlik ve suluklarınız da haftalık veya 3–4 günlük
kapasite için yeterli ve uygunsa, iĢin bu kısmını haftada ayırdığınız iki gün ile çözebilirsiniz.
Tabii benim tavsiyem, böyle durumlarda durgun halde zemine yerleĢtirilen bir kaç litrelik
kaplara haftalık ihtiyacı karĢılayacak miktarda suyun koyulması yerine, kanatlı hayvanların gagalarını
dokundurmasıyla su akıtan ve bu sayede su içmelerini sağlayan hareketli su kaynağı sistemlerinin
tercih edilmesidir. Çünkü hayvanların bir haftalık su ihtiyacını zemine yerleĢtirilen bir kaç litrelik su
kaplarına koyduğunuzda, su durgun halde olacağı ve kanatlıların yere eğilerek su içmeleri
gerekeceğinden, su içme esnasında gagalardan suya bulaĢan yem kırıntıları ve salyanın suyu bulanık
hale getirmesi ve kötü koku ile istenmeyen bakterilerin üremesi söz konusu olabilecektir. Bu
problemlerin önüne geçebilmek için, kanatlıların yere eğilmeden su içeceği sistemlerin tercihi daha
doğru olacaktır.
Yüksek kalitedeki bol ve sürekli su kaynağı, hayvanların sağlığı ve iyi bir Ģekilde
yetiĢtirilmeleri için gereklidir. Yetersiz kalitedeki su kullanımı verimin düĢmesi, beslenmenin
bozulması ve hayvan sağlığının olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanacaktır. DüĢük kalitedeki su
kullanımının hayvan üreticilerine verdiği en büyük zararlar, fark edilemeyen üretim verimsizlikleri ve
kârlılık üzerindeki etkilerdir (Cemek ve ark., 2011).
Çiftlik hayvanları için su kaynağının güvenli olması oldukça önemlidir. Su kalitesinin
standartların altında olması sebebiyle hayvanlar sağlık problemi yaĢayabilir veya yem tüketimleri
azalabilir. Sudaki inorganik veya organik kirlilik verimin düĢmesine neden olmakta ve değiĢik bazı
hastalıklara da yol açabilmektedir (Cemek ve ark., 2011).
Ayrıca yetiĢtiriciliğine karar verdiğiniz kanatlı türünün yaĢamını sürdürebildiği en alt ve en üst
sıcaklık değerlerini bilmeniz, çevre koĢullarını düzenlemenizde size yardımcı olacaktır. Fakat sıcaklık
ve nem değerlerini birlikte değerlendirerek, bu ikisinin hayvanlar üzerinde birlikte oluĢturacağı etkileri
yorumlayabilmeniz daha faydalı olacaktır.
Konuyla ilgili bir baĢka örnek vermek gerekirse; süt sığırcılığında sütün her gün sağılıp
satılması gerektiği aĢikârdır. Fakat besi sığırcılığında böyle bir durum söz konusu olmadığından, etrafı
çitle çevrili bir araziniz, bu arazinizde de hayvanlarınızın ihtiyacını karĢılayacak su kaynağı ve yeterli
miktarda da ot bulunuyorsa, hayvanlarınızı ara sıra kontrol etmeniz dıĢında pek bir iĢiniz
olmayacaktır. Arazinizde bulunan otlar hayvanlarınızın gereksinimini karĢıladığı sürece sorun
bulunmamakta, eksikliğin yaĢandığı ve arazi veriminin azaldığı dönemlerde ise hayvanlarınıza uygun
zamanlarda bir miktar yem vermeniz sorunu çözmektedir.
Bitkisel üretim konusu da aynıdır. Eğer bu iĢ için zamanınızın yalnızca az bir kısmını
ayırabiliyorsanız, daha az bakıma ihtiyaç duyan bitki türlerini seçmeniz daha doğru olacaktır. Örneğin;
meyve ağacı yetiĢtirmek istiyorsunuz, fakat bu iĢe düzenli vakit ayıramayacaksınız. O zaman bazı
meyve türlerinin fazla (örneğin her yıl veya ağır budama), diğer bazı meyve türlerinin ise daha az
(örneğin 2–3 yılda bir veya hafif budama) budamaya ihtiyaç duyduğunu bilmeniz iĢinize yarayabilir.
Ayrıca hafif budamanın yeterli olacağı meyve türlerinden bazılarının meyveleri uzun süre
depolanabilir. Örneğin; badem ve ceviz gibi. Sizin gibi bu iĢe düzenli vakit ayıramayacak bir kiĢi için
böyle uzun süreli depolamaya elveriĢli meyveleri yetiĢtirmek kiraz, Ģeftali ve erik vb. gibi depolama
süresi daha kısa olan meyve türlerini yetiĢtirmekten dahaavantajlı olabilir.
Kirazın da dahil olduğu sert çekirdekli meyve türlerinin depo ömürleri; elma, armut ve ayva
gibi yumuĢak çekirdekli meyve türlerine kıyasla daha kısa olup, depolama sürecinde fizyolojik ve
patolojik bozukluklara duyarlılık daha fazla olmaktadır (SakaldaĢ, 2013).
Ayrıca kiraz ve kayısı gibi meyvelerin kısa sürede olgunlaĢması ve hassas bir yapıya sahip
olmaları nedeniyle, kısa sürede pazarlanmaları gerekmektedir. Pazarlama döneminde ise büyük
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yığılmalar meydana gelmektedir. Bu yığılmaların önlenmesi ve fiyat dengesinin oluĢması için
meyvelerin yoğun olduğu dönemde depolanması ve muhafazası gerekmektedir (Anonim, 2013).
Kirazlar –1 ve 0°C‟de ve %90–95 oransal nemde muhafaza edilebilmekte, çeĢitlere göre
muhafaza süreleri 1–4 haftaya kadar uzatılabilmektedir (Anonim, 2013).
ġeftaliler genellikle depolanmamakla birlikte, geççi çeĢitlerin arzını bir süre daha geciktirmek
için kısa süreli depolama yapılabilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, saklama soğuk hava
depolarında en iyi 0ºC –1ºC‟de, % 85–90 nispi nemde yapılabilir. Olgun meyveler bu koĢullar altında
2–4 hafta dayanabilir (Anonim, 2011a).
Erik meyveleri genellikle saklanmaz. Bununla birlikte ürünün birdenbire pazara sevk edileceği
zamanlarda fiyatların düĢmelerini önlemek için bir kısım meyvenin soğuk hava depolarına
konulmasında fayda bulunmaktadır (Anonim, 2011b).
Erikler en iyi olarak 0 ºC veya –0,5 ºC‟de saklanabilir. Bu sıcaklık derecesinde can eriklerini
3–4 hafta, Japon eriklerini de 7–8 hafta saklayabilmek mümkündür. DüĢük sıcaklık derecesinde iç
kararması yapan erikleri, değiĢik atmosfer Ģartlarında 4–8ºC‟de saklamak mümkün olmaktadır
(Anonim, 2011b).
KavlatılmıĢ ve kurutulmuĢ olan sert kabuklu bademler depoda saklamaya çok uygundur.
Bademler serin, kuru ve havalı ortamlarda depolanarak muhafaza edilmelidirler. Sert kabuklu
meyveler adi depolarda kolaylıkla aylarca saklanabilir ve istenilen fiyat yakalandığı zaman depodan
çıkartılabilir. Depodan çıkartılan sert kabuklu bademler kırılıp iç bademler elde edilmektedir. Ġç
bademi depoda saklamak olanaklı ise de, bunun için daha masraflı olan bazı koĢulları sağlamak
gereklidir (Anonim, 2011c).
Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyveler olduğu için, uygun Ģartlarda depolanması baĢta
iç meyvenin bünyesindeki yağ bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düĢük
sıcaklıklarda (0–4°C‟de) ve güneĢ almayan, kuru ortamlarda uzun süre saklanabilir. Nem oranları
indirilen kabuklu cevizler 21°C‟de 4 ay, 1°C‟de 2 yıl saklanabilir. Ġç ceviz 3,3 ile 4,0°C‟de ağzı
kapatılmıĢ kaplarda 18 ay veya –20°C‟de daha uzun süre depolanabilir (Anonim, 2009).
Çizelge 2. Bazı meyve ağaçları için olgun dönemlerindeki budama miktarları
Ağaç türü
Badem
Elma
Kayısı
Kiraz, tatlı
İncir
Nektarin
Şeftali
Armut, Asya
Armut, Avrupa
Trabzon hurması
Erik, Avrupa
Erik, Japon
Ayva
Ceviz

Olgun ağaçlar için budama miktarı
Hafif (Seyreltme)
Orta
Ağır
Hafif
ÇeĢitli
Ağır
Ağır
Orta ağır
Orta
Hafif (BaĢlıca seyreltme)
Orta
Ağır
Hafif (BaĢlıca seyreltme)
Hafif (Seyreltme)

(Ingels ve ark., 2002).

Bir ziraat mühendisine bitkisel veya hayvansal üretim yapma amacınızı söylediğinizde, ziraat
mühendisi zaten pazarlama durumu ve üretim koĢuları gibi kısımları düĢünüp size buna göre bilgi
verecektir. Fakat burada, sizin sosyal hayatınızı ve ayırabileceğiniz vakti tanımlamanız ziraat
mühendisini doğru yönlendirmenizi sağlayacaktır. Böylece ziraat mühendisi de sizin yaĢayıĢ
biçiminize uygun üretim faaliyetlerini size önerebilecektir.
Bu kısmı da bir örnekle, daha zengin ve anlaĢılır hale getirecek olursak; diyelim ki siz bir
ziraat mühendisine önümüzdeki 6 ay boyunca bolca vaktiniz olduğunu veya günlük iĢlerinizin çok da
yoğun olmadığını ve ayrıca 5 dekar büyüklüğünde bir arazinizin olduğunu söylediniz. Bu arazinizde
su kaynağı ve çayır otlarının olduğunu, 6 ay sonra ise boĢ vaktinizin kalmayacağını özellikle
belirttiniz. Bu gibi bir durumda, ziraat mühendisi sizin vaktinize uygun ve arazideki çayır otlarını
değerlendirme amaçlı tavsiyelerde bulunacaktır. Örneğin size etlik amaçlı hindi veya kaz
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yetiĢtiriciliğini tavsiye ederek, hem arazinizdeki otları tüketebilecek hem de 6 ay olan vaktiniz
içerisinde tamamlanabilecek bir üretim kolu önerebilecektir.
Tartışma ve Öneriler
Öyle zannediyorum ki bir iĢe giriĢmek için yeterli olan Ģeyin sadece istek ve paradan ibaret
olmadığı anlaĢılmıĢtır. Doğru değerlendirmeleri yapabilecek düĢünce düzeyine ulaĢmak, bize sadece
tarım alanında veya herhangi bir iĢ kolunda değil, hayatımızın her alanında faydalar sağlayacaktır.
Eğer yeterli paranız mevcutsa, bir Ģehir merkezinde yaĢıyorsanız ve küçük bir bahçe yeterli
diyorsanız, size önerim yaĢadığınız Ģehirde muhtemelen ileride ev veya apartman yapılacak bir arazi
alın ve bahçenizi buraya kurun. Bu arazinin birim fiyatı elbette köy, kasaba gibi kırsal bölgelerdeki
arazilerin birim fiyatından oldukça yüksek olacaktır. Fakat küçük bir bahçe sizin için yeterli ise ve
yeterli paranız varsa, evinizden ve Ģehrin size sunduğu imkânlardan uzaklaĢmadan bahçenizi
kurabilirsiniz.
Eğer bahçenizi Ģehirde aldığınız bir araziye kurarsanız, yağan yağmurun kanalizasyon
sistemine girmeyeceği veya yüzey akıĢıyla dere yataklarına gitmeyeceği bir alan oluĢturmuĢ, böylece
Ģehrinizin kanalizasyon sistemi ve dere yatakları üzerinde oluĢacak aĢırı basıncı kendi imkânlarınızla
bir miktar hafifletmiĢ olursunuz.
Doğal ortamda dere yataklarının büyüklüğü aĢırı derecede taĢkına sebep olabilecek durumda
değildir veya sağanak yağıĢların taĢkına neden olabilmesi için kısa sürede aĢırı bir yağıĢın düĢmesi
gerekmektedir. Ancak, insan müdahalesi sonucunda yatakları daraltılan ve kanal içerisine alınan
dereler daha fazla taĢkına neden olmaktadır. YanlıĢ imar uygulamaları ve arazi kullanımları sonucunda
dere yataklarının daraltılması, kanal içerisine alınması ve akıĢ kesitinin gecekondu ve diğer kullanım
amaçları için küçültülerek yer yer tamamen yok edilmesi, bu sorununun ana nedenini oluĢturmaktadır
(Filiz ve ark., 2001; Karakuyu, 2002).
ġehirleĢme oranı arttıkça yağmur sularının yeraltına sızması azalmaktadır. Böylece yağmur
suları ya yüzeyde birikmekte ya da aniden akıĢa geçerek taĢkınlara neden olmaktadır. ġehir alanları
arttıkça su geçirmeyen zemin oranı da artmaktadır (Karakuyu, 2002).
ġehir çevresindeki akarsu havzası ve kanalizasyon sistemi planlanırken, sağanak yağıĢların, su
baskınlarının ve sellerin olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. ġehir alanında sağanak
yağıĢlardan sonra akım 2,5 kat artarken, buna kanalizasyon sularının da eklenmesiyle akarsuyun
akımındaki artıĢ yaklaĢık 8 kata ulaĢmaktadır (Anderson, 1968; Akt. Karakuyu, 2002). Bu nedenle
geliĢmiĢ ülkelerde, sağanak yağıĢlar sonucunda meydana gelen su baskınlarını önlemek amacıyla
Ģehrin önemli noktalarında yağmur suyunu yeraltında toplamak için havuzlar inĢa edilmiĢtir. Böylece
yağmur sularının akıĢa geçmesi ve dolayısıyla da su baskınları engellenmiĢ olmaktadır. Bu nedenle de
mümkün olduğu kadar Ģehir içerisinde de olsa, betonlaĢma ve asfaltlaĢmanın önüne geçilmelidir
(Karakuyu, 2002).
Akarsuyun taĢıdığı su miktarına ve akarsu yatağının morfolojisine bağlı olarak değiĢmekle
birlikte, akarsuyun her iki kenarında bulunan 100‟er metrelik alan doğal taĢkın alanı olarak
belirlenmiĢtir. Bu nedenle, akarsuların yaklaĢık 100 metre sağ ve sol tarafında bulunan alanları
yerleĢime açmamamız gerekmektedir. Eğer açarsak veya bu alanlara yerleĢim kurarsak, bunun
sonuçlarına da katlanmalıyız (Karakuyu, 2002).
GeliĢmiĢ teknoloji, kimyasal madde ve tarım ilacı kullanımı olan büyük tarım iĢletmelerinde
çalıĢanlar ile kimyasal madde ve tarım ilacı kullanmayarak sürdürülebilir, organik veya ekolojik tarım
yapıyor diyebileceğimiz iĢletmelerde çalıĢanlar arasında, iĢiyle ilgili kendini mutlu hissetme ve hayata
pozitif bakma bakımından fark olup olmadığını araĢtıracak dünya çapında kapsamlı bir anket
çalıĢmasının yapılması, sosyal değerleri de içeren üretim Ģekillerinin insanların duyularını ne yönde
etkilediğini tespit etmek bakımından uygun olacaktır. Zira doğaya zarar vermeyen üretim sistemleri
insan sağlığını da pozitif yönde etkilemektedir. Ġnsan, doğası itibarıyla topluluklar halinde yaĢamak
için yaratılmıĢtır. Bir birey yalnızca kendini ve kendi soyundan gelenleri düĢünmemeli, aynı zamanda
kendisiyle birinci dereceden akraba olmayan toplumun diğer bireylerini ve yeryüzündeki diğer
toplumların bireylerini de düĢünmelidir.
Organik ve ekolojik kelimeleri hakkında ülkemizdeki Ģu tanımı bilmek yararlı olacaktır.
1 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen 5262 sayılı „Organik Tarım Kanunu‟na göre; “organik” kelimesi
“ekolojik” ve “biyolojik” kelimeleriyle eĢdeğer anlamı ifade etmektedir.
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Yapılan bir tanımda ise; “Aralarında bir çok benzerlikler bulunmakla birlikte, ekolojik tarım
organik tarım ile aynı değildir ve onlar birbirine zıt değildir” (Anonim, 2015c).
Ġnsanlar binlerce yıllık tarihi olan tarımda, günümüze kadar sürekli geliĢim göstermiĢ olup, bu
geliĢim ivme kazanarak halen devam etmektedir. Birçok tarımsal üretim sistemi keĢfedilmiĢ ve bunlar
geliĢtirilmiĢtir. Örneğin “birlikte üretim” olarak adlandırılan tarım yönteminde, aynı arazide aynı anda
birden fazla bitki türü yetiĢtirilerek hem bitkisel üretimde artıĢ sağlanmıĢ hem de ekosistemdeki
biyolojik çeĢitliliğin artması veya zaten var olan çeĢitliliğin korunması sağlanmıĢtır.
Birlikte üretimi sadece bitkiler arasında yapılması mümkün olan bir Ģey olarak
sınırlandırmayalım. Bunu tarımın geneli içinde düĢünürsek, bitkiler ve hayvanların birlikte
yetiĢtirildiği sitemleri aklımızda Ģekillendirmek çok da zor olmayacaktır. Çünkü, tanımına
baktığımızda tarımın bitkisel üretim ve hayvansal üretim olarak iki temel üretim dalından oluĢtuğunu
görürüz. Bir örnekle katkı sağlayacak olursak, ayçiçeği tarlasında aynı zamanda arı kovanlarının
bulunmasını örnek olarak gösterebiliriz. Bu sayede hem ayçiçeğinin veriminde önemli miktarda artıĢ
sağlanmakta hem de yetiĢtirici bal üretmiĢ olmaktadır.
Ayçiçeği üretiminde döllenmenin tam olabilmesi için böceklere, özellikle arılara ihtiyaç
vardır. Yapılan çalıĢmalar, arılı üretimde; arısıza kıyasla %70‟e varan verim artıĢı sağlandığını ortaya
koymaktadır. Bu nedenle ayçiçeği tarlalarına çiçeklenme devresinde 10 dekara 2–5 adet kovan olacak
Ģekilde arı kovanı yerleĢtirilmelidir (Tan, 2007).
Bu örnekten de anlaĢılacağı gibi, tarımda verimi arttırmak için mutlaka kimyevi madde
kullanmak zorunda değiliz. Bilgi düzeyimizi arttırarak birbirini olumlu yönde etkileyen bitki ve
hayvan türlerini öğrendiğimizde, bilginin ve doğal çeĢitliliğin bize sağlayacağı faydanın gerçekten
farkına varmıĢ oluruz. Arıcılığın tozlaĢma yolu ile ekonomiye olan katkısının bal ve balmumu ile
sağlanan katkının en az 10–15 katı olduğu dikkate alındığında (Öztürk, 2001), arıcılığın öneminin arı
ürünleri haricinde de ne denli büyük olduğunu fark edebiliriz.
Bir baĢka örnek daha vermek gerekirse; insanlar ekim nöbeti yöntemini keĢfettiler ve bu
sayede yağıĢın yeterli olduğu yerlerde arazilerini nadasa bırakma mecburiyetinden kurtularak hem
üretim artıĢı sağladılar hem de daha düzenli gelir elde etmeye baĢlayarak ekonomilerinde iyileĢmeler
gerçekleĢtirdiler.
Ekim nöbeti; aynı tarla üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip
edecek Ģekilde yetiĢtirilmesine denir. Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde üzerinde
durulacak en önemli konulardan biridir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın üretkenliğinin
sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır (Tuğay, 1988; Sencar ve ark.,
1994; Kara ve ark., 2011).
Aynı arazi üzerine yıllarca aynı bitkinin ekilmesi toprağın fakirleĢmesine, ekilen bitkinin
hastalıklarının artmasına ve bu bitkinin veriminin düĢmesine sebep olmaktadır. Örneğin; bir arazi
üzerinde sürekli patates veya ayçiçeği vb. yetiĢtirmek gibi. Ekim nöbeti uygulamasıyla, tek tip bitki
yetiĢtirmeyle oluĢacak verim kayıpları sebebiyle uygulanması gereken nadas mecburiyeti de ortadan
kalkmaktadır.
Türkiye ve Ġspanya‟da yapılan araĢtırmalarda, fiğ–buğday ekim nöbetinin buğday–buğday ve
nadas–buğday ekim nöbetine kıyasla, buğdayın tane verimi ve kalitesi yönünden daha üstün olduğu,
yağıĢın yeterli olduğu yerlerde ekim nöbetine fiğ gibi baklagillerin girmesiyle nadasın kaldırabileceği
(Adak ve ark., 1998; Kara ve ark., 2011), yağıĢın verimle doğrusal ve ham protein oranı ile olumsuz
iliĢkili olduğu, baklagil–buğday ekim nöbetinde nadas–buğday sistemine kıyasla daha yüksek tane
verimi ve ham protein oranı elde edildiği belirtilmiĢtir (Lopez Bellido, 1998; Kara ve ark., 2011).
Ekim nöbetine baklagillerin girmesiyle, buğdayda fazla verim ve ham protein oranının buğday–
buğday ekim sistemine kıyasla arttığı ve azotlu gübre ihtiyacının azaldığı tespit edilmiĢtir (Anderson
ve ark., 1997; Dalal ve ark., 1998; Kara ve ark., 2011).
Temel hedefleri yetiĢtiricilerin ekonomisi için uygun, doğaya ve ekosisteme herhangi bir
zararı olmayacak ve israfı en aza indirmeyi hedefleyen tarım sistemleri planlamak benimde hedeflerim
arasındadır. Bu sistemlerden birini aĢağıda örneklendirilmiĢ biçimde açıklamak konunun akılda
Ģekillenmesi bakımından uygun olacaktır.
Bir arazi üzerine farklı dönemlerde çiçek açan meyve ağacı ve bitki türleri dikerek gezginci
arıcılık yerine sabit arıcılık yapmayı amaçlamaktayım. Tabiki bunu baĢarabilmek için, bulunduğumuz
bölgede arıların aktif olduğu dönem boyunca onlara yeterli besini sağlayacak sistemleri kurmamız
gereklidir. Eğer arazi üzerine tek bir bitki türü ekerek yetiĢtiriciliğini yaparsak, bu bitki türü sadece
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belli bir dönemde çiçek açacağı için, arazide bulunan arı kovanlarındaki kolonilerin ihtiyacını dönem
boyu karĢılamada yetersiz kalacaktır.
Diyelim ki bu sorunu çözdük ve dönem boyunca kovanlarda bulunan arı kolonilerinin
ihtiyacını kesintisiz ve yeterli miktarda karĢılayacak farklı bitki türlerini yetiĢtirmeyi baĢardık. Bunun
bize sağlayacağı faydaların baĢında, yetiĢtirdiğimiz bitki türlerinde verim artıĢı, arıcılık yapılarak ek
bir gelir sağlanması, gezginci arıcılığa gerek kalmaması sebebiyle yol masraflarından sağlanan tasarruf
ve farklı bitki türleri yetiĢtiriciliğinde hasat zamanlarının da farklı olması nedeniyle hasatta aĢırı iĢ
yükünden kurtulma olarak sıralanabilir.
Tabi farklı türlerin birlikte yetiĢtirildiği tarım sistemindeki örnekte, sistemin parçaları yalnızca
arılar ve farklı zamanlarda çiçek açan bitki türleri değildir. Bu sisteme bir de yumurta tavuğu veya
koyun vb. gibi bir hayvan türü de eklenmelidir. Peki, bunun bize ne faydası olacaktır? Bu soruya
verilecek bir çok olumlu cevap bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. Bu
sisteme yumurta tavuğu eklediğinizde tavuklar arazide doğal olarak yaĢayan böcek, solucan gibi
canlıları ve arazide bulunan yeĢil otlardan tüketebileceklerini yiyeceklerdir. Bu sayede, ihtiyaç
duydukları minerallerin önemli bir kısmını bu araziden karĢılayabilirler. Böylece, siz de fazla masraf
yapmadan yumurta tavuğu yetiĢtirmiĢ olursunuz.
Tüm bu saydığımız faydalara ek olarak, aracınızla arazinize her gidiĢ geliĢinizde yanınızda
hayvanlar ve/veya bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddesi, malzeme gibi Ģeyleri götürürsünüz ve
dönüĢte de tavuk yumurtası, bal ve meyve gibi ürünleri getirirsiniz. Yani arazinize boĢ gidip boĢ
gelmeyerek bir fayda sağlamıĢ olursunuz.
Bu tek bir bitki türü veya hayvan türü yetiĢtiren insanların en büyük sorunlarından biridir.
Örneğin arazisinde bulunan tek tip bitkinin ilaçlama ve gübreleme zamanlarında arazisine ilaç veya
gübreyle giden bir kiĢi, gübre veya ilacı kullandıktan sonra tek tip bitkinin hasat zamanı gelmediği için
dönüĢte evine boĢ dönmektedir. Eğer arazi kiĢinin evine oldukça uzaksa, bu durum zamanla kiĢi
üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilmekte ve kiĢi arazisine gerekli olan zamanlarda bile düzenli
olarak gitmeyi aksatabilmektedir. Bu da, tek tip ürün yetiĢtirilen bu sistemde bakım eksikliğine bağlı
verim kayıpları yaĢanmasına neden olabilmektedir.
Konuyu sadece tarımla sınırlandırmayalım, konuyu taĢımacılık iĢi yapan kiĢilerin gözünden de
değerlendirelim. Uçak, tren, gemi, otobüs ve kamyon iĢletmecileri, yaptıkları her seferde hem gidiĢ
hem de dönüĢlerinde yolcu veya yük taĢımak isterler. GidiĢte dolu gidip dönüĢte boĢ dönmek pek de
kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü hem yakıt pahalı hem de harcanan zaman değerlidir.
Benim size örnek vermeye çalıĢtığım arı, çeĢitli bitki türleri ve yumurta tavuğunun birlikte
yetiĢtirildiği tarım sisteminde, aracınız hem gidiĢ hem de dönüĢte dolu gitmiĢ olacaktır. Böylece tek tip
türün yetiĢtirildiği sistemlerde karĢılaĢılan sözlerden biri olan, “benim bugün arazime gitmeme gerek
yok” gibi durumları yaĢamamıĢ olursunuz. Arazinize her gün yumurtalarınızı toplamaya gittiğinizde,
meyve ağaçlarınızın ve arı kolonilerinizin de bakımını yaparak, zamanınızı etkin biçimde
kullanabilirsiniz.
Bu açıklamalardan sonra, farklı türlerin birlikte yetiĢtirildiği tarım sistemlerinin yalnızca aile
iĢletmesi veya küçük çaplı iĢletmeler diye tabir edilen iĢletmelerde yapılabileceği fikrine
kapılabilirsiniz. Fakat durum böyle değildir. Farklı türlerin birlikte yetiĢtirildiği tarım sistemleri geniĢ
araziler üzerinde de yapılmaya uygundur ve hatta tarımsal üretim firmalarının da Ģirket düzeyinde
yapabileceği bir tarım yöntemidir. GeniĢ araziler üzerinde farklı meyve veya bitki türleri yetiĢtirmek,
aynı araziler üzerinde arıcılık ve diğer bazı hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı birimler kurmak hayal
veya faydasız bir görüĢ de değildir.
Sonuç
Tarım alanında eğitim almıĢ olan kiĢiler yatırım yapılacak konu üzerinde düĢünürken, elbette
bir çok farklı etkeni aynı anda değerlendirerek karar vermeye çalıĢmaktadırlar. Hak verirsinizki tarım
alanında farklı etkenleri göz önünde tutarak karar verme yeteneğinin kazanılması yıllar süren bir okul
eğitimi ve tecrübe gerektirmektedir. Elbette tarım alanıyla ilgili yazılan bir çok makale ve kitapta,
insanlara faydalı bir çok tavsiyelerde bulunulmaktadır. Bu kitaplar yeterli vakit harcanıp
okunduğunda, kiĢilerin konu hakkındaki bilgi düzeylerini arttıracaktır. Tarım alanına yatırım yapma
planı olan her insanın çok fazla vakti olmadığı gerçeğinden yola çıkarsak, yazılmıĢ olan bu makalenin
ilgili kiĢilere ellerinde bulundurabilecekleri özet niteliğinde bir kaynak olması amaçlanmıĢtır.
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değiĢtirilebilir. Makaleler öncelikle “Yayın Kurulu BaĢkanı” tarafından ön incelemeye tabi tutulur.
“Yayın Kurulu”, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri ret etme hakkına sahiptir.
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2 hakeme gönderilir. Makalelerin yayına kabulü, hakem görüĢleri doğrultusunda “Yayın Kurulu”
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olmayan makaleler, düzeltilmek üzere sorumlu yazara iade edilir. Sorumlu yazarın posta ve e-posta
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Sorumlu yazar, 2 nüsha makale çıktısı ile birlikte, çalıĢmalarının baĢka yerde
yayınlanmadığını ve baĢka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini belirten imzalı bir belge
sunmalıdır. Ayrıca yazarlar, yayın haklarını “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi‟ne” verdiklerine dair
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• GiriĢ,
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• Sonuç ve Öneriler,
• Kaynaklar.
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Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve Ġngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir.
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bir kompozisyon içermelidir. Bütün alt baĢlıklar ve metin kısmı „Times New Roman‟, 11 punto ve tek
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