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Öz 

 Bu araĢtırma sonbahar–kıĢ yetiĢtirme döneminde Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

Bölümüne ait ısıtmasız plastik serada gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada çevre büyüklüğü 1,5–2 cm olan Toros 

Kardeleni (Galathus elwesii Hook.) soğanları kullanılmıĢ ve soğanlar topraksız tarım yöntemiyle yetiĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma farklı ortamların (perlit, zeolit, pomza, kum, torf, Hindistan cevizi torfu ve talaĢ) Galanthus elwesii 

Hook. soğanlarının soğan çevre büyüklüğü, soğan ağırlığı, yavru soğan oranı, bitki boyu ve yaprak boyu üzerine 

etkilerini araĢtırmak için yürütülmüĢtür. YetiĢtiricilik sonrası en yüksek soğan çevresi ve soğan ağırlığı değerleri 

Hindistan cevizi torfu (5,1 cm ve 2,2 g) ve torf (4,9 cm ve 2,0 g) ortamlarından elde edilmiĢtir. En yüksek yavru 

soğan oranı (% 43,8) ve bitki boyu (22,7 cm) da Hindistan cevizi torfunda saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Galanthus elwesii,  Doğal çiçek soğanı, YetiĢtirme ortamı, Soğan. 

 

Abstract 

The Effects of Different Substrates on Galanthus elwesii Hook. Bulb Performance 
This research was conducted in unheated greenhouse at Ege University, Faculty of Agriculture, Department 

of Horticulture in  autumn–winter growing season. In the study, bulbs (1.5–2 cm circumference) of Galathus 

elwesii Hook were used and snowdrop bulbs were cultivated with soilless culture method. The study was 

conducted to find out the effects of different substrates (perlite, zeolite, pumice, sand, peat, coco peat and bark) 

on Galanthus elwesii Hook‟s bulb circumference, bulb weight, daugter bulb ratio, plant height, leave height. In 

harvesting time, the highest bulb circumference and bulb weight were obtained in cocopeat (5.1 cm and 2.2 g) 

and peat (4.9 cm ve 2.0 g). The highest daugther bulb ratio (43%) and  plant height (22.7 cm) were investigated 

in cocopeat. 
Keywords: Galanthus elwesii, Natural flower bulb, Substrate, Bulb. 

 

Giriş 

Türkiye bitki çeĢitliliği açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye‟nin üç farklı 

fitocoğrafik bölgenin kesiĢim noktasında yer alması, farklı iklim tiplerinin görülmesi, deniz 

seviyesinden 5.000 m gibi yüksekliklere kadar ulaĢılabilmesi, engel oluĢturabilecek sıra dağlarının 

bulunması, Avrupa, Asya ile Afrika kıtaları arasında bir geçiĢ noktası oluĢturması gibi etmenler 

ülkemizdeki bitki çeĢitliliğine katkı sağlamaktadır. Türkiye florasında yaklaĢık 12.000 bitki taksonu 

yer almakta olup, endemik takson sayısı 3.750‟den fazladır (Avcı, 2005). Endemizm oranı %34,5 

civarlarındadır (Özhatay, 2002; Uyanık ve ark., 2013). Türkiye‟de 1.056 takson soğanlı, rizomlu, 

yumrulu bitki türü yer almakta, bunlardan 424 takson endemik, endemizm oranı ise %40‟tır (Özhatay, 

2013). Geofit olarak adlandırılan bu bitkiler; gövde, yaprak, çiçek gibi toprak üstü organları geliĢme 

mevsimini tamamladıktan sonra kuruyarak yaz aylarında yaĢamlarını toprak altında soğan, soğanımsı 

gövde (corm), yumru ve rizom Ģeklindeki depo organları ile devam ettirirler (Altan, 1985; Aksu ve 

ark., 2002; Zencirkıran, 2002; Avcı, 2005). Geofitler aynı zamanda doğal çiçek soğanları adıyla da 

anılmaktadırlar. Her yıl doğal çiçek soğanları ihracatından Türkiye yılda 2,5–3 milyon dolar civarında 

gelir elde etmektedir (Asil ve Sarıhan, 2010). Ġhracatı yapılan soğanlı bitkilerin büyük bir çoğunluğu 

Amaryllidaceae, Liliaceae ve Iridaceae familyalarında yer almaktadır (Arslan ve ark., 2008). Doğal 

çiçek soğanlarının her türlü toplanması, üretimi ve ihracatı “Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, 

Üretimi ve Ticaretine ĠliĢkin Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. Her yıl yaklaĢık 6 milyon adet 

kardelen soğanı kotaya tabi olarak ihraç edilmektedir. Çevre büyüklüğü 4 cm üzerinde olan kardelen 

soğanlarının ihracatına izin verilmekte olup, soğan teminin büyük bir çoğunluğu doğadan toplama, bir 

kısmı büyütme (çevre büyüklüğü 4 cm altında olan elek altı soğanlarının yetiĢtirilmesi) ve çok az bir 

miktarı da üretim (farklı çoğaltma yöntemlerinden elde edilen soğanları yetiĢtirme) yöntemleri ile 

sağlanmaktadır. 2014 yılında 4.000.000 adet doğadan toplama, 1.000.000 adet büyütme ve 1.500.000 
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adet üretimden (Anonim, 2013), 2015 yılında ise 4.000.000 adet doğadan, 3.000.000 adet üretimden 

Toros kardeleni ihracatına izin verilmiĢtir (Anonim, 2014). 

Ġhracatı yapılan soğanlar içinde miktar (adet) bakımından ilk sıralarda kardelen soğanları 

gelmektedir. Ülkemizden Toros kardeleni ve Karadeniz kardeleni (Galanthus woronowii) olmak üzere 

iki farklı kardelen türünün ihracatı yapılmakla birlikte en çok talep edilen tür Toros kardelenidir. 

Toros kardeleni Anadolu‟da Kardelen, Sümbül, Nergis, Garipçe, Öksüz Ahmet, AktaĢ, Boynu Bükük 

gibi yöresel adları ile de bilinmektedir. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Ege Adaları, Balkanlar, 

Kırım, Kafkasya, Ġran ve Lübnan‟da yayılıĢ göstermektedir. Türkiye‟de Kuzeybatı, Batı, Güneybatı, 

Güney ve Ġç Anadolu Bölgeleri‟nde bulunmaktadır (Aksu ve ark., 2002; Anonim, 2015).  

Toros kardeleni gösteriĢli ve güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak kullanılmakta ayrıca içerdiği 

bazı alkaloidler nedeniyle tıbbi bitki olarak değerlendirilmektedir (Tıpırdamaz ve ark., 1999).  Toros 

kardeleni doğal yayılıĢ ortamlarında tohum ve yavru soğanlar ile çoğalmaktadır. Tohumla elde edilen 

bitkilerin çiçek açacak soğan büyüklüğüne gelmesi için yaklaĢık 4–5 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu 

uzun sürenin yanı sıra bitkinin doğadan sökümü sırasında yeni oluĢan fidelerin ve henüz 

olgunlaĢmamıĢ soğancıkların da sökümü nedeniyle kardelen varlığı günden güne azalmaktadır. 

Doğada var olan kardelen soğanını sökmek yerine kültür koĢullarında bitkiyi büyütme ve üretmeye 

yönelik hızlı, kontrollü çoğaltım yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmektedir (Tıpırdamaz ve 

ark., 1999; Özhatay, 2015).  Bitki yetiĢtiriciliğinin kontrollü ve toprak kullanmaksızın yapıldığı 

topraksız tarım yöntemi, kardelen soğanlarını büyütme amacıyla kullanılabilecek alternatif 

yöntemlerden birisidir.  

Topraksız tarım; bitki için gerekli olan su ve besin maddelerinin ihtiyaç duyulan kadar bitki 

köklerine verilmesine dayalı bir yöntem olup, su kültürü ve katı ortam kültürü olmak üzere ikiye 

ayrılır. Üretimin doğrudan besin eriyiklerinde gerçekleĢtirilmesi “su kültürü” (hidroponik), sulamanın 

besin eriyikleriyle yapılması koĢuluyla perlit, kum, çakıl, kayayünü, talaĢ gibi ortamlarda 

gerçekleĢtirilmesi “katı ortam kültürü” olarak adlandırılır (Gül, 2008).  

Bu çalıĢma ihracatına kota ile izin verilen Toros Kardeleni soğanlarının doğal yayılıĢ alanları 

dıĢında, kontrollü bir Ģekilde yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği, alternatif üretim yöntemlerinden birisi 

olan topraksız tarım yönteminin soğan performansı üzerine etkilerini belirlemek için 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma 2004–2005 yılları arası, sonbahar–kıĢ yetiĢtirme döneminde Ege Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü‟ne ait ısıtmasız plastik serada yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bitkisel 

materyal olarak Toros Kardeleni (Galanthus elwesii Hook.) türüne ait soğanlar kullanılmıĢtır. 

Soğanlar doğal çiçek soğanları ihracatı yapan özel bir firmadan temin edilmiĢ olup, denemede 

kullanılan soğanlar ihracatçı firma tarafından Antalya Akseki Ġlçesi, Çimi Yaylası‟ndan toplatılmıĢtır. 

Makine ile boylanan soğanlar dikime kadar gölge bir yerde tel kasalar içinde bekletilmiĢ, dikim öncesi 

hastalıklı, yaralanmıĢ, içi boĢ ve tip dıĢı soğanlar ayıklandıktan sonra elle boylama yapılarak soğan 

çevre büyüklüğü 1,5–2 cm olan Toros kardeleni soğanları denemede kullanılmak üzere seçilmiĢtir. 

Seçilen soğanlar hastalıklara karĢı %1 Captan + %0,5 Benomyl içeren solüsyon içinde 20 dakika 

bekletildikten sonra ilaçlı suyun süzülmesi ve soğanların kuruması için tel kasalara konularak gölge ve 

serin bir yerde muhafaza edilmiĢtir. Soğanlar topraksız tarım Ģekillerinden katı ortam kültüründe 

yetiĢtirilmiĢ ve yetiĢtirme ortamı olarak tek baĢına torf, hindistan cevizi torfu, talaĢ, zeolit, perlit, 

pomza ve kum, kontrol olarak ise toprak kullanılmıĢtır. Denemede kullanılan bütün inorganik ortamlar 

(zeolit, perlit, pomza ve kum) bol su ile yıkanarak tuz ve içindeki diğer yabancı maddelerden 

arındırılmıĢ, ardından %10‟luk formaldehit ile 30 dakika muamele edilip tekrar suyla yıkanmıĢtır. 

Soğanlar 17x25x120 cm ebatlarında 2,0 cm kalınlıkta strafordan imal edilen beyaz renkli yatay 

saksılara dikilmiĢtir. Saksı derinliğinin 1/3 yetiĢtirme ortamı ile doldurulduktan sonra her saksıya 250 

ml kardelen soğanı serpilmiĢ, daha sonra soğanların üzeri yetiĢtirme ortamı ile kapatılarak soğan 

dikimi 22 Aralık 2004 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 

3 tekrarlı olarak kurulmuĢ, her saksı bir parseli oluĢturmuĢtur. Bitkilerin su ve gübre ihtiyacı damla 

sulama sistemiyle fertigasyon Ģeklinde karĢılanmıĢ, drenaj ise saksı altlarındaki drenaj delikleri 

aracılığıyla sağlanmıĢtır. Soğanlara dikim zamanından çıkıĢa kadar geçen sürede sadece su verilmiĢ, 

çıkıĢtan itibaren ise her gün günde bir kez, yetiĢtirme ortamlarından drenaj sağlanana kadar besin 

eriyiği verilmeye baĢlanmıĢtır. Bitkilere verilen besin eriyiği içeriği (ppm); N: 193, P: 64, K: 242, Ca: 
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182, Mg: 37, S: 55, Fe: 4, Mn: 1,23, Zn: 0,22, Cu: 3,92, Mo: 0,02 Ģeklindedir (Resh, 1981). Bitkilere 

verilen besin eriyiğinin EC‟si 1,6–1,8 mmhos/cm, pH‟ı ise 6–7‟dir. YetiĢtirme ortamlarında tuz 

birikimini engellemek için ortamlara bazen sadece su verilmiĢtir. Bitkilerin geliĢimini tamamlayıp, 

yaprakların kuruduğu 31 Mayıs 2005 tarihinde soğan sökümü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada soğan çevre büyüklüğü, soğan ağırlığı, yavru soğan oranı, bitki boyu ve yaprak 

boyu ölçümleri yapılmıĢtır. Bitki boyu ve yaprak boyu ölçümleri bitkilerin yaprak uçları sararmaya 

baĢladığı dönemde, soğan çevre büyülüğü ve soğan ağırlığı ise gölgede tel kasalarda kurutulduktan 

sonra yapılmıĢtır. Denemeden elde edilen verilere SPSS 15 istatistik programı kullanılarak varyans 

analizi ve korelasyon testi uygulanmıĢ, ortamlar arasındaki farklılıklar ise LSD testi ile belirlenmiĢtir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Denemeden elde edilen verilere ait varyans analizleri ve LSD testleri Çizelge1.‟de, bitki 

özellikleri ile ilgili iliĢkiler Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

 

Soğan çevre büyüklüğü: Soğanlarda çiçeklenmeyi etkileyen önemli kriterlerden birisi soğan 

çevre büyüklüğüdür (Kazaz ve Özzambak, 2002). Toros kardeleni üzerine yapılan bu çalıĢmada 

yetiĢtirme ortamlarının soğan çevre büyüklüğü üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu ve 

soğan çevre büyüklüğünün 3,6–5,1 cm arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. En büyük soğan çevresine 

sahip soğanlar hindistan cevizi torfu (5,1 cm), torf (4,9 cm) ve toprakta (4,7 cm) elde edilmiĢtir. En 

küçük çevre büyüklüğüne sahip soğanlar ise talaĢ (3,6 cm) ve kum (4,0 cm) ortamlarında saptanmıĢtır. 

Yılmaz ve Korkut (1998), benzer Ģekilde zambak yetiĢtiriciliğinde değiĢik harç kullanımının 

çiçeklenmeye etkileri üzerine yürüttükleri bir çalıĢmada, ortamların soğan çevre büyüklüğü üzerinde 

etkili olduğunu vurgulamıĢlardır. Akçal (2014) korm çapı yönünden torf/çam kabuğu/perlit 

karıĢımından oluĢan yetiĢtirme ortamının torf+toprak+ kum karıĢımı ile torf+kum+çam kabuğu 

karıĢımından daha iyi sonuç verdiği ifade etmiĢtir. Ortamlar arasındaki bu farklılığın muhtemel nedeni 

farklı strüktür ve su tutma kapasitesi gibi farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri olabilir (Grassotti ve 

ark. 2003; Akçal, 2014). Hafif ve gevĢek yapıdaki ortamlarda bitki geliĢimi daha iyi olmakta, bu 

bitkilerden elde edilen soğanlarda daha iyi geliĢme gösterebilmektedir. Zeolit ve kum gibi ağır 

ortamlarda ise soğan büyüklüğünde düĢme görülmüĢtür. Bu ortamların soğanları sıktığı 

düĢünülmektedir. Hafif fakat su tutma kapasitesi düĢük olan talaĢta ise soğan çevre büyüklüğünde artıĢ 

daha az olmuĢtur. Uysal ve Kaya (2013), Toros kardeleninde farklı azot dozlarını uyguladıkları 

çalıĢmada soğan çevre boyunu 32,03–35,64 mm arasında belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢmadan elde edilen 

soğan çevre büyüklüğü yukarıdaki değerler ile örtüĢmektedir. 

 

Soğan ağırlığı: YetiĢtirme ortamlarının soğan ağırlığı üzerine etkisi önemli bulunmuĢtur. En 

fazla soğan ağırlığı hindistan cevizi torfu (2,2 g) ve torf (2,0 g) ortamlarından elde edilirken, en düĢük 

soğan ağırlığı talaĢ (0,9 g) ortamında elde edilmiĢtir. Arslan ve Sarıhan (1998), kardelende en yüksek 

ortalama soğan ağırlığını meyve olgunlaĢtırma zamanı ve hasattan hemen sonra yapılan soğanlardan 

elde etmiĢlerdir (2,36 g/adet). Arslan ve ark. (2002), 4,5 cm‟den büyük ve küçük soğanlarda yaptıkları 

araĢtırmada büyük soğanlarda soğan ağırlığını 1,49–3,99 g küçük soğanlarda ise 1,68–3,13 g 

bulmuĢlardır. Arslan ve ark. (2010), soğan ağırlığını 0,64–2,93 g arasında bulmuĢlardır. Bu 

araĢtırmada da benzer soğan ağırlıkları bulunmuĢ fakat kullanılan baĢlangıç soğanı dikkate alındığında 

bir yetiĢtirme dönemi sonunda toraksız tarım yöntemiyle torf ve hindistan cevizi torfunda daha fazla 

soğan ağırlık artıĢı sağlanmıĢtır. 

 

Yavru soğan oranı: Farklı yetiĢtirme ortamlarının yavru soğan oranını etkilemediği ve yavru 

soğan oranının yetiĢtirme ortamları arasında %10,4–43,8 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Her ne 

kadar istatistikî bir farklılık yoksa da en yüksek yavru soğan oranı hindistan cevizi torfunda 

belirlenmiĢtir. Arslan ve Sarıhan (1998), farklı hasat ve dikim zamanlarının Toros kardeleninin bazı 

özelliklerine etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada en yüksek yavru soğan oranını meyve olgunlaĢtırma 

zamanında hasat edilen ve hasattan 1 ay sonra dikimi yapılan soğanlardan elde etmiĢlerdir (%12,68). 

Dilbirliği (1994), soğan boyutuna göre ortalama yavru soğan oranının %40,6 ile 49,5 arasında 

değiĢtiğini belirtmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde edilen yavru soğan oranları her iki araĢtırma sonuçları ile 

örtüĢmektedir.  
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Bitki boyu: YetiĢtirme ortamlarının bitki boyu üzerine etkisinin istatiksel olarak önemli 

olduğu saptanmıĢ ve aynı istatiksel grupta 22,7 cm bitki boyu ile hindistan cevizi torfu, 21,9 cm ile 

perlit ve toprak (20,8 cm) izlemiĢtir. En kısa bitki boyu ise 12,8 cm ile talaĢta ortamında belirlenmiĢtir. 

Seyedi ve ark. (2012), Lilium bitkisinde en yüksek bitki boyunu %70 hidistan cevizi torfu + %30 

perlit, ikinci sırada %100 hidistan cevizi torfu ortamından en kısa boylu bitki ise perlit ortamından 

elde etmiĢlerdir. Grassotti ve ark. (2003), hindistan cevizi torfu ve hindistan cevizi torfu+torf, 

hindistan cevizi torfu+perlit karıĢımlarının bitki boyu, sürgün uzunluğu ve ağırlığını arttırdığını 

belirtmiĢlerdir. Saygılı (2012), Lilium bitkisinde kestane kabuğu + perlit (1:1), yerfıstığı kabuğu + 

perlit (1:1), kum + yerfıstığı kabuğu (1:1), perlit, kestane kabuğu + kum (1:1), bahçe toprağı + ahır 

gübresi + torf (Kontrol) (l:l:l), torf + kum (1:1), Hindistan cevizi kabuğu, curuf olmak üzere 9 farklı 

ortam kullandıkları çalıĢmada perlit + yerfıstığı kabuğu (1:1) karıĢımından en iyi sonuçları elde 

ettiklerini ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢma ile yukarıdaki araĢtırmalar benzer bulgular taĢımaktadır. 

Ortamların tek baĢına kullanımı yanın sıra, bu ortamların değiĢik oranlardaki karıĢımlarının kullanımı 

bitki geliĢimini arttırdığını farklı araĢtırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Yılmaz ve Korkut, 1998; 

Magnami ve ark., 2003;  Saygılı, 2012; Seyedi ve ark., 2012). 

 

Yaprak boyu: YetiĢtirme ortamlarının yaprak boyunu önemli derecede etkilediği ve uzun 

yaprakların hindistan cevizi torfu, toprak, perlit, kum ve torf ortamlarından elde edildiği belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada farklı yetiĢtirme ortamları arasında yaprak boyları 7,4 cm ile 14,9 cm arasında değiĢmiĢtir. 

Arslan ve ark. (1998), yaprak boyunun yörelere göre farklılık göstererek yaprak boyunun 9,46–12,58 

cm arasında değiĢtiğini, soğan boyuna göre ise yaprak boyunun 10,25 ile 11,89 cm arasında olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. Arslan ve ark. (2002), farklı yörelerden toplanan kardelenlerin yaprak boylarında 

faklılık saptamıĢlar, 4,5 cm çevre büyüklüğünden iri olan soğanlarda yaprak boyunun 9,85–15,3 cm, 

4,5 cm çevre büyüklüğünden küçük olan soğanlarda ise 10,02–16,89 cm arasında değiĢtiğini 

belirlemiĢlerdir. Bu çalıĢma yaprak boyu bakımından elde edilen sonuçlarla yukarıda belirtilen 

araĢtırıcıların elde ettikleri bulgularla benzerlik göstermektedir. YetiĢtirme ortamları, soğan çevre 

büyüklükleri ve  soğanların toplandıkları bölgeler yaprak boyunu etkilemektedir (Arslan ve ark., 1998; 

Arslan ve ark., 2002). 
 

Çizelge 1.YetiĢtirme ortamlarının kardelen soğanı ve geliĢimine etkileri 

Yetiştirme Ortamları 

Soğan çevre 

büyüklüğü 

      (cm) 

Soğan 

Ağırlığı (g) 

Yavru soğan 

oranı (%) 

     Bitki boyu 

         (cm) 

Yaprak boyu 

        (cm) 

Torf 4,9  ab 2,0  ab 41,0     18,9    bcd     12,0    abc 

Hindistancevizi torfu 5,1  a 2,2  a 43,8     22,7   a     14,9    a 

Kum 4,0  de  1,5  c 20,3     19,4   bcd     12,4    abc 

Zeolit 4,0  d 1,3  cd 16,8     18,1   cd     11,4    bc 

Perlit 4,6  bc 1,8  b 40,0     21,9   ab     13,5    ab 

Pomza 4,1  cd 1,5  c 22,2     16,4   d     10,3    cd 

Talaş 3,6  e 0,9  d 10,4     12,8   e     7,40      d 

Toprak 4,7 abc 1,7  bc 40,7     20,8   ab     13,6    ab 
**

: %99 önemli 
*
: %95 önemli 

ÖD: önemli değil 

    **     ** 
 ÖD 

        **          ** 

LSD0,05  0,496  0,423   ---       3,085        2,935 

 

 Bitki özellikleri arası ilişkiler: Kardelende bitki geliĢim özellikleri arasındaki iliĢkilere ait 

saptanan korelasyon  katsayıları Çizelge 2.‟de sunulmuĢtur. Soğan çevresi ile soğan ağırlığı arasındaki 

olumlu iliĢki (p= 0,01)‟e göre önemli bulunmuĢtur (r=  0,855). Soğan çevresi ile yavru soğan oranı  

(r=  0,870), bitki boyu (r= 0,664), yaprak boyu (r= 0,605) arasındaki olumlu iliĢki 99 güvenle önemli 

bulunmuĢtur. Soğan ağırlığı ile bitki boyu (r= 0,574), yavru soğan oranı (r= 0,837) arasında %99 

önemle olumlu bir iliĢki saptanmıĢtır. 
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Çizelge 2. Kardelende bitki geliĢim özellikleri arasındaki iliĢkiler 

  
 Soğan 

 çevresi 

Soğan  

ağırlığı 

Yavru soğan     

oranı 

Bitki 

 boyu 

Yaprak 

boyu 

Soğan çevresi 1     

Soğan ağırlığı 0,855
**

 1    

Yavru soğan oranı 0,870
**

 0,837
**

 1   

Bitki boyu 0,664
**

 0,574
**

 0,737
**

 1  

Yaprak boyu 0,605
**

 0,544
**

 0,696
**

 0,956
**

 1 
**: %99 önemli, *: %95 önemli. 

 

Sonuç 

Doğal çiçek soğanlarının ihracatında genellikle büyük soğanlar tercih edilmekte olup, Toros 

kardeleni soğanında ise çevre büyüklüğü 4 cm üzerinde olan soğanlar talep görmektedir. Farklı 

yetiĢtirme ortamlarının denendiği bu çalıĢmada tüm ortamlarda soğan çevre büyüklüğünde artıĢ 

sağlanmıĢ, Hindistan cevizi torfu, torf ve toprak istatistiksel olarak aynı grupta yer almıĢtır. TalaĢ 

dıĢında diğer tüm ortamlardan ihraç büyüklüğünde soğanlar elde edilmiĢtir. Toros kardeleni 

soğanlarının yerinden oynatılmadan iki yıl boyunca yapılacak bir yetiĢtirme periyodu, daha büyük 

ihraç edilebilir soğan elde edilmesine imkan tanıyacaktır. Sera koĢullarında topraksız tarım yöntemi ile 

yapılacak bir yetiĢtiricilikte hindistan cevizi ve torf kullanımı önerilebilir. Bu ortamlardan hindistan 

cevizi torfu soğan dikimi ve sökümünde kolaylık sağlamakta, iĢ gücünü düĢürmektedir. Bu çalıĢma 

bitkilerin besleme yapıldığı zaman toprakta da iyi sonuçlar alınabileceğini göstermiĢtir. Diğer 

ortamların maliyetleri düĢünüldüğünde ilk aĢamada toprakta yetiĢtiricilik daha uygun gibi görünse de 

topraktan soğanların sökümü çok kolay değildir. Uzun vadede düĢünüldüğünde Hindistan cevizi torfu 

kendi maliyetini iĢçi maliyetlerinden karĢılayacaktır. Tüm bu etmenler birlikte değerlendirildiğinde 

topraksız tarım yöntemiyle kardelen yetiĢtirmek için yetiĢtirme ortamı olarak hindistan cevizi torfunun 

kullanılmasının uygun olabileceğini söyleyebiliriz.  
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