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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9). 1-2 2000 

BAZI BUĞDAYGĠL YEM BĠTKĠLERĠNDE AZOTLU GÜBRE DOZLARININ 
ÖNEMLĠ TARIMSAL KARAKTERLER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Erol KARAKURT1 Hayrettin EKĠZ 2 

                              1.Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. PK 226. 060-12.Ulus-Ankara   

2. Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarla Bitkileri Bölümü. Ankara 

ÖZET: Bu araştırma, Ankara koşullarında bazı buğdaygil yem bi tki le r ine  uygulanan değişik azotlu 
gübre ve ahır gübresi dozlarının önemli tarımsal karakterlere e tki le r inin  belirlenmesi amacıyla 1996-
1997 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitki ler i  Bölümü deneme tarlasında 
yürütülmüştür. 

Araştırmada materyal olarak otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız  brom bitkileri 
kul lan ı lmış t ı r .  Bu üç bitkiye % 21'lik amonyum sülfatın 0, 4, 8, 12 kg N/da ve ahır gübresinin 1000, 
2000, 3000 kg/da dozları uygulanmıştır. Bu araştırmada ana sap uzunluğu, kardeş sayısı,  yeşil ve kuru 
ot verimi, kuru madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri incelenmiştir. 

Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek ana sap uzunluğu, kardeş sayısı,  yeşil ve kuru ot verimi, 
kuru madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından 
elde edilmiştir. 

Mavi ayrık bitkisinde en yüksek yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde verimi ile ham protein 
oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından elde edilmişt ir .  Bununla bir l ikte  en 
yüksek ana sap uzunluğu değeri dekara 3000 kg ahır gübresi uygulamasından elde edil irken,  en 
yüksek kuru madde oranı kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 

Kılçıksız  brom bitkisinde ise en yüksek kardeş sayısı, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde 
verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri dekara 12 kg N uygulamasından ekle ed i lmiş t i r .  
Bununla birl ikte en yüksek ana sap uzunluğu dekara 3000 kg ah ı r  gübresi uygulamasından elde 
edilirken, en yüksek kuru madde oranı aynı grupta yer alan kontrol parselinden, dekara 1000 ve 3000 kg 
ahır gübresi uygulamalarından elde edilmişt ir .  

Anahtar Kelimler: Buğdaygil yem bitkisi,  azot, ot verimi, verim, protein. 

EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZER DOSES ON IMPORTANT AGRONOMIC 

CHARACTERS IN SOME FORAGE GRASSES 

SUMMARY: This study was carried out to investigate the effect of various levels of N fertilizer and 
farmyard manure on important agronomic characters of some forage grasses under dry conditions of 
Ankara, at the experiment field of Agronomy Department, Agricultııral Faculty, Ankara University 
during 1996-97.  

Crested wheatgrass, intermediate wheatgrass and smooth bromegrass were used as the plant 
material. 0, 4, 8, 12 kg N as amonium sulphate per decare and 1000, 2000, 3000 kg/da of farmyard 
manure were applied. Main tiller length, number of tillers, herbage and hay yield, dry matter ratio and 
yield and crude protein ratio and yield were studied in the experiment. 

The tallest main tiller, the highest tiller number, fresh and hay yield, dry matter yield and 
ratio crude protein yield and ratio in crested wheatgrass were obtained from 12 kg N/da applied plots. 

The highest herbage and hay yield, dry matter yield, crude protein ratio and yield for 
intermediate wheatgrass were obtained from 12 kg N/da applied plots: meanwhile the tallest main tiller 
was taken from 3000 kg farmyard manure /da; the highest dry matter was found in control. 

The highest tiller numbers, herbage and hay yield, dry matter yield, crude protein yield and 
ratios, smooth bromegrass were taken from 12 kg N/da applied plots; the tallest main tiller from 3000 
kg farmyard manure /da, the highest dry matter ratio were found in control and 1000 kg farmyard 
manure /da and 3000 kg farmyard manure /da applied plots. 

Key Words: Forage grasses, nitrogen, hay yield, yield, protein. 

*) Bu yayın.  Dr. Erol KARAKURT'un Prof. Dr. Hayrettin EKİZ,  Prof. Dr. Veyis TANSI ve Doç.Dr. Suzan 

ALTINOK’tan oluşan jüri tarafından 31/03/2000 tarihinde kabul edilen doklara tezinden özetlenmiştir. 
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Karakurt ve Ekiz 

GĠRĠġ 

Ülkemiz yembitkileri kaynağı ve yetiştirme imkanları bakımından şanslı bir konumda 
bulunmasına rağmen, tarla tarımı içerisinde yetiştirilen yembitkileri ekiliş oranı ve üretim 
miktarı yeterli düzeyde değildir. Hayvan varlığımızın kaba yem gereksiniminin önemli bir 
bölümünü sağlayan çayır ve meralarımız ise yıllardır süre gelen aşırı, erken otlatma ve 
bakımsızlık sonucu bozulmuş, pulluk altına alınmış ve birim alandaki verimleri çok 
düşmüştür. 

Çayır-meralardan ve tarla tarımı içinde ekilen yembitkilerinden üretilen kuru ot 
miktarları, hayvan mevcudu için gerekli olan miktardan çıkarıldığında, ciddi bir yem açığının 
olduğu görülür. Bu kaba yem açığı sap ve saman gibi düşük kaliteli yemlerden karşılanmakta 
ama yine de ilave kaba yeme ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yem üretiminde amaç kaliteli ve yeterli miktarda ürün sağlamaktır. Yembitkileri, 
çayır ve mer’aların verimlerinin artırılmasında gübreleme en çok kullanılan ve genellikle 
olumlu sonuçlar veren bir yöntemdir. Tarımsal alanlardan kaldırılan ürün miktarını etkileyen 
önemli girdilerden biri olan gübrelerin yem üretim alanlarında kullanılmasına, ekonomik 
nedenlerle, tarla bitkilerinden daha sonra başlanılmıştır. Rasyonel bir gübrelemede: en fazla 
ürün, en kaliteli yemi üretmek, uygulanan gübreden azami oranda faydalanma ve 
gübrelemenin ekonomik yönden karlı olması hususlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

Yembitkileri tarımında gübreleme, verim ve kaliteyi artırdığı gibi, yeşil yem 
peryodunu uzatmakta, topraktaki suyun daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 
Yembitkisi türlerinin ömürlerinin farklı olması, çok değişik toprak ve iklim koşullarında 
yetiştirilmesi gibi nedenlerle tüm yembitkileri için geçerli gübreleme önerileri 
yapılamamaktadır. 

Yembitkilerinde kullanılacak gübrelerin cins ve miktarlarına, bölgenin yağış miktarı 
ve dağılışı, sulama imkanları, toprağın fiziksel özellikleri ve reaksiyonu (pH) önemli ölçüde 
etki etmektedir. Bunun yanında yembitkilerinin cinsi, ömrü, serin veya sıcak mevsim 
yembitkisi olması, kurulan tesisin amacı, bölgedeki yabancı ot sorunu gibi birçok faktöre göre 
uygulanacak gübrenin cins ve miktarı ayarlanabilir. 

Yurdumuzda çeşitli iklim ve toprak şartlarında başarılı bir şekilde tarımı yapılabilecek 
buğdaygil ve baklagil yembitkileri bulunmaktadır. Kurağa dayanıklı bu yembitkilerinin 
hayvancılığımız için kaliteli yem ihtiyacının sağlanmasına da büyük katkıları vardır. 
Özellikle otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom kıraç koşullarda da iyi gelişme gösteren 
buğdaygil yembitkileridir. Bu bitkilerle yapılan araştırmalarda kıraç koşullarda ilk ekim yılı 
hariç 3-4 yıl süreyle her yıl 200-300 kg/da civarında kuru ot alınabileceği belirlenmiştir 
(Açıkgöz. 1991: Elçi ve Açıkgöz, 1993). 

Memleketimizde yembitkileri, çayır-mer'a alanlarının gübrelenmesi konusuna yeteri 
kadar önem verilmediği bilinmektedir. Bu araştırmada, kıraç koşullarda otlak ayrığı, mavi 
ayrık ve kılçıksız brom bitkilerine uygulanan çeşitli oranlardaki azotlu gübre dozlarının ve 
farklı miktarlardaki ahır gübresinin bu bitkilerin bazı tarımsal karakterleri üzerine etkilen 
incelenmiştir. 

Farklı araştırıcılar tarafından otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom bitkilerinde 
konumuz ile ilgili yapılmış araştırma sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

Stitt et al. (1955), 1946-47 yıllarında yaptıkları bir araştırmada otlak ayrığı bitkisine 
amonyum nitrat formunda 0, 2.8, 5.5, 11.0, 16.5 ve 22.0 kg/da N gübre dozlarını 
uygulamışlardır. Otlak ayrığı bitkisinde ham protein oranı ve kuru ot verimlerinin sırasıyla % 
10.8, 11.3, 13.3, 13.9, 14.8, 16.7 ve 52.8, 73.7, 86.9, 112.2, 118.8, 161.7 kg/da bulunduğunu 
kaydetmektedirler. 

Colville et al. (1963), kılçıksız bromun Lincoln çeşidi ile 1954-1960 yılları arasında 
yürüttükleri tarla denemesinde 0, 4.5, 9.0, 13.5, 18.0 ve 22.5 kg /da N olmak üzere 6 farklı 
a/oilu gübre dozu uygulamışlardır. Deneme sonucunda 7 yıllık ortalama değerler olarak 
sırasıyla 144, 327, 472, 512, 498, 501 kg/da kuru madde verimi elde edildiğini, ham protein 
oranlarının ise % 9.0, 10.2. 11.9, 13.0, 14.8, 14.8 bulunduğunu bildirmektedirler. 
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Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Azotlu Gübre Dozlarının Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri 

Tai ve Dewey (1966), otlak ayrığında bitki boyunun diploidlerde 67.1-89.7 cm, suni 
tetraploidlerde 74.7-93.2 cm arasında değiştiğini, sap ka l ın l ı ğın ın  diplodlerde 1.10-1.55 
mm. tetraploidlerde 1.35-1.75 mm arasında, kardeş sayısının diploidlerde 337-656 adet, 
tetraploid bitkilerde 158-388 adet arasında değiştiğini bildirmektedirler. 

Lawrence et al. (1969 b, 1970), Kanada şartlarında 1961-1965 yı l la r ı  arasında 
yürüttükleri araştırmada mavi ayrık bitkisine 0, 7.5, 15.0, 22.5, 30.0, 37.5 kg/da N gübre 
dozları uygulamışlardır. Araştırma sonucunda bu dozlardan sırasıyla  406.9, 578.4, 655.8, 
760.1, 841.9, 885.6 kg/da kuru madde verimi, % 17.3, 18.6, 19.1, 20.5. 21.6. 22.0 ham protein 
oranı ve 71.4, 94.2, 108.3, 135.9, 162.3, 172.4 kg/da ham protein verimi elde ettiklerini; en 
yüksek kuru madde verimi, ham protein oranı ve ham protein veriminin 37.5 kg/da N 
uygulamasından elde edildiğini belirtmektedirler. 

Larson et al. (1971), 1955-1969 yılları  arasında yürüttükleri tarla denemesinde, 
kılçıksız broma 0, 3.7, 7.4, 14.9, 22.4, 29.8 kg/da N dozları uygulanmış ve bu dozlardan 
sırasıyla, 238, 350, 504, 594, 666, 708 kg/da kuru madde verimi: % 11.5, 11.0, 13.3, 17.8, 
19.4, 21.6 ham protein oranı ile 27.6, 42.9, 82.6, 116.6, 140.6, 178.8 kg/da ham protein verimi 
elde edildiğini bildirmektedirler. 

George et al. (1973), ABD (Maimi)'de 1964-1965 yı l lar ı  arasında sulu şartlarda 
kılçıksız  bromun Lincoln çeşidi ile yürüttükleri araştırmada 0, 8.4, 16.8, 33.6, 67.2, 134.4 
kg/da N dozlarını denemişlerdir. Farklı gübre dozlarından 2 y ı l ın  ortalaması olarak sırasıyla 
91, 131.4, 176.6, 221, 237.2, 212.6 kg/da kuru madde verimi ile % 14.41,  14.44, 15.79, 
18.69, 21.60 ve 24.5 ham protein oranı elde edildiğini  bildirmektedirler. 

Smith (1981), 1958-59 ve 1962-63 yılları  arasında yürüttüğü denemede kı lç ıks ız  
broma 0, 8, 16, 24, 32, 48, 64, 80, 95 kg/da N dozları uygulamıştır. 3 yıllık ortalamalara göre 
azotlu gübre dozlarından sırasıyla 267.5, 385.0, 737.5, 870.0, 1005.0, 990.0, 972.5, 917.5, 
902.5 kg/da yeşil ot verimi, 40.0, 57.5, 120.0, 152.5, 205.0, 227.5, 235.0, 235.0, 225.0 kg/da 
ham protein verimi elde ettiğini bildirmektedir. 

Açıkgöz (1982), Ankara koşullarında otlak ayrığının Fairway varyetesinde bazı 
morfolojik ve tarımsal özellikler i le çiçek biyolojisinin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu 
araştırmasında, bitki boyunun 84.32-105.51 cm, sap kal ınl ığının  2.1-2.7 mm. boğum 
sayısının 3.78-4.10 (3-5), kardeş sayısının 345.28-459.12 ve tam başaklanma devresinde 
ham protein oranının ise % 9.96-19.59 arasında değiştiğini bildirmektedir. Araştırıcı, otlak 
ayrığında ilk başaklanmanın 5 Mayıs -27 Mayıs, tam başaklanmanın ise 8 Mayıs - 2 Haziran 
tarihleri arasında olduğunu açıklamaktadır. 

Altın (1982), Erzurum kıraç şartlarında 1974-1979 yı l lar ı  arasında yalın ektiği otlak 
ayrığı, kı lçıksız  brom ve mavi ayrık bitkilerine 0, 5 ve 10 kg/da N (amonyum sülfat %20-21 
'lik) dozlarını uygulamıştır. Otlak ayrığının değişik azot dozlanndaki 5 yıllık ortalama kuru ot 
verimlerinin 305.4, 478.0, 676.8 kg/da, 2 yı l  ortalaması (1975-1976) ham protein 
verimlerinin ise 40.38, 72.80, 103.20 kg/da arasında, kılçıksız  bromun değişik azot 
dozlanndaki 5 yıllık ortalama kuru ot verimlerinin 337.3, 501.9, 720.5 kg/da, ham protein 
veriminin 49, 82, 120 kg/da ve ham protein oranının ise % 7.63, 10.03, 13.49 arasında 
değiştiğini kaydetmektedir. Araştırma sonucunda mavi ayrık bitkisinde değişik azot 
dozlanndaki dekara kuru ot verimlerinin sırasıyla 328.8, 457.6, 654.1 kg. ham protein 
ver imler in i  ise 48.30, 76.13. 1 14.04 kg arasında olduğunu belirtmektedir. Araştırıcı en 
yüksek kuru ot ve ham protein veriminin 3 bitki türünde de 10 kg/da N gübre dozundan elde 
edildiğini,  kuru ot ve ham protein veriminin uygulanan azot miktarına parelel olarak artış 
gösterdiğini bildirmektedir. 

Holt ve Zentner (1985), Kanada'nın orta-batı Saskatchevvan bölgesinde 1975-1980 
yı l lar ı  arasında yaptıkları bir araştırmada yonca, kılçıksız  brom ve otlak ayrığının yalın ve 
karışık halde yetiştirdiklerinde çiftlik gübresinin ve inorganik gübre uygulamalarının verime 
etki ler ini  araştırmışlardır. Araştırmada yalın ekilen otlak ayrığı ve kı lç ıks ı z  brom 
bi tki le r ine  dekara 0, 5.5 kg N +1.2 kg P205, 11.0 kg N+2.4 kg P205 inorganik gübreler ile 
dekara 1.1 ve 2.2 ton çift lik  gübresi uygulamışlardır. Kılçıksız bromdan sırasıyla dekara 157, 
3 16. 418. 202. 242 kg ve otlak ayrığından sırasıyla 190, 347, 433, 250, 264 kg kuru madde 
verimi elde ettiklerini kaydetmektedirler. 
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Kunelius el al. (1987), üre ve amonyum nitratın farklı dozlarının kı lçıks ız  bromda 
verime e tki le r in i  araştırmışlardır. Kontrol parselinden 2 y ı l ı n  ortalaması olarak 243.5 
kg/da kuru madde verimi aldıklarını ,  ayrı ayrı üre ve amonyum nitrat formunda verilen 3, 
6, 9, 12 kg/da N dozlarından ise sırasıyla 442.5, 681.5, 810, 865.5 ve 425. 620.5. 713.5, 860 
kg/da kuru madde verimi al ıdıklar ını  belirtmektedirler. 

Serin (1989 b, 1991 a), Erzurum kıraç şartlarında 1978-1984 yı l lar ı  arasında 
yürütüğü araştırmada, otlak ayrığına uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve ham 
protein oranına etkiler ini  araştırmıştır. Otlak ayrığına 0, 5 ve 10 kg/da N (amonyum sülfat 
%20-2 1) dozlarını uygulamıştır. Araştırıcı tarafından azot dozlarındaki kuru ot 
ver imler in in  sırasıyla 240.6, 333.8 ve 511.5 kg/da. ham protein oranlarının % 9.98, 10.21 
ve 13.14 olarak ve ham protein verimlerinin ise 24.0, 33.3 ve 67.6 kg/da olduğunu, 3 yıllık 
ortalama b i t k i  boyu ve başaklı sap sayısının sırasıyla 52.4, 49.9 ve 50.0 cm i le  790.1. 987.3 
ve 1220.7 adet/m

2
 elde edi ld iğini  açıklamıştır. 

Serin (1990, 1991 b), Erzurum kıraç şartlarında 1978-1984 y ı l l a r ı  arasında 
yürüttüğü araştırmada mavi ayrığına 0. 5 ve 10 kg/da N dozları uygulamıştır. Araştırma 
sonucunda sırasıyla  192.8, 249.5 ve 409.7 kg/da kuru ot verimi. % 10.96. 11.04 ve 12.97 
ham protein oranı ile 23.9. 27.4 ve 54.4 kg/da ham protein verimi. 3 y ı l l ı k  ortalama b i t k i  
boyu \e başaklı sap şaşıs ının  sırasıyla 87.0, 85.5 ve 82.8 cm ile 227.0. 266.4 ve 320.3 adet/m 
ekle edi ld iğin i  bi ld i rmektedi r .  Araştırmacı en yüksek değerlerin 10 kg/da N uygulanan 
parsellerden elde edi ldiğini  kaydetmektedir. 

Serin (1996 a, d), Erzurum kıraç koşullarında 1978-1984 yı l la r ı  arasında yürüttüğü 
araştırmada kılçıksız  broma 0, 5 ve 10 kg/da N dozları uygulamıştır. 40 cm sıra arası ekimde 
6 yılın ortalaması olarak 231.3, 293.6, 430.8 kg/da kuru ot. 24.2, 36.8, 55.1 kg/da ham protein 
verimi ile % 9.01. 10.90, 12.40 ham protein oranı. 180.2. 218.6 ve 218.1 adet/nr başaklı sap 
elde etmiştir. Araştırıcı en yüksek verim değerlerinin 10 kg /da N dozu uygul anan  
parsellerden al ındığını  kaydetmektedir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu araştırma, 1996-1997 yı l la r ı  arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi farla 
Bitki ler i  Bölümü deneme tarlasında kıraç şartlarda yürütülmüştür. 

Araştırma yeri topraklarının ortalama % 38 kum, % 33 sili ve % 29 kil kapsamıyla 
bünye bakımından killi, tınlı ve si l t l i  bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır .  pH 7.9 olup. pH 
bakımından toprağın yapısı hafif alkalidir .  % 5.3 kireç (CaC03) kapsayan toprak, bu 
bakımdan az ile orta derecede kireç kapsayan topraklar s ınıfına  girmektedir. Araştırma 
yer in in toprağında % 1.3 organik madde bulunmakta olup, toprak bu bakımdan az organik 
maclcle içeren topraklar sınıfına girmektedir. Suda çözünebilir tuzlar % 0.063 olup, toprakta 
t u z l u l u k  problemi yoktur. Ahır gübresinin analizinde ortalama değerler olarak yanma kaybı 
% 28.17, su ile doymuşluk % 113 olarak bulunmuştur. Ahır gübresinin pH değeri 7.40 olup, 
hafif alkali yapıda olduğunu göstermektedir. Kireç oranı %8.45, organik madde % 13.5 ve 
suda çözünen tuzlar % 0.980 olarak tesbit edilmiştir. 

Araştırma yerinin uzun yı l la r  i k l im verileri incelendiğinde, s ıcakl ık  ortalamasının       
12.3

 o
C  oransal nem ortalamasının % 60.3 ve toplam yağış miktarının 342.5 mm olduğu 

görülmektedir. Denemenin yürütüldüğü 1995, 1996 ve 1997 yı l l a r ındaki  s ıcakl ık  
ortalamaları s ı rasıv  la 9.6. 12.3 ve 1 1.3 

o
C, oransal nem ortalaması % 64.3. 64.5 ve 63.7 ve 

toplam yağış miktarı ise 525.3, 478.6 ve 548.1 mm olarak tesbit edi lmişti r .  Buna göre 
değerler karşılaş tır ı ldığında  denemenin yürütüldüğü 1995, 1996 ve 1997 yı l l a r ındaki  
toplam yağış miktarları, uzun yıllar ortalamasından yüksektir. 1995 ve l997 y ı l l a r ı ndaki  
sıcakl ık ortalamaları uzun yıllar ortalamasından düşük, 1996 y ı l ı  eşit değer göstermiştir. 
Oransal nem değerleri ise uzun yıllar ortalamasından yüksek değerler göstermektedir. 

Araştırmada materyal olarak  buğdaygil yembitkilerinden  otlak ayrığı  (Agropyroıı 
cristatum (L.) Gaertn.) nın Fairway kü l tü r  varyetesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül tes i  
Tarla Bi tki ler i  Bölümünden temin edilen mavi ayrık {Agropyroıı intermedium (Host)  
Beauv= Elmyus hispidus (Opiz) Melderis) ve kı lç ıks ız  brom (Bromııs inermis Leyss.) un 
Ungarısche Trespe kültür varyetesi ku l l an ı lmı ş t ı r .  
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Araştırma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 4 tekerrürlü 
olarak yürütülmüştür. Bitki türleri ana parseller, gübre dozları alt parseller olarak 
düzenlenmiştir. Ekim ilkbaharda 10.04.1995 günü yapılmıştır. Ekim oranı 3 tür için de 1.5 
kg/da olarak belirlenmiştir. Parseller 4.4 m X 3.5 m = 15.4 m

2
 olup, tohumlar 3.5 m 

uzunluğunda 40 cm sıra arasına sahip 12 sıraya ekilmiştir .  
Denemede amonyum sülfat gübresinin 0, 4, 8, 12 kg/da ile ahır gübresinin 1000, 

2000, 3000 kg/da dozları uygulanmıştır. Gübre dozları eşit miktarlarda bölünerek I. Yıl 
ekimle  birl ikte,  çıkıştan sonra ve sonbaharda; 2 y ı l  ve diğer yı l larda  ise büyüme 
başlangıcından önce (erken ilkbaharda), sapa kalkma başlangıcında ve sonbaharda olmak 
üzere her yıl 3 ayrı zamanda parsellere verilmiştir. 

Araştırmada başaklanmada ana sap uzunluğu, ana sapta kardeş sayısı,  yeşil ot \e kuru 
ot verimi, kuru madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi gibi morfolojik ve 

tarımsal özell ikler  incelenmiştir. Parsellerden elde edilen yeşil ot örneklerinden kuru ot 
verimleri ve bundan da kuru madde verimleri hesaplanmıştır. Ham protein verimleri de kuru 
madde verimi değerlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen tarla, laboratuvar gözlem ve ölçüm rakamları bölünen 
bölünmüş deneme desenine göre bilgisayarda MSTATC programında varyans anal izine  tabi 
tutulmuş ve değerlendirilmiştir. Bulunan ortalamalar arasındaki farkın önemli olup 

o lmad ığın ın  kontrolü duncan testi i le  saptanmıştır (Düzgüneş vd. 1983). 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Otlak Ayrığı 

Kıraç şartlarda farklı gübre dozları uygulanan otlak ayrığı bi tkis inde  tesbit edi len 

başaklanmada ana sap uzunluğu, ana sapta kardeş sayısı, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru 
madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri ile LSD değerleri çizelge I 
.'de verilmiştir .  

Çizelge 1. Otlak Ayrığı Bitkisinden Elde Edilen Başaklanmada Ana Sap Uzunluğu, Ana Sapta Kardeş Sayısı, Yeşil 

Ot ve Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi İle Ham Protein Oranı ve Verimi Değerleri İle LSD 

Değerleri  

Gübre 

Dozları 

(kg/da) 

Ana sap 
uzunluğu 

(cm) 

KardeĢ 
sayısı 
(adet/ 
bitki) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru 

madde 
oranı(%) 

Kuru 

madde 
verimi 

(kg/da) 

Ham 

protein 

oranı (%) 

Ham 

protein 

verimi 

(kg/da) 

No 67.2 68.6 d 1250.3 d 516.4 d 92.8 ab 478.6 d 11.6 cd 61.5 d 

N1 68.4 73.3 c 1299.6 cd 544.3 cd 92.8 ab 505.3 cd 11.2 d 64.4 cd 

N2 68.1 75.7 bc 1430.5 bcd 609.1 be 92.6 b 564.3 bc 12.6 b 78.9 b 

N3 69.2 80.7 a 1788.3 a 734.6 a 93,1 a 684.3 a 14.2 a 105.0 a 

A1 64.3 65.3 e 1480.3 bc 595.0 bc 93.0 ab 553 0 bc 11.8 bcd 71.8 bc 

A2 64.8 73.3 c 1543.4 b 628.4 b 92.7 ab 582.6 b 12.3 bc 79.6 b 

A3 65.8 78.1 ab 1545.1 b 627.8 b 93.1 ab 584.1 b 12.1 bcd 79.5 b 

Ort 66.8 73.6 1476.8 607.9 92.9 564.6 12.3 77.2 

LSD 5.189 2.758** 175.1** 64.28** 0.5298 58.69** 0.9409**  10.47** 

*) 0.05 düzeyinde, **) 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 1 de görüldüğü üzere, otlak ayrığı bitkisinde 2 yıl ortalama değerlerine göre 

farklı gübre dozlarında elde edilen ana sap uzunluğu değerleri arasında i s ta t i s l i k i  olarak 

f a rk l ı l ı k  bulunmazken; kardeş sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru madde oranı ve 

verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri arasında istatistiki olarak önemli f a rk l ı l ı k  

bulunmuştur. 

Otlak ayrığı bitkisinde ana sap uzunluğu yönünden farklı gübre dozu uygulamaları 

arasında farklılık bulunmazken, en yüksek ana sap uzunluğu değeri 12 kg/da N uygulamasında 

69.2 cm olarak tespit edilmiştir .  Otlak ayrığı bi tkis inde  ana sap uzunluğu değerleri farklı 

gübre dozu uygulamalarına bağlı olarak 64.3-69.2 cm arasında değiş im göstermiştir. 
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Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek kardeş sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru 

madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri 12 kg/da N uygulamasından 
elde edilmiştir. 

Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek kardeş sayısı 12 kg/da N uygulamasından 80.7 
adet/bıtkı olarak elde edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde kardeş sayısı değerleri farklı gübre 
dozu uygulamalarına göre 65.3-80.7 adet/bitki değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek yeşil ot ve kuru ot verimi 12 kg/da N 
uygulamasından sırasıyla 1788.3 ve 734.6 kg/da olarak elde edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde 
yeşil ot ve kuru ot verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre 1250.3-1788.3 ve 
516.4-734.6 kg/da değerleri arasında değişmektedir. 

Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek kuru madde oranı ve verimi değerleri 12 kg/da N 
uygulamasından %93.1 ve 684.3 kg/da olarak tespit edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde kuru 

madde oranı ve verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre %92.6-93.1 ve 478.6-
684.3 kg/da değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Otlak ayrığı bitkisinde en yüksek ham protein oranı ve verimi 12 kg/da N 
uygulamasından % 14.2 ve 105.0 kg/da olarak elde edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde ham 
protein oranı ve verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre %l 1.2-14.2 ve 61.5-
105.0 kg/da değerleri arasında değişmiştir. 

Bu araştırmada bulunan otlak ayrığı bitki boyu değerleri ile Tai ve Dewey (1966), 
Açıkgöz (1982) ve Serin (1989 b)'in bulmuş olduğu değerler arasında benzerlik bulunurken. 
Hull (1972)'un otlak ayrığı bitkisinde bildirdiği kardeş sayısı değerleri bu araştırmada elde 
edilen değerlerden düşüktür. Bu durum ekolojik faktörlerden ve gübrelemeden dolayı 
olabi l i r .  Altın (1982) ve Serin (1991 a)'in otlak ayrığında bildirdiği kuru ot verimi 
değerlerinden daha yüksek değerler elde edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinden elde edi len  kuru 

ot verimi ile bu değer farklılıkları ekolojik ve çeşit farklılığı ile gübrelemeden dolayı 
oluşabil ir .  Abiusso (1973) 'nun otlak ayrığı için bildirdiği kuru madde oranı değerleri ile 
bu araştırmadan elde edilen değerler arasında uyum görülmektedir. Holt ve Zentner (1985)'in 
otlak ayrığı için bildirdiği kuru madde verimi değerleriden daha yüksek değerler elde 
edilmiştir. Otlak ayrığı bitkisinde tesbit edilen ham protein oranı değerleri ile Stitt et al. 
(1955), Abiusso (1973), Açıkgöz (1982) ve Serin (1991 a)'in bildirdiği değerler arasında 

uyum görülmüştür. Stitt et al. (1955), Altın (1982) ve Serin (1991 a)'in otlak ayrığında 
bi ldirmiş  olduğu ham protein değerleri ile bu araştırmadan elde edilen değerler arasında 
uyum görülmektedir. 

Yapılan çalışmada otlak ayrığı türlerinde yeşil ot verimi değerleri yönünden literatür 
bilgisine rastlanılmamıştır. 

Mavi Ayrık 

Kıraç şartlarda farklı gübre dozları uygulanan mavi ayrık bitkisinde tesbit edilen 

başaklanmada ana sap uzunluğu, ana sapta kardeş sayısı, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru 
madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri ile LSD değerleri çizelge 
2.’de verilmiştir. 

Çizelge 2'de görüldüğü üzere, mavi ayrık bitkisinde 2 yıl ortalama değerlerine göre 
farklı gübre dozlarında elde edilen bütün değerler arasında istatistiki olarak önemli farkl ı l ık 
bulunmuştur. 

Mavi ayrık bitkisinde en yüksek ana sap uzunluğu, değeri 3000 kg/da ahır gübresi 
uygulamasından 93.0 cm olarak tespit edilirken, en yüksek kardeş sayısı değeri ise aynı grupta 
yer alan 12 kg/da N ve 3000 kg/da ahır gübresi dozu uygulamalarından sırasıyla 66.1 ve 64.8 
adet/bitki olarak bulunmuştur. Mavi ayrık bitkisinde ana sap uzunluğu ve kardeş sayısı 
değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına bağlı olarak 84.7-93.0 cm ve 53.1-66.1 adet/bitki 
arasında değişim göstermiştir. 
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Çizelge 2. Mavi Ayrık Bitkisinden Elde Edilen Başaklanmada Ana Sap Uzunluğu, Ana Sapta Kardeş Sayısı, Yeşil 

Ot ve Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi ile Ham Protein Oranı ve Verimi Değerleri ile 

LSD Değerleri  

Gübre 
Dozları 
(kg/da) 

Anasap 

uzunluğu 

(cm) 

KardeĢ 
sayısı 
(adet/bitki) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru 
madde 
oranı 
(%) 

Kuru 
madde 
verimi 
(kg/da) 

Ham 
protein 
oranı 
(%) 

Ham 
protein 
verimi 
(kg/da) 

 
No 86.0 b 49.4 d 1509.9 d 564.8 d 94.4 a 532.9 d 9.7 d 54,6 e 
N1 86.5 b 55.0 c 1623.9 cd 622.8 cd 94.1 ab 586.3 cd 9.8 cd 60.5 de 
N2 88.6 ab 60.4 b 1850.1 ab 729.3 a 93.9 b 686.5_a 10.8 ab 74.8 ab 
N3 88.2 ab 66.1 a 1959.4 a 769.1 a 94.1 ab 725.6_a 11.4_a 84.0 a 
A1 87.9 ab 53.1 c 1662.8 bcd 627.3 bcd 94.2 ab 592.0 bcd 9.6 d 54.9 de 
A2 84.7 b 59.8 b 1734.4 bc 654.8 bc 94.0 ab 616.6 bc 10.2 bcd 64.1 cd 
A3 93.0 a 64.8 a 1840.4 ab 700.9 ab 94.0 ab 659.8 ab 10.7 abc 73.4 bc 

Ort 87.8 58.4 1740.1 667.0 94.1 628.5 10.3 66.6 
LSD 6.011 2.828** 228.8** 89.78** 0.3191* 85.68** 0.9349** 8.996** 

*) 0.05 düzeyinde, **) 0.01 düzeyinde önemli 

Mavi ayrık bitkisinde en yüksek yeşil ot verimi, ham protein oranı ve verimi değerleri 
12 kg/da N uygulamasından sırasıyla 1959.4 kg/da, %11.4 ve 84.0 kg/da olarak elde 
edilmiştir. Bununla birlikte mavi ayrık bitkisinde yeşil ot verimi ve ham protein verimi 
değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına bağlı olarak 1509.9-1959.4 kg/da" ve 54.6-84.0 
kg/da arasında değişirken, ham protein oranı değerleri % 9.6-11.4 arasında değişim 
göstermiştir 

Mavi ayrık bitkisinde en yüksek kuru ot verimi ve kuru madde verimi değerleri aynı 
grupta yer alan 8 ve 12 kg/da N uygulamasından sırasıyla 729.3. 769.1 kg/da ve 686.5, 725.6 
kg/da olarak tespit edilmiştir. Mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ve kuru madde verimi 
değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre 564.8-769.1 ve 532.9-725.6 kg/da değerleri 
arasında değişim göstermiştir. 

Mavi ayrık bitkisinde en yüksek kuru madde oranı değeri kontrol uygulamasından 
%94.4 olarak tespit edilmiştir. Mavi ayrık bitkisinde kuru madde oranı değerleri farklı gübre 
dozu uygulamalarına göre %93.9-94.4 değerleri arasında değişim göstermiştir. . 

Serin (1990)'in mavi ayrık bitkisinde tesbit etmiş olduğu bitki boyu değerleri ile 
araştırmamızda el4e edilen değerler arasında uyum görülmektedir. Altın (1982) ve Serin 
(1991 b )'in mavi ayrık bitkisi için bildirdiği kuru ot verim değerlerine göre daha yüksek 
değerler elde edilmiştir. Mavi ayrık bitkilerinden elde edilen kuru ot verimi ile bu değer 
farklılıkları ekolojik ve çeşit farklılığı ile gübrelemeden dolayı oluşabilir. Mavi ayrık için 
Lawrence et al. (1969 b, 1970)'ın bildirdiği kuru madde verimi değerleri ile bu araştırmadan 
elde edilen değerler arasında genelde uyum görülmektedir. Lawrence et al. (1969 b, 1970) ve 
Serin (1991 b)'in mavi ayrık bitkisinde buldukları ham protein oranı değerleri ile bu 
araştırmadan 'elde edilen değerler arasında uyum görülmüştür. Bu araştırmada mavi ayrık 
bitkisinden elde edilen ham protein verim değerleri ile Lawrence et al. (1969 b ve 1970). 
Altın (1982) ve Serin (1991 b)'in bildirdiği değerler arasında büyük ölçüde paralell ik 
görülmektedir. 

Yapılan çalışmada mavi ayrık türlerinde kardeş sayısı, yeşil ot verimi ve kuru madde 
oranı değerleri yönünden literatür bilgisine rastlanılmamıştır. 

Kılçıksız brom 

Kıraç şartlarda farklı gübre dozları uygulanan kılçıksız brom bitkisinde tesbit edilen 
başaklanmada ana sap uzunluğu, ana sapta kardeş sayısı, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru 
madde oranı ve verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri ile LSD değerleri çizelge 3.'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 3. Kılçıksız Brom Bitkisinden Elde Edilen Başaklanmada Ana Sap Uzunluğu, Ana Sapta 

Kardeş Sayısı, Yeşil Ot ve Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi İle Ham Protein 
Oranı ve Verimi Değerleri İle  LSD Değerleri  

Gübre 
Dozları 
(kg/da) 

Anasap 
uzunluğu 
(cm) 

KardeĢ 
sayısı 
(adet/bitki) 

YeĢil ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru 

madde 

oranı(%) 

Kuru ' 
madde 
verimi 
(kg/da) 

Ham 
protein 

oraııı(%) 

Ham 
protein 
verimi 
(kg/(la) 

No 96.5 ab 34.3 d 1528.5 e 539.8 d 93.2a 503.0 d 11.3 bc 63.4 e 
N1 95.8 ab 39.4 c 1829.3 cd 655.0 bc 93.0 abc 608.6 bc 11.1 bc 75.4 cd 
N2 92.6 b 44.0 b 1959.5 abc 708.9 ab 92.7 bc 657 3 ab 12.0 ab 86.9 b 
N3 96.7 ab 47.9 a 2085,8_a 752.6a 92.6 c 695.S a 12.6 a 96.9 a 
A1 95.8 ab 31.1 e 1703.6 de 601.3 cd 93.4 a 560.6 cd 10.8 c 67.4 de 
A2 95.3 ab 39.2 c 1886.1 bcd 655.3 bc 93.1 ab 610.1 bc 11.5 bc 76.8 c 
A3 100,0 a 45.2 ab 2085.5 ab 724.5 ab 93.2 a 674.9 ab 11.3 bc 86.9 b 

Ort 96.1 40.2 1868.3 662.5 93.0 615.8 11.5 79.1 
LSD 7.354 3.168** 204.7** 71.46** 0.5181 66.17'* 1.276 13.98** 

*) 0.05 düzeyinde. **) 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 3’de görüldüğü üzere, kı lçıksız  brom bi tkis inde  2 yıl ortalama 
değerlerine göre farklı gübre dozlarında elde edilen bütün değerler arasında istatistiki  olarak 
önemli farkl ı l ık  bulunmuştur. 

Kılçıksız brom bitkisinde en yüksek ana sap uzunluğu değeri 3000 kg/da ahır gübresi 
uygulamasında 100.0 cm olarak tespit edilmiştir. Kılçıksız brom bitkisinde ana sap uzunluğu 
değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına bağlı olarak 92.6-100.0 cm arasında değişim 
göstermiştir. 

Kılçıksız  brom bitkisinde en yüksek kardeş sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi .  
kuru madde verimi ile ham protein oranı ve verimi değerleri 12 kg/da N uygulamasından elde 
edilirken, en yüksek kuru madde oranı ise aynı grupta yer alan kontrol. 1000 ve 3000 kg/da 
ahır gübresi uygulamasından elde edilmiştir. 

Kılçıksız  brom bitkisinde en yüksek kardeş sayısı 12 kg/da N uygulamasından 47.9 
adet/bitki olarak elde edilmiştir. Kılçıksız brom bitkisinde kardeş sayısı değerleri farklı gübre 
dozu uygulamalarına göre 34.3-47.9 adet/bitki değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Kılçıksız brom bitkisinde en yüksek yeşil ot ve kuru ot verimi 12 kg/da N 
uygulamasından sırasıyla 2085.8 ve 752.6 kg/da olarak elde edilmiştir. Kı lçıks ız  brom 
bitkisinde yeşil ot ve kuru ot verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre I 528.5-
2085.8 ve 539.8-752.6 kg/da değerleri arasında değişmektedir. 

Kılçıksız  brom bitkisinde en yüksek kuru madde oranı değerleri aynı grupta yer alan 
kontrol. 1000 ve 3000 kg/da ahır gübresi uygulamasından sırasıyla %93.2, 93.4 ve 93.2 olarak 
tespit edilmiştir. Kılçıksız brom bitkisinde kuru madde oranı değerleri farklı gübre dozu 
uygulamalarına göre %92.6-93.4 değerleri arasında değişim göstermiştir. 

Kılçıksız  brom bitkisinde en yüksek kuru madde verimi değeri 12 kg/da N 
uygulamasından 695.8 kg/da olarak elde edilmiştir. Kılçıksız  brom bitkisinde kuru madde 
verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre 503.0-695.8 kg/da değerleri arasında 
bulunmuştur. 

Kılçıksız brom bitkisinde en yüksek ham protein oranı ve verimi 12 kg/da N 
uygulamasından %12.6 ve 96.9 kg/da olarak elde edilmiştir. Kılçıksız brom bitkisinde ham 
protein oranı ve verimi değerleri farklı gübre dozu uygulamalarına göre % 10.8-12.6 ve 63.4-
96.9 kg/da değerleri arasında değişmiştir. 

Bu araştırmada kılçıksız  brom bitkisinde tesbit edilen yeşil ot verimi değerleri 
Smith (1981 )'in bi ldirmiş  olduğu değerlerden daha yüksek bulunmuştur. Bu durum çeşit ve 
ekoloj ik farkl ı l ıklar  ile gübrelemeden kaynaklanmış olabilir. Bu araştırmada kılçıksız  
brom bitkisinde elde edilen kuru ot verim değerleri ile Smith (1981), Altın (1982) ve 
Serin (1996 a )'in bi ldirdiği  değerler arasında genelde bir uyum görülmektedir. Kı lçıksız  
brom bitkilerinden elde edilen kuru ot verimi ile bu değer farklılıkları ekolojik ve çeşit 
farklılığı ile gübrelemeden dola \ ı  oluşabil i r .  Colvil le  et al. (1963), Larson et al. (1971). 
George et al. (1973), Holl ve Zenlner (1985) ve Kunelius et al. (1987)'ıın kılçıksız  brom 
için  bi ldirdiği  kuru madde verimi değerleri ile bu araştırmadan elde edilen değerler 
arasında büyük ölçüde benzerlik görülmektedir. 
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Colville et al. (1963), Larson et al. (1971), George et al. (1973), Altın (1982)  ve Serin 

(1996 a)'in kılçıksız brom için bildirdiği ham protein oranı değerleri bu araştırmadan elde 

edilen değerler uyum göstermektedir. Bu araştırmada kılçıksız  brom bitkisinden elde edilen 

ham protein verimi değerleri Larson et al. (1971), Smith (1981) ve Serin (1996 a)'in 

bildirdiği  değerler arasındadır. 

Yapılan çalışmada kılçıksız brom türlerinde başaklanmada ana sap uzunluğu, kardeş 

sayısı ve kuru madde oranı değerleri yönünden literatür bilgisine rastlanılmamıştır. 

SONUÇ 

Ankara kıraç koşullarında otlak ayrığı, mavi ayrık ve kı lç ıks ız  brom 

bi tki ler inden gübreleme ile daha yüksek verim alınabileceği, uygun gübreleme dozunun 

her 3 bitkide de 12 kg/da N olduğu tespit edilmiştir. 
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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9). 1-2 2000 

BAZI BUĞDAYGĠL YEMBĠTKĠLERĠNDE KURU OT VERĠMĠ ĠLE BAZI VERĠM 

KOMPONENTLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN PATH ANALĠZĠ ĠLE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Erol KARAKURT 1 Hayrettin EKĠZ 2 

1) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. PK. 226. 06042, Ulus-Ankara                             
2) Ankara Üniv. Zir.Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 

ÖZET  Bu araĢtırmada kuru ot verimi ile bazı özellikler arasındaki iliĢkiler korelasyon ve path 

analizleriyle belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
AraĢtırma sonucunda, otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile kuru madde verimi (r=1.000**) 

ve ham protein verimi (r=0.989**)arasında; mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile kardeĢ sayısı 
(r=0.924**), kuru madde verimi (r=0.881**) ve ham protein verimi (r=0.962**) arasında; kılçıksız 
brom bitkisinde ise kuru ot verimi ile yaprak sayısı (r=0.875**), kardeĢ sayısı (r=0.923**), kuru madde 
verimi (r=1.000**)ve ham protein verimi (r=0.975**) arasında olumlu ve çok önemli iliĢki  tespit 

edilmiĢtir. Path analizinde belirtme katsayısı (R
2
) değeri her üç bitkide de 1.000 olarak bulunmuĢtur. 

Bunun sonucu olarak kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında sıkı bir iliĢkinin  bulunduğu ifade 
edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Buğdaygil yem bitikileri, iz analizi, ot verimi, verim öğeleri. 

THE PATH ANALYSIS OF THE CORRELATIONS BETWEEN HAY YIELD AND SOME 

YIELD COMPONENTS IN SOME FORAGE GRASSES 

SUMMARY In this study, relations between dry hay yield and some of the characters have been 

determined by means of correlation and path analysis methods. 

As a result of these analysis several characters have been found signifıcantly correlated with 

hay yield at the three grasses species tested, so that hay yield was related with dry matter (r=1.000 * *) and 
crude protein yield ( r= 0.989**) in crested wheatgrass; hay yield was related with number of tillers ( 
r= 0.924**), dry matter ( r= 0.881**) and crude protein yield ( r= 0.962**) in intermediate wheatgrass; 
finally hay yield was related with number of leaves ( r= 0.875**), number of tillers ( r= 0.923**), dry 
matter ( r= 1.000**) and crude protein yield ( r= 0.975**) in smooth brome grass. As a result of path 
analysis, determination coeffıcient (R

2
) was found out to be 1.000 for all  three crops. Tlıerefore,  it ıs 

concluded that there is a very close relationship between dry hay yield and yield components. 

Key Words: Forage grasses, path analysis, hay yield, yield components. 

                               GĠRĠġ 

Ülkemiz yembitkileri kaynağı ve yetiĢtirme imkanları bakımından Ģanslı bir konumda 

bulunmasına rağmen, tarla tarımı içerisinde yetiĢtirilen yembitkileri eki l i Ģ  oranı ve üretim miktarı 

yeterli düzeyde değildir. Hayvan varlığımızın kaba yem gereksiniminin önemli bir bölümünü sağlayan 

çayır ve meralarımız ise yıllardır süre gelen aĢırı,  erken otlatma ve bakımsızlık sonucu bozulmuĢ, 

pulluk altına alınmıĢ ve birim alandaki verimleri çok düĢmüĢtür. 

Yem üretiminde amaç kaliteli ve yeterli miktarda ürün sağlamaktır. Yembitkileri tarımında 

gübreleme, verim ve kaliteyi artırdığı gibi, yeĢil yem peryodunu uzatmakta, topraktaki suyun daha 

etki l i  bir Ģekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Yurdumuzda çeĢitli iklim ve toprak Ģartlarında baĢarılı 

bir Ģekilde tarımı yapılabilecek buğdaygil ve baklagil yembitkileri bulunmaktadır. Kurağa dayanıklı bu 

yembitkilerinin hayvancılığımız için kali tel i  yem ihtiyacının sağlanmasına da büyük katkıları vardır. 

Öze l l ik l e  otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız  brom kıraç koĢullarda da iyi geliĢme gösteren 

buğdaygil yembitkileridir. Bu bitkilerle yapılan araĢtırmalarda kıraç koĢullarda i l k  ekim y ı l ı  hariç 3-4 

yıl süreyle her yıl 200-300 kg/da civarında kuru ot alınabileceği belirlenmiĢtir (Açıkgöz 1991. Elçi ve 

Açıkgöz 1993). 
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Karakurt ve Ekiz 

 

Korelasyon katsayısı genellikle karakterler arasındaki basit i l i Ģ k i l e r i ,  daha çok birbirinden 

bağımsız karakterler arasındaki i l i Ģki ler i  belirlemede uygundur. Buna karĢ ı l ık.  verimi etkileyen 

öğelerin hepsi verim üzerine doğrudan etki göstermemekte, kendi aralarındaki i l i Ģki le r in  sonucu 

dolaylı olarak da etkide bulunabilmektedirler. Verim ile ve r im unsurları arasındaki i l i Ģki le r in  basit 

korelasyon katsayıları i le  tam olarak açıklanabilınelerı mümkün değildir. Bu bakımdan doğrudan ve 

dolaylı etkilenme durumlarının birbirinden ayrılması ve söz konusu i l i Ģki le r in  ayrıntılı bir Ģekilde 

ortaya konulması gereği vardır. Sonuçların analizinde önce verim i le  verim komponentleri arasındaki 

korelasyon katsayıları ölçülmüĢtür. Verim ile verim komponentleri arasındaki i l i Ģki le r  korelasyon 

ana l i z i ne  tabi tutulduktan sonra doğrudan ve dolaylı etkileri path analizi i le  belirlenmiĢtir (Devvey 

and Lıı 1959, Williams et al. 1990). 

Davies (1961), domuz ayrığı bitkisinde yaptığı bir çalıĢmada ot verimi ile kardeĢ sayısı 

arasında herhangi bir i l i Ģki  bulunmadığını bildirmektedir. 

Tosun vd (1997), Erzurum ekolojik koĢullarında 1992-1995 yı l l a r ı  arasında, 8 farklı 

lokasyondan topladıkları yabani domuz ayrığı bi tk i le r ini  materyal olarak kullandıkları 

araĢtırmalarında kuru ot verimi i le bazı morfolojik özellikler arasındaki i l i Ģ k i l e r i  korelasyon ve path 

analizleri ile belirlemeye çalıĢmıĢlardır. AraĢtırma sonucundan kuru ot verimi ile bitki boyu (r 

=0.906**), yaprak uzunluğu (r =0.859**), yaprak geniĢ l iği  (r =0.877**) ve kardeĢ sayısı (r =0.756*) 

arasında olumlu ve önemli i l i Ģki ler  bulunduğunu ortaya koymuĢlardır. Ġncelenen özelliklerin ot 

verimine doğrudan olumlu katkılar dikkate alındığından, bitki boyu %46.47 ile i l k  sırayı almıĢ, bunu 

%3I.52 ile yaprak geniĢliği iz lemiĢt ir .  Diğer özelliklerin doğrudan etkileri ise negatif yönde 

olmuĢtur. Sonuç olarak ot verimi için yapılacak seleksiyonlarda bitki boyu ve yaprak geniĢ l iğinin  

seleksiyon kriterleri olarak kullanılabileceğini bildirmektedirler. 

Serin vd (1999), Erzurum sulu  Ģartlarında 1986-1992 yı l l a r ı  arasında yürüttükleri 

araĢtırmalarında, kı lçıksız  brom bitkisinde tohum verimi üzerine m
2
 deki salkımlı sap sayısı ile bitki 

boyunun olumlu ve çok önemli derecede e tki l i  olduğunu belirtmektedirler. AraĢtırıcılar bitki boyu ile 

sap verimi ve m
2
 deki salkımlı sap sayısı arasında olumlu ve çok önemli i l i Ģ k i  bulduğunu 

kaydetmiĢlerdir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu araĢtırma, 1996-1997 yıl lar ı  arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü deneme tarlasında kıraç Ģartlarda yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada materyal olarak buğdaygil yembitkilerinden otlak ayrığı (Agropyron cristatum 

(L.) Gaertn.)'nın Fairway kültür varyetesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümünden temin edilen mavi ayrık (Agropyron intermedium (HoĢt) Beauv.= Elmyus hispidus (Opiz) 

Melderis) ve kı lç ıks ız  brom (Bromus inermis Leyss.)'un Ungarısche Trespe kültür varyetesi 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma, tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak 

yürütülmüĢtür. Bitki türleri ana parseller, gübre dozları alt parseller olarak düzenlenmiĢtir. Ekim 

ilkbaharda 10.04.1995 günü yapılmıĢtır. Ekim oranı 3 tür için de 1.5 kg/da olarak belirlenmiĢtir. 

Parseller 4.4 m X 3.5 m = 15.4 m
2
 olup. Tohumlar 3.5 m uzunluğunda 40 cm sıra arasına sahip 12 

sıraya ekilmiĢtir. 

Denemede amonyum sülfat gübresinin 0, 4, 8, 12 kg/da ile ahır gübresinin 1000. 2000. 3000 

kg/da dozları uygulanmıĢtır. Gübre dozları eĢit miktarlarda bölünerek I. Yıl ekimle bir l ikte ,  çıkıĢtan 

sonra ve sonbaharda; 2 y ı l  ve diğer y ı l l a rd a  ise büyüme baĢlangıcından önce (erken ilkbaharda), 

sapa kalkma baĢlangıcında ve sonbaharda olmak üzere her yıl 3 ayrı zamanda parsellere verilmiĢtir. 

Bu araĢtırmada kuru ot verimi ile baĢaklanmada ana sap uzunluğu, baĢaklanmada ana sap 

ka lınl ığı ,  ana sapta yaprak sayısı, ana sapta kardeĢ sayısı, kuru madde verimi, ham protein verimi ve 

fide kuru ağırlığı özellikleri arasındaki i l i Ģki le r  korelasyon ve path ana l i z l e r i y l e  belirlenmeye 

ça l ı Ģ ı lmıĢ t ı r .  
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Bazı Buğdaygil Yembitkilerinde Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin 
Path Analizi ile Değerlendirilmesi 

Denemede ele alınan farklı karekterlerin, bitki türlerine ait kuru ot verimlerine etkilerini tespit etmek için 

%1 ve %5 düzeylerinde tekli korelasyon katsayıları bulunmuĢtur. Karakterlerin kuru ot verimine 

doğrudan ve dolaylı etkilerine i l iĢkin  path analizi yapılarak, path değerleri ve katkı payları Altınok 

(1993)' un çalıĢmalarından yararlanılarak MĠNĠTAB programında analiz edilerek bulunmuĢtur. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

1.   Otlak ayrığı 

Kıraç koĢullarda farklı gübre dozları uygulanan otlak ayrığı bitkisinden elde edilen iki yıllık 

ortalama sonuçlara göre, kuru ot verimi ile bazı özellikler arasındaki korelasyon değerleri çizelge 1 'de, 

path analizi değerleri ise çizelge 2'de verilmiĢtir. 

Çizelge 1. Otlak ayrığı bitkisinde verim ile verim komponentleri arasındaki korelasyon değerleri  

Verim Unsurları Ana Sap 
Uzunluğu 

Ana Sap 
Kalınlığı 

Yaprak 

Sayısı 

KardeĢ 
Sayısı 

Kuru 
Madde 
Verimi 

Ham 
Protein 
Verimi 

Fide 
Kuru 

Ağırlığ
ı Ana Sap Kalınlığı 0.361 - - - - - - 

Yaprak Sayısı 0.344 -0.270 - - - - - 
KardeĢ Sayısı 0.567 0.083 -0.122 - - - - 

Kuru Madde verimi 0.173 -0.598 0.118 0.701 - - - 
Ham Protein verimi 0.287 -0.540 0.222 0.739 0.988** - - 
Fide Kuru Ağırlığı -0.391 0.510 -0.550 -0.324 -0.730 -0.761* - 

Kuru ot verimi 0.175 -0.596 0.123 0.703 1.000** 0.989** -0.731 
*> %5 (r=0.754) ve **> %1 (r=0.874) önemli 

Çizelge l'de görüldüğü gibi, otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile kuru madde verimi (r = 

1.000 **) ve ham protein verimi (r = 0.989 **) arasındaki i l iĢki  olumlu ve çok önemli bulunurken, 

kuru ot verimi ile ana sap uzunluğu (r = 0.175), yaprak sayısı (r = 0.123) ve kardeĢ sayısı (r = 0.703) 

arasında olumlu ancak önemsiz bir iliĢki  bulunmuĢtur. Otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile ana 

sap kalınlığı (r = -0.596) ve fide kuru ağırlığı (r = -0.731) arasın*da olumsuz ve önemsiz bir iliĢki 

olduğu tespit edilmiĢtir. Kuru madde verimi ile ham protein verimi arasında olumlu ve çok önemli iliĢki  

bulunurken (r = 0.988 **), ham protein verimi ile fide kuru ağırlığı arasında ise olumsuz ve önemli bir 

iliĢki bulunmuĢtur (r = -0.761 *). 

Önemli olmamakla birlikte ana sap uzunluğu ile kardeĢ sayısı (r = 0.567), ana sap kalınlığı ile 

fide kuru ağırlığı (r = 0.510), kardeĢ sayısı ile kuru madde verimi (r = 0.701), ve ham protein verimi ( r = 

0.739) arasında olumlu bir iliĢki bulunmaktadır. Ana sap kalınlığı  ile kuru madde verimi (r = -0.598) ve 

ham protein verimi (r = -0.540) arasında önemli olmamakla birlikte olumsuz bir iliĢki  bulunmaktadır. 

Fide kuru ağırlığı ile yaprak sayısı (r = -0.550) ve kuru madde verimi (r = -0.730) arasında önemli 

olmamakla bir l ikte  olumsuz bir i l i Ģ k i  görülmektedir. 
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Karakurt ve Ekiz 

Çizelge 2. Otlak Ayrığı Bitkisinde Bazı Özelliklerin Kuru Ot Verimi Üzerine Doğrudan ve Dolaylı Etkilerini 

Gösteren Path Katsayıları ve Katkı Payları 

Verim Unsurları Path.K. (p) Katkı Payı (%) K.K.(r) 

 
Ana Sap Uzunluğu 
Doğrudan Etkisi  
Ana Sap Kalınlığı üzerinden  
Yaprak Sayısı üzerinden 
 KardeĢ Sayısı üzerinden  
Kuru Madde Verimi üzerinden 
 Ham Protein Verimi üzerinden  
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Ana Sap Kalınlığı 
Doğrudan Etkisi                        

Ana Sap Uzunluğu üzerinden 

Yaprak Sayısı üzerinden      

KardeĢ Sayısı üzerinden          

Kuru Madde Verimi üzerinden 

Ham Protein Verimi üzerinden 

Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Yaprak Sayısı 
Doğrudan Etkisi                  
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden 
KardeĢ Sayısı üzerinden    
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

KardeĢ Sayısı 
Doğrudan Etkisi                  
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden   
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Kuru Madde Verimi 
Doğrudan Etkisi                   
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden 
KardeĢ Sayısı üzerinden    
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Ham Protein Verimi 
Doğrudan Etkisi                   
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden 
KardeĢ Sayısı üzerinden    
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı  üzerinden 

Fide Kuru Ağırlığı 
Doğrudan Etkisi                  
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden 
KardeĢ Sayısı üzerinden     
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
 

*>%5 (r=0.754) 

**>%1(r=0.874)önemli (R2= 1.000) 
  

-0.050     
-0.013       
0.005 
0.066 
0.156       
-0.013 
0.024 

-0.037   

-0.018 

-0.003 

0.010  

-0.541  

0.025   

-0.032 

0.014  
-0.017 
0.010  
-0.014 
0.107  
-0.010 
0.034 

0.117  
-0.028 
-0.003 
-0.002 
0.633  
-0.034 
0.020 

0.905   
-0.008 
0.022 
0.001 
0.082   
-0.045 
0.045 

-0.046 
-0.014 
0.020 
0.004 
0.086 
0.894 
0.047 

-0.062 
0.020 
0.019 
0.007 
0.038 
0.660 
0.035  
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15.29 

3.97 

1.53 

20.18 

47.72 

3.97 

7.34 

 
5.56 

2.70 

0.46 

1.50 

81.23 

3.75 

4.80 

 

6.80 

8.25 

4.85 

6.80 

51.94 

4.86 

16.50 

 

13.98 

3.34 

0.36 

0.24 

75.63 

4.06 

2.39 

 

81.68 

0.72 

1.99 

0.09 

7.40 

4.06 

4.06 

 

4.14 

1.26 

1.80 

0.36 

7,74 

80.47 

4.23 

 

7.37 

2.38 

2.26 

0.83 

4.52 

78.48 

4.16 

0.175 

-0.596 

0.123 

0.703 

1.000** 

0.989** 

-0.731 

 



Bazı Buğdaygil Yembitkilerinde Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin 
Path Analizi ile Değerlendirilmesi 

Çizelge 2'da görüldüğü üzere, ana sap uzunluğu ile kuru ot verimi arasında olumlu ancak önemli 

olmayan bir i l i Ģ k i  bulunmakla bir l ikte  ( r = 0.175), ana sap uzunluğunun kuru ol verimine doğrudan 

etkisi olumsuz yöndedir ( p = -0.050. %15.29). Ana sap uzunluğunun. kuru ot verimi üzerine asıl etkisi 

kuru madde verimi ( p = 0.156, %47.72) ve kardeĢ sayısı ( p = 0.066, %20.18) üzerinden 

gerçekleĢmiĢtir. 

Ana sap kalınlığı ile kuru ot verimi arasında olumsuz ve önemli olmayan bir i l i Ģ k i  vardır ( r 

= -0.596). Ana sap kalınlığının kuru ot verimine direkt etkiside olumsuz bulunmuĢtur ( p = -0.037, 

%5.56). Ana sap kalınlığının bu olumsuz etkisi asıl kuru madde üzerinden olmaktadır ( p =-0.541. 

%81.23). 

Yaprak sayısı ile kuru ot verimi arasında o l u m l u  ancak önemli olmayan bir i l i Ģk i  

bulunmaktadır ( r = 0.123). Yaprak sayısının, kuru ol verimine doğrudan e tk i s i  olumlu t'akal düĢük 

düzeydedir ( p = 0.014. %6.80). Yaprak sayısının, kuru ot v e r i m i  üzerine asıl e tk i s i  kuru madde 

verimi ( p = 0.107, %51.94) ve fide kuru ağırlığı ( p = 0.034. % 16.50) üzerinden gerçekleĢmiĢtir.  

KardeĢ sayısı ile kuru ot verimi arasında yüksek olmakla birlikte olumlu ve önemsiz bir i l i Ģk i  

bulunmuĢtur ( r = 0.703). Path analizi sonucunda kardeĢ sayısının, kuru madde verimi üzerine direkt 

etkisi düĢük olmuĢtur ( p = 0.117, %13.98). KardeĢ sayısının, kuru ot verimine asıl etkisi kuru madde 

verimi üzerinden olmuĢtur ( p = 0.633, %75.63). 

Kuru madde verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l i Ģ k i  

tespit ed i l miĢ t i r  ( r = 1.000**). Kuru madde veriminin kuru ot verimi üzerine etkisi daha çok direkt 

etki Ģeklinde olmuĢtur ( p = 0.905, %81.68). 

Ham protein verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l iĢki  

tespit edilirken ( r = 0.989**), ham protein veriminin direkt etkisi olumsuz ve düĢük oranda 

bulunmuĢtur ( p = -0.046, %4.14). Ham protein veriminin kuru ot verimi üzerine asıl etkisi kuru madde 

verimi üzerinden olmuĢtur ( p = 0.894, %80.47). 

Fide kuru ağırlığı ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumsuz ve önemli olmayan 

i l i Ģ k i  tespit edilirken ( r = -0.731), fide kuru ağı r l ığ ın ın  direkt etkisi olumsuz \c düĢük oranda 

bulunmuĢtur ( p = -0.062, %7.37). Fide kuru ağ ı r l ığının,  kuru ot verimi üzerine olumsuz asıl 

e tkis inin  kuru madde verimi üzerinden olduğu tespit ed i l miĢ t i r  ( p = -0.660. %78.48). 

Otlak ayrığı bi tkis inde  path analizi sonucunda belirtme katsayısı değeri R~= 1.000 olarak 

bulunmuĢtur. Kuru ot verimi i le  verim komponentleri arasında sıkı bir i l i Ģ k i  bulunduğu 

görülmektedir. Verim komponentlerinin doğrudan etki payları %84.3 bulunurken, bir l ikte  etkileme 

payları ise %15.7 olarak bulunmuĢtur. 

Yapılan literatür taramasında otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile v e r i m  komponentleri 

arasında yapılmıĢ araĢtırmaya rastlanmamıĢtır. 

Bununla bir l ikte  araĢtırmamıza en yakın litaratür b i l g i s i  olarak domuz ayrığı bitkisinde 

Tosun vd (I997) 'i  tarafından yapılan araĢtırmada bitki boyu ve kardeĢ sa s ı s ı  yönünden elde edilen 

değerler i le  bizim elde ettiğimiz değerler arasında pare le l l i k  tespit edilememiĢtir. Kuru ot verimi ve 

kardeĢlenme arasında Davies ( I961) 'in  araĢtırma bulguları ile elde ettiğimiz değerler arasında 

pare l le l l ik  bulunmaktadır. 

2. Mavi ayrık 

Kıraç koĢullarda farklı gübre dozları uygulanan mavi a v r ı k  b i t k i s i n d e  iki vıllık ortalama 

sonuçlara göre, kuru ot verimi i le  bazı ö ze l l ik l e r  arasındaki korelasvon değerleri çizelge 3'dc. path 

an a l i z i  değerleri ise çizelge 4'de ver i lmiĢt ir .  

16 



Karakurt  ve Ekiz 

Çizelge 3. Mavi Ayrık Bitkisinde Verim ile Verim Komponentleri Arasındaki Korelasyon Değerleri  

Verim Unsurları Ana Sap 
Uzunluğu 

Ana Sap 
Kalınlığı 

Yaprak 

Sayısı 

KardeĢ 

Sayısı 

Kuru Madde 
Verimi 

Ham 
Protein 
Verimi 

Fide Kuru 
Ağırlığı 

Ana Sap Kalınlığı 0.435 - - - - - - 
Yaprak Sayısı 

1      0295 0.700 - _____^__J - - - 
KardeĢ Sayısı 0.274 0.368 0.564 - - - - 

Kuru Madde 

verimi 

0.272 0.045 0.530 0.866* - - - 
Ham protein 

verimi 

0.109 0.215 0.566 0.922** 0.834* - - 
Fide kuru ağırlığı -0.025 -0.695 -0.411 -0.504 1         1ÎV5Ö -0.414 - 
Kuru ol Verimi 0.191 0.335            0.717 0.924** 0.881** 0.962** -0.484 

*> %5 (r=0.754) ve **> %1 (r=0.874) önemli 

Çizelge 3'de görüldüğü üzere, mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile kardeĢ sayısı (r = 0.924 

**), kuru madde verimi (r = 0.881 **) ve ham protein verimi (r = 0.962 **) arasındaki i l i Ģki  olumlu ve 

çok önemli bulunurken, kuru ot verimi ile ana sap uzunluğu, ana sap ka l ın l ığ ı  ve yaprak sayısı 

arasında olumlu ancak Önemsiz bir i l i Ģki  bulunmuĢtur. Mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile fide 

kuru ağırlığı arasında negatif (olumsuz) yönde ve önemsiz bir i l i Ģki  olduğu tespit edilmiĢtir. Ham 

protein verimi ile kardeĢ sayısı (r = 0.922 **) ve kuru madde verimi (r = 0.834 *), kuru madde verimi 

ile kardeĢ sayısı (r = 0.866 *) arasında olumlu ve önemli i l iĢki  bulunmuĢtur. Ana sap kalınlığı ile 

yaprak sayısı(r = 0.700) arasında, yaprak sayısı ile kardeĢ sayısı (r = 0.564), kuru madde verimi (r = 

0.530) ve ham protein verimi (r = 0.566) arasında önemli bulunmamakla birlikte olumlu bir i l i Ģki  

bulunduğu görülmektedir. 

Çizelge 4'de görüldüğü gibi, ana sap uzunluğu ile kuru ot verimi arasında olumlu ancak 

önemli olmayan bir i l i Ģki  bulunmakla birlikte ( r = 0.191), ana sap uzunluğunun, kuru ot verimine 

doğrudan etkisi olumlu ve düĢük düzeydedir ( p = 0.023, %6.52). Ana sap uzunluğunun, kuru ot verimi 

üzerine asıl etkisi yaprak sayısı ( p = 0.050, %14.16), kardeĢ sayısı ( p = -0.080, %22.66), kuru madde 

verimi ( p = 0.121, %34.28) ve ham protein verimi ( p = 0.073, %20.68) üzerinden gerçekleĢmiĢtir.  

Ana sap ka l ınl ığ ı  ile kuru ot verimi arasında olumlu ve önemli olmayan bir i l i Ģki  vardır ( r 

= 0.335). Ana sap kalınlığının kuru ot verimine direkt etkisi olumsuz ve düĢük bulunmuĢtur ( p = -

0.003, %0.54). Ana sap kalınlığının etkisi asıl yaprak sayısı ( p = 0.1 19, %21.36), kardeĢ sayısı, ( p = -

0.108, %19.39), ham protein verimi ( p = 0.145, %26.03) ve fide kuru ağırlığı ( p = 0.152, %27.29) 

üzerinden gerçekleĢmiĢtir. 
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Çizelge 4. Mavi Ayrık Bitkisinde Bazı Özelliklerin Kuru Ot Verimi Üzerine Doğrudan ve Dolaylı 

Etkilerini Gösteren Path Katsayıları, Katkı Payları Ve Korelasyon Katsayısı Değerleri 

Verim Unsurları_________________ Path K.(p) ______________ Katkı Payı(%) ___________ K. K.(r) 

Ana Sap Uzunluğu                                                            0.191 
Doğrudan Etkisi 0.023 6.52 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden -0.001 0.28 
Yaprak Sayısı üzerinden 0.050 14.16 
KardeĢ Sayısı üzerinden -0.080 22.66 
Kuru Madde Verimi üzerinden 0.121 34.28 
Ham Protein Verimi üzerinden 0.073 20.68 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.005 1.42 

Ana Sap Kalınlığı                                                             0 355 
Doğrudan Etkisi -0.003 0.54 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 0.010 180 
Yaprak Sayısı üzerinden 0.119 21.36 
KardeĢ Sayısı  üzerinden -0.108 19.39 
Kuru Madde Verimi üzerinden 0.020 3.59 
Ham Protein Verimi üzerinden 0.145 26.03 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.152 27.29 

Yaprak Sayısı                                                                0.717 
Doğrudan Etkisi 0.171 16.27 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 0.006 0.57 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden -0.002 0.19 
KardeĢ Sayısı üzerinden                        -0.165                  15.70 
Kuru Madde Verimi üzerinden 0.236 22.46 
Ham Protein Verimi üzerinden 0.381 36.25 
Fidc Kuru Ağırlığı üzerinden 0.090 8.56 

KardeĢ Sayısı                                                                0.924** 
Doğrudan Ktkisi -0.294 19.44 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 0.006 0.40 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden -0.001 0.07 
Yaprak Sayısı üzerinden 0.096 6.35 
Kuru Madde Verimi üzerinden 0.385 25.46 
Ham Protein Verimi üzerinden 0.620 41.01 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.110 7.27 

Kuru Madde Verimi                                                                  0.881**  
Doğrudan Etkisi 0.445 32.01 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 0.006 0.43 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden -0.001 0.07 
Yaprak Say ısı üzerinden 0.090 6.48 
KardeĢ Say ısı üzerinden -0.254 18.27 
Ham Protein Verimi üzerinden 0.561 40.37 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.033 2.37 

Ham Protein Verimi                                                               0 962** 
Doğrudan Ftkisi 0.673 44.69 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 0.002 0.13 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden -0.001 0.07 
Yaprak Sayısı üzerinden 0.097 6.44 
KardeĢ Sayısı üzerinden -0.271 17,99 
Kuru Madde Verimi üzerinden 0.371 24.64 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.091 6.04 

Fide Kuru Ağırlığı                                                              -0.484 
Doğrudan Etkisi -0.219 27.90 
Ana Sap Uzunluğu  üzerinden -0.001 0.13 
Ana Sap Kalınlığı üzerinden 0.002 0.26 
Yaprak Say ısı üzerinden -0.070 8.92 
KardeĢ Sayısı üzerinden 0.148 18.85 
Kuru Madde Verimi üzerinden -0.067 8.53 
Ham Protein Verimi üzerinden -0.278 35.41 

*>%5 (r=0.754) ve **> %1 (r=0.874) önemli (R2=1.000) 

Yaprak sayısı ile kuru ot verimi arasında olumlu ancak önemli olmayan bir i l iĢki  

bulunmaktadır ( r = 0.7.17). Yaprak sayısının, kuru ot verimine doğrudan etkisi olumludur  
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( p = 0.171, % 16.27). Yaprak sayısının, kuru ot verimi üzerine asıl etkisi kardeĢ sayısı, ( p = -0.165, 

%15.70), kuru madde verimi ( p = 0.236, %22.46) ve ham protein verimi ( p = 0.381. %36.25) 

üzerinden olmuĢtur. 

KardeĢ sayısı ile kuru ot verimi arasında yüksek olumlu ve çok önemli bir i l i Ģ k i  

bulunmuĢtur ( r = 0.924**). Path analizi sonucunda kardeĢ sayısının, kuru madde verimi üzerine direkt 

etkisi olumsuz olmuĢtur ( p = -0.294, % 19.44). KardeĢ sayısının, kuru ot verimine asıl etkisi kuru 

madde verimi ( p = 0.385, %25.46) ve ham protein verimi ( p = 0.620, %41.01) yoluyla olmuĢtur. 

Kuru madde verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l iĢki  

tespit edilmiĢtir (r = 0.881**). Kuru madde veriminin kuru ot verimi üzerine etkisi daha çok direkt etki 

Ģeklinde olmuĢtur ( p = 0.445, %32.01). Ayrıca kuru madde veriminin asıl etkisi kardeĢ sayısı ( p = -

0.254, %18.27) ve ham protein verimi ( p = 0.516, %40.37) üzerinden gerçekleĢmiĢtir. 

Ham protein verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l i Ģ k i  

tespit edilirken ( r = 0.962**), ham protein veriminin direkt etkısıde yüksek oranda bulunmuĢtur ( p = 

0.673, %44.69). Ham protein veriminin, kuru ot verimi üzerine asıl etkisi kardeĢ sayısı ( p = -0.271, 

%17.99) ve kuru madde verimi ( p = 0.371, %24.64) üzerinden olmuĢtur. 

Fide kuru ağırlığı ile kuru ot verimi arasında yüksek olumsuz ve önemli olmayan i l i Ģk i  tespit 

edilirken ( r = -0.484), path analizi sonucunda fide kuru ağı r l ığının  direkt etkisi olumsuz ve yüksek 

oranda bulunmuĢtur ( p = -0.219, %27.90). Fide kuru ağ ı r l ığ ın ın ,  kuru ot verimi üzerine asıl 

etkisinin kardeĢ sayısı ( p = 0.148, % 18.85) ve ham protein verimi ( p = -0.278. %35.41) üzerinden 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Mavi ayrık bitkisinde path analizi sonucunda belirtme katsayısı değeri R
:
= 1.000-olarak 

bulunmuĢtur. Kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında sıkı bir i l i Ģk i  bulunduğu 

görülmektedir. Verim komponentlerinin doğrudan etki payları %81.5 bulunurken, bir l ikte  etkileme 

payları ise %17.5 olarak tespit edilmiĢtir. 

Mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında yapılmıĢ bir 

araĢtırmaya literatürde rastlanmamıĢtır. 

Bununla birlikte araĢtırmamıza en yakın litaratür bilgis i  olarak domuz ayrığı bitkisinde 

Tosun vd (I997) 'i tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında kardeĢ sayısı yönünden 

bizim elde ettiğimiz değerler arasında parele l l ik  tespit ed i lmiĢ ,  bununla bir l ikte  bitki boyu 

yönünden parellellik bulunmamıĢtır. Kuru ot verimi ile kardeĢlenme arasında Davies (I961)'in 

araĢtırma bulguları i le  bizim elde ettiğimiz bulgular arasında parellel l ik  bulunmamaktadır. 

3. Kılçıksız brom 

Kıraç koĢullarda farklı gübre dozları uygulanan k ı l ç ıks ı z  brom bitkisinde iki yıllık ortalama 

sonuçlara göre, kuru ot verimi i le bazı özellikler arasındaki korelasyon değerleri Çizelge 5'de, path 

analizi değerleri ise çizelge 6'da verilmiĢtir. 

Çizelge 5. Kılçıksız brom bitkisinde verim ile verim komponentleri arasındaki korelasyon değerleri  

Verim 
Unsurları 

Ana Sap 
Uzunluğu 

Ana Sap 
Kalınlığı 

Yaprak 

Sayısı 

KardeĢ 
Sayısı 

Kuru 
Madde 
Verimi 

Ham 
Protein 
Verimi 

Fide 
Kuru 

Ağırlığı 

Ana Sap Kalınlığı 0.349 - - - - -  
Yaprak Sayısı 0.344 -0.305 - - - - - 
KardeĢ Sayısı 0.588 0.167 0.761 - - - - 
Kuru Madde Verimi 0.490 -0.223 0.876** 0.918** - - - 
Ham Protein Verimi 0.446 -0.068 0.882** 0.958** 0.971** -  
Fide Kuru Ağırlığı 0.540 -0.094 0.771* 0.451 0.513 0.495  
Kuru Ot Verimi 0.485 -0.211 0.875** 0.923** 1.000**        0.975** 0.504 

*>%5 (r=0.754) ve **> %1 (r=0.874) önemli 

19 



Bazı Buğdaygil Yembitkilerinde Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin 
Path Analizi ile Değerlendirilmesi 
 

Çizelge 5'de görüldüğü üzere, kılçıksız brom bitkisinde kuru ot verimi ile yapraksayısı (r = 0.875 

**) kardeĢ sayısı (r = 0.923 **), kuru madde verimi (r = 1.000 **) ve ham protein verimi (r = 0.975 **) 

arasındaki i l i Ģki  olumlu ve çok önemli bulunurken, kuru ot verimi ile ana sap uzunluğu ve fide kuru 

ağırlığı arasında olumlu ancak önemsiz bir i l i Ģki  bulunmuĢtur. Kılçıksız brom bitkisinde kuru ot 

verimi i le  ana sap k a l ı n l ı ğ ı  arasında negatif (olumsuz) yönde ve önemsiz b i r  i l i Ģki  olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ham protein verimi ile yaprak sayısı (r = 0.882 **), kardeĢ sayısı (r = 0.958 **) ve kuru 

madde verimi (r = 0.974 **), kuru madde verimi ile yaprak sayısı (r = 0.876 **) ve kardeĢ sayısı (r = 

0.91 8 **) arasında olumlu ve önemli i l i Ģki  bulunmuĢtur. 

Çizelge 6'da görüldüğü gibi ,  ana sap uzunluğu i le  kuru ot verimi arasında olumlu ancak 

önemli olmayan bir i l i Ģk i  bulunmakla bir l ikte  ( r = 0.485), ana sap uzunluğunun, kuru ot verimine 

doğrudan etkisi olumlu ve düĢük düzeydedir ( p = 0.010. %1.65). Ana sap uzunluğunun, kuru ot verimi 

üzerine asıl etkisi kuru madde verimi ( p = 0.487. %80.63) üzerinden gerçekleĢmiĢtir. 

Ana sap ka l ı n l ı ğ ı  ile kuru ot verimi arasında olumsuz ve önemli olmayan bir i l i Ģ k i  vardır ( 

r = -0.21 1). Path analizi sonucunda ana sap k a l ı n l ı ğ ı n ı n  kuru ot verimine direkt etkisi olumlu ve 

düĢük bulunmuĢtur ( p = 0.035, %11.86). Ana sap k a l ı n l ı ğ ı  e tk i s in i n  asıl kuru madde verimi ( p = 

-0.222, %75.25) üzerinden olumsuz olduğu tespit ed i l mi Ģ t i r .  

Yaprak sayısı ile kuru ot verimi arasında o l u m l u  ve çok önemli bir i l i Ģ k i  bulunmaktadır ( r 

= 0.875**). Yaprak sayısının, kuru ot verimine doğrudan etkisi olumlu ve düĢüktür ( p = 0.062, %5.86). 

Yaprak sayısının, kuru ot verimi üzerine asıl etkisi kuru madde verimi ( p = 0.872, %82.42) üzerinden 

olmuĢtur. 

KardeĢ sayısı ile kuru ot verimi arasında yüksek o l u m l u  ve çok önemli bir i l i Ģk i  

bulıınınuĢtıır( r - 0.923**). Path analizi sonucunda kardeĢ sayısının, kuru madde verimi üzerine direkt 

etkisi olumsuz ve düĢük olmuĢtur( p = -0.059, %5.44). KardeĢ sayısının, kuru ot verimine asıl etkisi 

kuru madde verimi ( p = 0.913, %84.23) üzerinden olumlu ve yüksek olmuĢtur. 

Kuru madde verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l i Ģ k i  

tespit ed i l mi Ģ t i r (  r = 1.000**). Kuru madde veriminin kuru ot verimi üzerine etkisi ( p = 0.995. 

%84.89) daha çok direkt etki Ģeklinde olmuĢtur. 

Hanı protein verimi ile kuru ot verimi arasında oldukça yüksek olumlu ve çok önemli i l i Ģ k i  

tespit ed i l i r ken  ( r = 0.975**). ham protein veriminin direkt etkisi olumlu fakat düĢük oranda 

bulunmuĢtur ( p = 0.033, %2.90). Ham protein veriminin, kuru ot verimi üzerine asıl etkisi  kuru 

madde verimi ( p - 0.996, %84.81) üzerinden olmuĢtur. 

Fide kuru ağır l ığı  ile kuru ot verimi arasında olumlu ve önemli olmayan i l i Ģ k i  tespit 

ed i l i r ken  ( r = 0.504), path analizi sonucunda fide kuru ağırlığının direkt etkisi olumsuz ve düĢük 

oranda bulunmuĢtur ( p = -0.047, %7.19). Fide kuru ağır l ığının,  kuru ot verimi üzerine asıl 

e tkis inin  kuru madde verimi ( p = 0.510, %77.98) üzerinden olduğu tespit edi lmiĢt ir .  

Kılçıksız brom bitkisinde path analizi sonucunda belirtme katsayısı değeri R"= 1.000 olarak 

bulunmuĢtur. Kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında sıkı bir i l i Ģ k i  bulunduğu 

görülmektedir. Verim komponentlerinin doğrudan etki payları % 100 bulunurken, b i r l i k t e  etkileme 

payları ise % 0 olarak tespit edilmiĢtir. 

Kılç ıks ız  brom bitkisinde kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında y a p ı l m ı Ģ  bir 

araĢtırmaya literatürde rastlanmamıĢtır. 

Bununla bir l ikte  araĢtırmamıza en yakın literatür bi lgis i  olarak domuz ayrığı bitkisinde. 

Fosun vd (1997) tarafından yapılan araĢtırma sonuçları ile ka r Ģ ı l a Ģ t ı r ı l d ı ğ ı nd a  kardeĢ sayısı 

yönünden biz im elde ettiğimiz değerler arasında p a re l e l l i k  tespit ec l ' lmi Ģ .  bununla b i r l ikte  bitki 

boyu yönünden pare llel l ik  bulunmamıĢtır. Kuru ot ver imi  ile kardeĢlenme arasında Davies 

( I961) 'in  araĢtırına bulguları i le  bizim elde e t t iğimiz  bulgular  arasında pare l lel l ik  

bulunmamaktadır. 
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Çizelge 6. Kılçıksız  Brom Bitkisinde Bazı Özelliklerin Kuru Ot Verimi Üzerine Doğrudan ve Dolaylı 

Etkilerini Gösteren Path Katsayıları, Katkı Payları ve Korelasyon Katsayısı Değerleri 

Verim Unsurları Path K.(p) Katkı Payı(%) K. K. (r) 

Ana Sap Uzunluğu 0.485 
Doğrudan Etkisi 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden 
Yaprak Sayısı Çizerinden 
KardeĢ Say ısı üzerinden 
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fıde Kuru Ağırlığı üzerinden 

Ana Sap Kalınlığı 
Doğrudan Etkisi 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden 
KardeĢ Sayısı üzerinden 
Kurıı Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 0.004 1.36 

Yaprak Sayısı 0 875** 
Doğrudan Etkis i   
Ana Sap Uzunluğu üzerinden  
Ana Sap Kal ınlığı  üzerinden  
 
KardeĢ Sayısı üzerinden  
Kuru Madde Verimi üzerinden  
Ham Protein Verimi üzerinden  
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

KardeĢ Sayısı 0 923** 
Doğrudan Etkisi 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden 
Yaprak Sayısı üzerinden 
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 
Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Kuru Madde Verimi 1.000** 
Doğrudan Etkisi 
Ana Sap Uzunluğu uzerınden 
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden 
Yaprak Say ısı üzerinden 
KardeĢ Sayısı Uzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 

Fide Kuru Ağırlığı üzerinden 

Ham Protein Verimi 0 975** 
Doğrudan Etkisi 
Ana Sap Uzunluğu üzerinden  
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden  
Yaprak Sayısı üzerinden 
 KardeĢ Say ısı üzerinden  
Kuru Madde Verimi üzerinden  
Fıde Kuru Ağırlığı üzerinden 

Fide Kuru Ağırlığı 0.504 
Doğrudan Etkisi  
Ana Sap Uzunluğu üzerinden  
Ana Sap Kalınlığı  üzerinden  
Yaprak Say ısı üzerinden  
KardeĢ Say ısı üzerinden  
Kuru Madde Verimi üzerinden 
Ham Protein Verimi üzerinden 

*>%5 (r=0 754) ve **> %1 (r=0.874) önemli(R-=1.000) 
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Bazı Buğdaygil Yembitkilerinde Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi 
ile Değerlendirilmesi 

SONUÇ 

AraĢtırma sonucunda, otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile kuru madde verimi (r=1.0Û0**) ve ham 

protein verimi (r=0.989**)arasında; mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile kardeĢ sayısı (r=0.924**), kuru 

madde verimi (r=0.881**) ve ham protein verimi (r=0.962**) arasında; kılçıksız brom bitkisinde ise kuru ot 

verimi ile yaprak sayısı (r=0.875**), kardeĢ sayısı (r=0.923**), kuru madde verimi (r=l .000**)ve ham protein 

verimi (r=0.975**) arasında olumlu ve çok önemli i liĢki  tespit edilmiĢtir.  Path analizinde belirtme katsayısı (R ) 

değeri her üç bitkide de 1.000 olarak bulunmuĢtur. Bunun sonucu olarak kuru ot verimi ile verim komponentleri 

arasında sıkı bir iliĢkinin  bulunduğu ifade edilebilir. 
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NOHUT GEVENĠ (Astragalus cicer L.) AYRIK (Agropyron Gaertn.) 

KARIġIMLARINDA KURU OT VERĠMĠ ĠLE DĠĞER BAZI KARAKTERLER 
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER VE ĠZ ANALĠZLERĠ 

Sabahaddin ÜNAL1 Ahmet ERAÇ2 

                          /. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

                         2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 

ÖZET: Bu araĢtırma, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekıarlamalı olarak 
kurulmuĢtur. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık, yalın ve nohut geveni otlak ayrığı ve mavi 

ayrık ile % 20, 40, 60. 80 olmak üzere 11 karıĢım oranlarında denenmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, bitki 
tür ler inin  kuru ot verimi ile bazı diğer karakterleri arasındaki iliĢki ve bu özelliklerin kuru ot 

verimine doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiĢtir. 

Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar aĢağıda sırayla verilmiĢtir: 

1. Nohut geveni ve mavi ayrıktaki kuru ot verimi en yüksek il iĢkiyi  ham protein verimi (sırayla 
r= 0.983** ve r= 0.999**) ve kuru madde verimi (sırayla r= 0.983 ** ve r= 0.999**) ile 

göstermiĢtir. Otlak ayrığında kuru ot veriminin en yüksek i l iĢkisi  kuru madde verimi ile (r= 
0.964** ) tespit edilmiĢtir. 

2. Ġz (path) analizi sonucunda nohut geveninde en yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot 
verimi ile kuru madde verimi (0.983) ve ham protein verimi (0.983) arasında meydana gelmiĢtir. 

Otlak ayrığı ve mavi ayrıkta en yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot verimi ile kuru 

madde verimi (sırayla 0.964 ve 0.999 olarak ) arasında bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Nohut geveni, ayrık, karıĢım, ot verimi, iz analizi. 

PATH AND CORRELATION ANALYSIS BETWEEN HAY YIELD AND HAY YIELD 
COMPONENTS IN CICER MILKVETCH 

(Astragalus cicer L.) AND WHEATGRASS (Agropyron Gaertn.) MIXTURES 

SUMMARY: This research was established as a completely randomised block design with four 
replications. A total of the eleven combinations of cicer milkvetch, crested wheatgrass and 

intermediate wheatgrass made up the mixtures as at the ratios of 20, 40, 60, 80 % and pure 
stand for each species. In this research, it was found out that correlations of some characters of 

plant species with hay yield and the effects of those characters directly and indirectly to the hay 

yield. 

The results of this research are given as follows: 

l Hay yields of cicer milkvetch and intermediate wheatgrass were shown significantly and 
positively correlated to the crude protein (r- 0.983** and r= 0.999** respectively) and dry 
matter (r=-0.983** and r= 0.999** respectively) yields. The hay yield of crested wheatgrass 

was significantly and positively associated with dry matter yields (r= 0.964** ). 

2. The results of path analysis clearly indicated that the highest total correlation coefficient 
occurred in cicer milkvetch (0.983) between hay and crude protein yields and between hay and 

dry matter yields, whereas it happened in crested wheatgrass and intermediate wheatgrass 
between hay and dry matter yields (0.964 and 0.999, respectively). 

Key Words: Cicer milkvetch, wheatgrass, mixture, hay yield, path analysis. 

GĠRĠġ 
Bu çalıĢmada, nohut geveni ile otlak ayrığı ve mavi ayrık arasında değiĢik ekim oranları 

uygulanmıĢtır. Burada, bitki türlerinin kuru ot verimi ile bazı diğer karakterler 

arasındaki iliĢki ve bu özelliklerin kuru ot verimine doğrudan ve dolaylı etkileri 

incelenmiĢtir. 
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Vogel et al. (1986) mavi ayrıkta bitki boyu ve bitki yayılma çapı ile kuru ot verimi 
arasında önemli olumlu, protein ve kuru madde oranı arasında ise önemli olumsuz bir i l i Ģk i  
bulmuĢlardır. Yine aynı bitkide kuru ot verimi ile protein oranı arasında önemli olumsuz bir 
i l iĢki ,  verim ile kuru madde oranı arasında da önemli olumlu bir i liĢki  saptamıĢlardır. 
Protein oranı ile kuru madde oranı arasında da önemli olumlu bir il iĢki  olduğunu 
bulmuĢlardır. 

Bakheit (1988)'in yoncada yaptığı çalıĢmada, protein verimi ile yeĢil ot verimi ve 
kuru ot verimi arasında (r= 0.99) ve bitki uzunluğu arasında (r= 0.93) korelasyon bulmuĢ ve 
aynı araĢtırıcı path analizi neticesinde yoncada yeĢil ot veriminin protein oranı üzerinde en 
yüksek olumlu etkiye (0.97) sahip olduğunu saptamıĢtır. 

Gumber et al. (1988) Ġran üçgülünde yaptıkları path analizinde yaprak sap 
uzunluğunun kuru madde verimi ile i l i Ģki l i  olduğunu ve yaprakcık büyüklüğünün verim 

üzerinde doğrudan yüksek bir etkiye sahip olduğunu saptamıĢlardır. Aynı araĢtırıcılar kuru 
madde verimine yeĢil ot üzerinden dolaylı etkileri, yaprak büyüklüğü, ham protein oranı ve 
sap kalınlığı  gibi özelliklerin meydana getirdiğini belirtmiĢler ve önemli olumlu i l i Ģkin in 
bulunduğunu vurgulamıĢlardır. 

Kephart et al. (1992)'nin yapmıĢ oldukları çalıĢmada, yoncanın tesis yı l ından  
sonraki yıllarda ekim oranlarının verim ve verim öğelerine yaptıkları etkiyi incelemiĢlerdir. 

Aynı araĢtırıclar path analizi yaparak fide ağırl ığının  verim üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Tosun vd (1997) yabani domuz ayrığı üzerinde yapmıĢ oldukları çalıĢmada, kuru ot 
verimi ile bitki boyu (r= 0.906**), yaprak uzunluğu (r= 0.859**), yaprak geniĢliği  (r= 
0.877**) ve kardeĢ sayısı (r= 0.756*) arasında olumlu ve önemli i l iĢkiler  bulunduğunu 
ortaya koymuĢlardır. Ġncelenen özelliklerin ot verimine doğrudan olumlu katkıları dikkate 

alındığında, bitki boyu % 46.47 i le  i l k  sırayı almıĢ, bunu yaprak geniĢliği  % 31.52 ile 
izlemiĢtir. Sap kal ınl ığın ında  kuru ot verimine doğrudan etkisinin olumsuz yönde 
olduğunu tespit etmiĢlerdir. Sap ka l ı n l ı ğ ın ın  kuru ot verimine o l u ml u  etkisi  ise diğer 
özel l ikler  üzerinden dolaylı olarak gerçekleĢmiĢ ve bunlardan en yüksek payı da bi tki  
bovu % 40.06 olarak almıĢtır. Aynı araĢtırıcılar, yine sap kal ınl ığının ,  yaprak geniĢliği 
vasıtasıyla kuru ot verimine % 21.72'lik bir katkı sağladığını ortaya koymuĢlardır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araĢtırma 1995, 1996 ve 1997 yıllarında Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma 

Enstitüsü'nün Haymana ilçesinin  Ġkizce köyü yakınında bulunan deneme tar lalar ında 
yürütülmüĢtür. 

AraĢtırmada materyal olarak buğdaygil yem bitkilerinden mavi ayrık (Elymus 

hispidııs (Opiz)Melderis, Syn. Agropyron intermedium (HoĢt) Beaııv.) ve otlak ayrığı 
(Agropyron cristattım (L.) Gaertn.), baklagil yem bitkilerinden de nohut geveni (Astragalııs 

cicer L. Syn. A. mucronatus DC.) kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma, tesadüf blokları deneme 

desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur (Steel ve Torrie 1960, DüzgüneĢ vd 1983). 
Mavi ayrık, otlak ayrığı ve nohut geveni tohumları ya l ı n  ve ikili karıĢımlar halinde 

aynı sıraya gelecek Ģekilde 11 farklı iĢlemde eki lmiĢt i r .  Her b i tki  türünün çimlenme 
yüzdeleri esas alınarak, dekara ekilecek tohum miktarları hesaplanmak suretiyle bulunmuĢtur. 
Bu durumda, her tekrarlamada 50 cm aralıkla eki lmiĢ  7 sıralı  3.5 m x 5.0 m boyutlarında 1 
1 adet parsel vardır. 

Nohut geveninde % 10 çiçeklenme tarihinde, ayrıklarda baĢaklanma baĢlangıç 
tarihlerinde, parsellerin her birinden rasgele alınan 10 bitkide doğal bi tki  boyu. ana sap 
uzunluğu, ana sap kalınlığı ,  ana saptaki yaprak sayısı ve bitki yayılma çapı gibi öze l l i kle r  
incelenmiĢtir. Her bitki türü ve parsel için  de kuru ot verimi, kuru madde verimi ve ham 
protein verimi tespit edilmiĢtir .  

Denemeye ait veriler MSTATC bilgisayar programından yararlanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiki analiz    sonucunda    önemli    f arkl ı l ık     ortaya    
çıkt ığında  ortalamaların  karĢılaĢtırılması  için  %  5  öneml i l i k  düzeyinde  En  Az 
Önemli  Fark  testi uygulanmıĢtır. 
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Nohut Geveni (Astragalus cicer L.) Ayrık (Agropyron Gaertn.) Karışımlarında Kuru Ot Verimi ile Diğer 
Bazı Karakterler Arasındaki İlişkiler ve İz Analizleri 

Denemede ele alınan farklı karakterlerin, bitki türlerine ait kuru ot verimlerine 
etkilerini tespit etmek için % 1 ve % 5 düzeylerinde tekli korelasyon katsayıları 
bulunmuĢtur. 

Karakterlerin kuru ot verimine doğrudan ve dolaylı etkilerine i l i Ģkin  path 
analizi yapılarak, path değerleri ve katkı payları Altınok (1993)'un çalıĢmalarından 
yararlanılarak MĠNĠTAB programında analiz edilerek bulunmuĢtur. 

ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

Orta Anadolu kıraç Ģartlarında yapay mera karıĢımı için  en uygun tohum 
oranlarını bulmak amacı ile seçilen mavi ayrık, otlak ayrığı ve nohut geveniyle yapılan 11 
karıĢımdaki tide sayısı ve geliĢimi,  bitki sayısı, botanik kompozisyon, doğal bitki boyu, 
ana sap uzunluğu ve kal ınlığı ,  ana saptaki yaprak sayısı ve bitki yayılma alanı, yeĢil ve 
kuru ot verimi, kuru madde oranı ve verimi, ham protein oranı ve veriminin kuru ot verim 
yönünden i l iĢki ler i  bu bölümde sırayla tartıĢılacaktır. 

Kuru Ot Verimi ile Diğer Karakterler Arasındaki ĠliĢkiler ve Path Analizleri 

Kuru Ot Verimi İle Diğer Karakterler Arasındaki İlişkiler 

Nohut geveninde çizelge.1 .'de görüldüğü gibi, kuru ot verimi, en yüksek 
i l i Ģk iy i  kuru madde verimi (r= 0.983 **) ve ham protein verimi ile (r= 0.983 **) 
göstermiĢtir. Bunu. ana sap kalınlığı ,  ana saptaki yaprak sayısı, bitki yayılma çapı ve 
ana sap uzunluğu takip etmiĢtir. Bahsedilen özellikler kuru ot verimi ile çok yakın i liĢki  
halinde bulunmaktadır. Fide kuru ağırlığı, doğal bitki boyu ile kuru ot verimi arasında 
oluĢan i liĢkiler  istatitiki olarak önemli düzeyde bulunmamıĢtır. Bakheit (1988)'in 
yoncada yaptığı çalıĢmada, protein verimi ile yeĢil ot verimi ve kuru ot verimi arasında 
(r= 0.99) ve bitki uzunluğu arasında (r= 0.93) olumlu i l iĢki ler  bulunmuĢtur. Bu sonuç 
denememizde tespit edilen kuru ot verimi ile ham protein verimi arasındaki yüksek 
düzeydeki iliĢkiyle  tam bir  uyum göstermektedir. Denememizde bulunan protein verimi 
ile doğal bitki boyu arasındaki i l i Ģki  uyumlu olmamıĢtır bunun sebebi çeĢit farklılığından 
kaynaklanabileceği fikrini vermektedir. 

Çizelge 1. Nohut Geveninin Farklı Karakterleri Arasındaki ĠliĢkiler  

Karakterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Fide kuru ağırlığı 1.000        

2. Doğal bitki boyu 0.517 

** 

1.000       

3. Ana sap uzunluğu 0.464 

** 

0.873 

** 

1.000      

4. Ana sap kalınlığı 0.254 0.592 

** 

0.850** 1.000     

5 Ana saptaki yaprak 

sayısı 

0.083 0.386* 0.705 

** 

0.918*

* 

1.000    

6. Bitki yayılma çapı 0.168 0.275 0.672 

** 

0.804 

** 

0805** 1.000   

7. Kuru madde verimi 0.086 0.167 0.451 

** 

0.715 

** 

0.652 

** 

0.654** 1.000  

8. Ham protein verimi 0.009 0.069 0.365 * 0.668 * 0.632 

** 

0.619 ** 0.997 ** 1 000 

Kuru ot verimi 0.080 0.132 0.408 * 0.683 

** 

0.620*

* 

0.615 

** 

0 98 3 

** ■ 

0.983 ** 

(*) 0.05 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 

 (**) 0.01 düzeyin önemliliği göstermektedir 

Otlak ayrığında çizelge.2.'de görüldüğü gibi, kuru ot verimi, en yüksek i l i Ģkiyi  
kuru madde verimi ile (r= 0.964 **) göstermiĢtir. Onu ham protein veriminin (r= 0.877 
**) ve ana sap uzunluğunun (r= 0.492 *) kuru ot verimi ile olumlu ve önemli iliĢkileri  
takip etmiĢlerdir. Fide kuru ağırlığı ,  doğal bitki boyu, ana saptaki yaprak sayısı, bitki 
yayılma çapı ile kuru ot verimi arasında oluĢan i liĢkiler  istatistiki olarak önemli 
düzeyde bulunmamıĢtır. Ana sap kalınlığı  ile kuru ot verimi arasında olumsuz, ve 
önemsiz bir i l i Ģki  kaydedilmiĢtir. 
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Çizelge 2. Otlak Ayrığının Farklı Karakterleri Arasındaki ĠliĢkiler   

Karakterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Fide kuru ağırlığı  1.000        
2 Doğal bitki boyu 0.228 1.000       
3. Ana sap uzunluğu 0.227 0.922 ** 1.000      
4. Ana sap kalınlığı -0.047 0.187 0.036 1.000     
5. Ana saptaki yaprak 

sayısı j 

-0.048 0.122 0.154 0.131 ** 1.000    
6. Bitki yayılma çapı 0.346 0.692 ** 0.756** 0.110 0.082 1.000   
7.Kuru madde verimi 0.273 0.207 0.449 ** -0.367 0.309 0.398 1.000  
8.Ham protein verimi 0.372 0.224 0.459 * -0.280 0.183 0.514* 0.880 ** 1.000 
Kuru ot verimi 0.246 0.244 0.492 * -0.436 0.340 0.359 0.964 ** 0 877 ** 

(**) 0. 01 düzeyinde önemliliği göstermektedir 

Mavi ayrıkta çizelge.3.'de görüldüğü gibi, kuru ot verimi, en yüksek i l i Ģkiyi  kuru 
madde verimi (r= 0.999 **) ve ham protein verimi (r= 0.999 **) ile göstermiĢtir. Bunu ana 
sap uzunluğu takip etmiĢtir. Bitki yayılma çapı, ana saptaki yaprak sayısı, ana sap kalınlığı ,  
doğal bitki boyu, fide kuru ağırlığı ile kuru ot verimi arasında oluĢan i l iĢki ler  istatistiki 
olarak önemli düzeyde bulunmamıĢtır. Ana sap kalınlığı ve ana saptaki yaprak sayısı ile kuru 
ot verimi arasında olumsuz ve önemsiz bir  i l iĢki  tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3. Mavi Ayrığın Farklı Karakterleri Arasındaki ĠliĢkiler  

Karakterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Fide kuru agırlığı 1.000        
2. Doğal bitki boyu -0.388 1.000       
3. Ana sap uzunluğu -0.262 0.879 ** 1.000      
4 Ana sap kalınlığı  -0.444 * 0.260 0.094 1.000     
5. Ana saptaki yaprak sayısı -0.290 0.248 0.136 0.701 ** 1.000    
6  Bitki yayılma çapı 0.185 0.065 0.248 0.070 -0.027 1.000   
7. Kuru madde verimi 0.031 0.409 0.595 ** -0.185 -0.386 0.407 1.000  
8  Ham protein verimi 0.031 0.409 0.595 ** -0.185 -0.386 0.407 1.000** 1.000 
Kuru ot verimi 0.034 0.408 0.593 ** -0.189 -0.394 0.413 0.999 ** 0 999 ** 
(*) 0. 05 düzeyinde önemliliği göstermektedir.  
(**) 0.01 duzeyinde önemliliği göstermektedir. 

Tosun vd (1997) yabani domuz ayrığı bitkilerinde, kuru ot verimi ile bitki boyu 

arasındaki i l iĢkiyi  olumlu ve çok önemli bulmuĢlar, ayrıca bitki boyunun, topraküstü 
biyomasına ait vejetatif bir özellik olduğundan bitki boyunun artmasına paralel olarak ot 

veriminin de artmakta olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu denemede yer alan otlak ayrığında kuru 

ot verimi ile doğal bitki boyu arasında olumlu ancak önemsiz, kuru ot verimi ile ana sap 
uzunluğu arasında ise olumlu ve önemli bir  i l i Ģki  bulunmuĢtur ve mavi ayrıkta ise kuru ot 

verimi ile doğal bitki boyu arasında o lu ml u  önemsiz, kuru ot verimi ile ana sap uzunluğu 
arasında da olumlu önemli bir i l i Ģki  tespit edilmiĢtir. Vogel et al. (1986) mavi ayrıkta bi tki  

boyu ve bitki yayılma çapı ile Kuru ot verimi arasında önemli olumlu bir i l i Ģki  bulmuĢlardır. 
Bu denemede otlak ayrığı ve mavi ayrıkta elde edilen kuru ot verimi ile ana sap uzunluğu 

arasındaki i l iĢki  Vogel et ah (1986) ve Tosun vd (1997)'nın  sonuçlarına benzerlik 

göstermektedir. Tosun vd (1997) sap kal ınl ığı  ile ot verimi arasında olumlu ancak önemsiz 
bir i l i Ģki  olduğunu tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda nohut geveninde olumlu ve önemli bir 

i l i Ģ k i  bu sonuç ile uyumlu olmakta ancak otlak ayrığı ve mavi ayrıkta ise olumsuz ve 
önemsiz bir i l i Ģ k i  görülmüĢtür. Bu durum bitki türlerinin  çeĢit ve çevre 

fa rkl ı l ıkla r ından kaynaklanabileceği düĢüncesini vermektedir. 

Ġz (Path) Analizleri 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrıkta kuru ot verimi bağımlı değiĢken seçilerek 
ve 8 karakter alınarak yapılan path analizi i le i l g i l i  doğrudan ve do layl ı  e tki le r in  iz 

katsayıları incelenmiĢtir. 
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Nohut Geveni (Astragalus cicer L.) Ayrık (Agropyron Gaertn.) Karışımlarında Kuru Ot Verimi ile Diğer 
Bazı Karakterler Arasındaki İlişkiler ve İz Analizleri 

Nohut geveninde çizelge.4.'de görüldüğü gibi ele alınan tüm karakterlerin toplam 

korelasyon katsayıları olumlu olarak elde edilmiĢtir. En yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru 
ot verimi ile kuru madde verimi (0.983**) ve ham protein verimi (0.983**) arasında meydana 
gelmiĢtir. Bu katsayılardan birincisi üzerinde en yüksek pay kuru madde veriminin (0.45100) 
doğrudan ve ham protein verimi (0.57672) üzerinden dolaylı olumlu, ikincisi  üzerinde ise en 
yüksek pay ham protein veriminin (0.59030) doğrudan ve kuru madde verimi (0.44063) 

üzerinden dolaylı olumlu etkisi kuru ot verimine olmuĢtur. Kuru ot verimine doğrudan olumlu 
etkide bulunan diğer karakterler ise fide kuru ağırlığı, ana sap uzunluğu ve ana sap kalınlığı  
olarak sayılabilir. Kuru ot verimi i le doğrudan i l i Ģk i s i  olumsuz olan karakterler ise doğal bitki 
boyu, ana saptaki yaprak sayısı ve bitki yayılma çapı olmuĢtur. 

Çizelge 5 incelendiğinde kuru ot verimi üzerine en yüksek doğrudan etkinin  katkı payı, 
ham protein veriminde (% 53.010) olmuĢtur. Onu kuru madde verimi (% 32.458). fide kuru 

ağırlığı (% 32.197) izlemiĢlerdir. Kuru ot verimine en yüksek doğrudan etki payları olan bu 
özellikler ıslah çalıĢmalarında seleksiyon kriterleri olarak kul lanı labi l ir .  

Kuru ot verimi üzerine en yüksek dolaylı etkinin katkı payı, ham protein verimi 
üzerinden (% 47.104) ana saptaki yaprak sayısı yapmıĢtır. Onu bitki yayılma çapı, ana sap 
kalınl ığı ,  kuru madde verimi ve ana sap uzunluğunun ham protein verimi üzerinden olan 
dolaylı etkilerinin katkı payları sırayla % 46.786, 46.390,41.506 ve 39.709 olarak takip 

etmiĢlerdir. Kuru ot verimi üzerine en yüksek dolaylı etki payları olan ana saptaki yaprak sayısı, 
bitki yayılma çapı ve ana sap kalınlığı gibi özellikler, verime yönelik yapılacak araĢtırmalarda 
dikkate alınabilir. 

Gumber et al. (1988)'nin Ġran üçgülünde yaptıkları çalıĢmada path analizi sonuçlarına 
göre yaprak sap uzunluğunun kuru madde verimi ile i l i Ģkili  olduğu ve yaprakcık büyüklüğünün 
de, verim üzerinde doğrudan yüksek bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuĢtur. Aynı 

araĢtırıcılar kuru madde verimine yeĢil ot verimi üzerinden dolaylı etkileri, yaprak büyüklüğü, 
ham protein oranı ve sap kalınlığı gibi özelliklerin meydana getirdiğini belirtmiĢ ve önemli 
olumlu i l iĢkilerin  bulunduğunu vurgulamıĢtır. Bakheit (1988) yaptığı path analizine göre 
yoncada, yeĢil ot veriminin protein oranı üzerinden en yüksek olumlu etkiye sahip olduğunu 
bulmuĢtur. AraĢtırmamızda da nohut geveninde kuru ot verimine ham protein veriminin önemli 
etkisi bulunmuĢtur. Bu duruma göre yeĢil ot ve kuru ot verimleri dikkate alınırsa araĢtırmamızla 

bir  paralellik olduğu söylenebilir. Kephart et al (1992)'mn yoncada yapmıĢ olduğu path analizi 
neticesinde, fide ağırlığının verim üzerinde önemli etkiye sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. 
AraĢtırmamızda en yüksek toplam korelasyon katsayıları kuru ot verimi ile kuru madde verimi ve 
ham protein verimi arasında meydana gelmiĢtir. Kuru ot verimi ile kuru madde verimi arasındaki 
katsayı üzerinde en yüksek pay kuru madde veriminin doğrudan olumlu etkisi ile ham protein 
verimi üzerinden dolaylı olumlu, kuru ot verimi ile ham protein verimi arasındaki katsayı 

üzerinde ise en yüksek pay ham protein veriminin doğrudan olumlu ve kuru madde verimi 
üzerinden dolaylı olumlu etkisi ile kııru ot verimine olmuĢtur. Aynı bitkide kuru ot verimi 
üzerinde doğrudan etkiye sahip olan karakterler, fide kuru ağırlığı, ana sap uzunluğu ve ana sap 
ka l ıp l ığı  olarak sayılabilir .  Sözü edilen araĢtırıcıların inceledikleri bitki türlerinin farklı 
olması ve öncelikle ele aldıkları konuların değiĢik olması karĢılaĢtırmada da farklı sonuçlara 
götürebilmektedir. 

Çizelge 4. Nohut Geveni Kuru Ot Verimine Doğrudan ve Dolaylı Etkilerine ĠliĢkin  Path Katsayıları 
Karakterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Fide kuru ağırlığı 0.03460 0.017888 0.01605 0.00879 ' 0.0.0287 0.00581 0 00298 0.00031 

2 Doğal bitki  boyu -0.00388 -0.00750 -0.00655 -0.00444 -0.00289 -0.00206 -0.00125 -0.00052   ■ 

3. Ana sap uzunluğu 0.00515 0.00969 0.01110 0.00944 0.00783 0.00746 0.00501 0.00405 

4. Ana sap kalınlığı  0.00965 0.02250 0.03230 0.03800 0.03488 0.03055 0.02717 0.02538 

5. Ana saptaki 

yapraksayısı 

-0.00387 -0.01801 -0.03289 -0.04282 -0.04665 -0.03755 -003042 -0.02948 

6. Bitki yayılma çapı -0.00621 -0.01017 -0.02485 -0.02973 -0.02977 -0,03698 -0.29495 -0.02289 

7. Kuru madde verimi 0.03879 0.07532 0.20340 0.32247 0.29405 0.29495 0.45100 0.44063 

8. Ham protein verimi 0.00531 0.04073 0.21546 0.39432 0.37307 036540 0.57672 0.59030 

Toplam korelasyon 

katsayısı 

0.080 0.132 0.408 * 0.683 ** 0.620 ** 0.615 ** 0.983 ** 0.983 ** 

Belirtme Katsayısı (R2) 0.980 

(*) 0.05 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
(**) 0 01 düzeyinde önemlil iği  göstermekledir. 
Not:  Altı çizgi ile  iĢaretli  olanlar doğrudan etkileri,  diğerleri de dolaylı  etki leri  göstermektedir 
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Çizelge 5. Nohut Geveni Kuru Ot Verimine Göre Doğrudan ve Dolaylı Etkilerin Katkı Payları (%) 

Karakterler 1 2 3 4. 5 6 7 8 
1  Fide kuru ağırlığı 32.197 8.864 2.959 1.034 0.363 0.744 0.214 0.028 
2 Doğal bilki boyu 3.608 3J17 1.207 0.522 0.366 0.264 0.090 0.047 
3. Ana sap uzunluğu 4.793 4.802 2.046 1 . 1 1 0  0.988 0.955 0.360 0.364 
4. Ana sap kalınlığı 8.982 11.148 5.953 4.471 4.404 3.912 1.955 2.280 
5. Ana saptaki yaprak sayısı 3.603 8.923 6.061 5.038 5.890 4.808 2.189 2.648 
6. Bitki yayılma çapı 5.781 5.039 4.580 3.498 3.759 4.735 21.227 2.056 

7. Kuru madde verimi 36.093 37.323 37.486 37.937 37.127 37.766 32.458 39.569 
8. Ham protein verimi 4.944 20.184 39.709 46.390 47.104 46.786 41.506 53.010 

Not: Altı çizgi ile iĢaretli olanlar doğrudan etkileri, diğerleri de dolaylı etkileri göstermektedir. 

Otlak ayrığında çizelge.6.'da görüldüğü gibi ana sap ka l ın l ığına  ait toplam 
korelasyon katsayısı olumsuz, diğer karakterlerin toplam korelasyon katsayıları olumlu olarak 
elde edilmiĢtir. En yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot verimi ile kuru madde verimi 
(0.964**) arasında meydana gelmiĢtir. Bu katsayı üzerinde kuru madde veriminin (0.64590) 
doğrudan etkisi olumlu ve yüksek olmuĢ, ancak yine aynı katsayıda en önemli payı ham 
protein veriminin (0.21032) ve ana sap uzunluğunun (0.12469) kuru madde verimi üzerinden, 

kuru ot verimine olumlu dolaylı etkileri olmuĢtur. Kuru ot verimine diğer karakterlerin 
doğrudan olumlu etkisinde, en yüksek etkiyi kuru madde verimi göstermiĢ onu sırayla ana sap 
uzunluğu, ham protein verimi ve ana saptaki yaprak sayısı takip etmiĢlerdir. Kuru ot verimi ile 
doğrudan iliĢkisi olumsuz olan karakterler ise fide kuru ağırlığı, doğal bitki boyu, ana sap 
kalınlığı ,  bitki yayılma çapı olmuĢtur. 

Çizelge 6. Otlak Ayrığı Kuru Ot Verimine Doğrudan ve Doljylı Etkilerine ĠliĢkin Path Katsayıları  

Karekterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Fide kuru ağırlığı -0.00881 -0.00201 -0.00200 0.00041 0.00042 -0.00305 -0.00240 -0.00328 

2 Doğal bitki boyu -0.01334 -0.05850 -0.25604 -0.01094 -0.00714 -0.04048 -0.0121 1 -0.01310 

3 Ana sap uzunluğu 0.06304 0.25604 0.27770 0.00100 0.04277 0.20994 0.12469 0.12746 

4. Ana sap kalınlığı 0.00659 -0.02624 -0.00505 -0.14031 -0.01838 -0.01543 0.05149 0.03929 
5. Ana saptaki yaprak 
savısı 

-0.00525 0.01335 0.01685 0.01433 0.10939 0 01908 0.03380 0.02002 

6. Bitki yayılma çapı -0.08051 -0.16103 -0.17592 -0.02560 -0.01908 -0.23270 -0.25707 -0.1 1961 

7. Kuru madde verimi 0.176331 0.13370 0.29001 -0.23704 0.19958 0.25707 (164590 0.21032 

8. Ham protein verimi 0.08891 0.05354 0.10970 -0.06692 0.04374 0.12286 0.21032 0.23900 
Toplam Korelasyon 
Katsayısı 

0.246 0.244 0.492 * -0.436 0.340 0.359 0.964** 0.877 ** 

Belirtme Katsayısı (R')    0.969     

 
(*) 0.05 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
(**) 0.01 düzeyinde önemliliği göstermektedir.  
Not: Altı çizgi ile iĢaretli olanlar doğrudan etkileri, diğerleri de dolaylı etkileri göstermektedir. 

Çizelge 7. incelendiğinde kuru ot verimi üzerine en yüksek doğrudan etkinin katkı 
payı, kuru madde veriminde (% 48.281) olmuĢtur. Onu ham protein verimi (% 30.955), ana 
sap kalınlığı  (% 27.754), bitki yayılma.çapı (%25.838), ana saptaki yaprak sayısı (% 24.833) 
ve ana sap uzunluğu (% 24.504) izlemiĢtir. Bu durumda kuru ot verimini doğrudan kuru 

madde verimi, ham protein verimi ve ana sap kalınlığı ve bitki yayılma çapı gibi özelliklerin 
en yüksek düzeyde etkilediği anlaĢılmaktadır. Kuru ot verimi üzerine en yüksek dolaylı etki 
katkı payı, ana sap kalınlığının  kuru madde verimi üzerinden (% 46.888) olmuĢtur. Onu ana 
saptaki yaprak sayısı ve fide kuru ağırlığının kuru madde verimi üzerinden dolaylı etki katkı 
payları sırayla % 45.309 ve % 39.823 olarak takip etmiĢlerdir. Diğer yönden ana sap 
kalınlığı, ana saptaki yaprak sayısı ve fide kuru ağırlığının dolaylı etkileri dikkate alınmalıdır. 
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Çizelge 7. Otlak Ayrığı  Kuru Ot Verimine Göre Doğrudan ve Dolaylı Etkilerin Katkı Payları (%) 
Karekteıler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Fide kuru ağırlığı 1.990 0.285 0.176 0.082 0.096 0.338 0 180 0.424 

2. Doğal bitki boyu 3.012 8.305 22.593 2.164 1.620 4.495 0.905 1.697 

3. Ana sap uzunluğu 14.23

7 

36.349 24.504 1.977 9.709 23.311 9.320 16.509 

4. Ana sap kalınlığı 1.489 3.725 0.446 27.754 4.173 1.714 3.849 5.08S 

5. Ana saptaki yaprak 

sayısı 

1.186 1.895 1.487 2.835 24.83

3 

2.119 2.527' 2.593 

6. Bitki yayılma çapı 18.18

4 

22.860 15.523 5.063 4.332 25138 19.216 15.492 

7. Kuru madde verimi 39.82

3 

18.981 25.591 46.888 45.30

9 

28.544 48,281_ 27.241 

8. Ham protein verimi 20.07

9 

7.600 9.680 13.237 9.929 13.640 15.722 30,955 

Not: Altı çizgi ile iĢaretli olanlar doğrudan etkileri, diğerleri de dolaylı etkileri göstermektedir. 

Mavi ayrıkta çizelge.8.'de görüldüğü gibi ana sap kalınlığı ,ana saptaki yaprak sayısına 
ait toplam korelasyon katsayıları olumsuz, diğer karakterlerin toplam korelasyon 
katsayıları olumlu olarak elde edilmiĢtir.  En yüksek toplam korelasyon katsayıları kuru ot 
verimi ile kuru madde verimi (0.999**) ve ham protein verimi (0.999**) arasında meydana 
gelmiĢtir. Ancak ham protein veriminin diğer bağımsız değiĢkenler ile yüksek düzeyde i l iĢki  
göstermesi sebebiyle değerlendirme dıĢı tutulmuĢtur. Dolayısıyla ham protein verimi ile ilgili 
path katsayıları ve etkilerin katkı paylan hesaplanamamıĢtır. Kuru ot verimi ile kuru 
madde verimi arasında olan en yüksek toplam korelasyon katsayında en önemli payı kuru 
madde veriminin ( 0.99059) doğrudan olumlu etkisi almıĢtır. Kuru ot verimine diğer 
karakterlerin doğrudan olumlu etkileri oldukça düĢük düzeyde olmuĢtur Bu karakterler 
sırayla fide kuru ağırlığı,  doğal bitki boyu, ana sap kalınlığı ve bitki yayılma çapı olarak 
sayılabilir.  Kuru ot verimi ile doğrudan iliĢkisi  olumsuz olan karakterler ise, ana sap 
uzunluğu ve ana saptaki yaprak sayısı olmuĢlardır. 

Çizelge 8. Mavi Ayrık Kuru Ot Verimine Doğrudan ve Dolaylı Etkilerine ĠliĢkin  Path Katsayıları  

Karekterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Fide kuru ağırlığı 0.00006 -0.00002 -0.00002 -0.00003 -0.00002 0.00001 2.000x10-° 0.00000 

2 Doğal bitki boyu -0.00509 0.01313 0.01154 0.00341 0.00326 0.00085 0.00537 0.00000 

3  Ana sap uzunluğu 0.00209 -0.00702 -0.00799 -0.00075 -0.00109 -0.00198 -0.00475 0.00000 

4. Ana sap ka lın l ı ğı  -0.00023 0.00014 0.00005 0.00052 0.00037 0.00004 •^0.00010 0.00000 

5 Ana saptaki yaprak sayısı 0.00384 -0.00328 -0.00180 -0.00928 -0.01324 0.00036 0.00511 0.00000 

6. Bitki yayılma çapı 0.00185 0.00065 0.00248 0.00070 -0.00027 0.0Ġ00J 0.00407  • 0.00000 

7  Kuru madde verimi 0.03071 0.40515 0.58940 -0.18326 -0.38237 0.40317 0.99059 0.00000 

8. Ham protein verimi*** 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Toplam korelasyon 
Katsayısı 

0.034 0.408 0.593 ** -0.189 -0.394 0.413 0.999 ** 0.999 ** 

Belirtme Katsayısı (R2) 0,999 

Çizelge 9 incelendiğinde kuru ot verimi üzerine en yüksek doğrudan etkinin katkı payı, 

kuru madde veriminde (% 98.079) olmuĢtur. Onu ana saptaki yaprak sayısı (% 3.305), 
doğal bitki boyu (% 3.058) ve bitki yayılma çapı (% 2.403) izlemiĢlerdir. Bu durum da 
kuru ot verimini doğrudan kuru madde verim en yüksek düzeyde etkilemiĢ, onu ana 
saptaki yaprak sayısı, doğal bitki boyu ve bitki yayılma çapı gibi özellikler takip etmiĢler 
ancak etkileri  oldukça düĢük düzeyde olmuĢtur.                                                         
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(*) 0.05 düzeyinde önemliliği göstermektedir. 
(**) 0.01 düzeyinde önemliliği  göstermektedir. 
(*** )Patlı analizi neticesinde bağımsız değiĢkenler ile yüksek düzeyde korelasyon göstermesi sebebiyle  program 
tarafından değerlendirme dıĢı tutulmuĢtur. 
Not: Altı çizgi ile  iĢaretli olanlar doğrudan etkileri, digerleri de dolayl ı  etkileri göstermektedir 
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Çizelge 9. Mavi Ayrık Kuru Ot Verimine Göre Doğrudan ve Dolaylı Etkilerin Katkı Payları (%)  

Karakterler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Fide kuru ağırlığı 0.132 0.005 0.002 0.013 0.004 0.003 1.782x10-" 0.000 
2. Doğal bitki boyu 0.611 3.058 1.882 1.725 0.813 0.205 0.532 0.000 
3. Anasap uzunluğu 4.771 1.636 1.303 0.379 0.271 0.476 0.471 0.000 
4. Ana sap kalınlığı 0.526 0.032 0.008 0.263 0.091 0.009 0.010 0.000 
5. Ana saptaki yaprak sayısı 8.751 0.765 0.294 4.689 3.305 0.086 0.506 0.000 
6 Bitki yayılma çapı 4.219 0.152 0.405 0.354 0.067 2:403 0.403 0.000 

7. Kuru madde verimi 69.989 94.354 96.107 92.578 95.448 96.819 98.079 0.000 
8. Ham protein verimi ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Not: Altı çizgi ile iĢaretli olanlar doğrudan etkileri, diğerleri de dolaylı etkileri göstermektedir. 
** Path analizi neticesinde bağımsız değiĢkenler ile yüksek düzeyde korelasyon göstermesi sebebiyje program tarafından 
değerlendirme dıĢı tutulmuĢtur. 

Kuru ot verimi üzerine en yüksek dolaylı etkinin katkı payı, bitki yayılma çapının 
kuru madde verimi üzerinden (% 96.819) olmuĢtur. Onu ana sap uzunluğu, ana saptaki yaprak 
sayısı, doğal bitki boyu ve ana sap kalınlığının kuru madde verimi üzerinden dolaylı etkilerinin 
sırayla katkı payları % 96.107, 95.448, 94.354 ve 92.578 olarak takip etmiĢlerdir. Diğer bir 
ifadeyle bitki yayılma çapı, ana sap uzunluğu, ana saptaki yaprak sayısı, doğal bitki boyu ve 
ana sap kalınlığının dolaylı etkileri dikkate alınmalıdır. 

Tosun vd (1997)'nin yabani domuz ayrığı bitkilerinde yaptıkları path analizi 
çalıĢmasında ele alınan özelliklerin ot verimine doğrudan olumlu katkıları dikkate alındığında, 
bitki boyu % 46.47 ile ilk sırayı almıĢ, bunu Çaprak geniĢliği % 31.52 ile izlemiĢtir. Burada 
sap kalınlığının kuru of verimine doğrudan etkisinin olumsuz yönde olduğunu tespit 
etmiĢlerdir. Sap kalınlığının kuru ot verimine olumlu etkisi diğer özellikler üzerinden dolaylı 
olarak gerçekleĢmiĢ ve bunlardan en yüksek pay da bitki boyuna ait (% 40.06) olmuĢtur. Yine 

sap kalınlığının, yaprak geniĢliği vasıtasıyla' kuru ot verimine % 21.72'lik bir katkı 
sağladığını ortaya koymuĢlardır. AraĢtırmamızda otlak ayrığının, kuru ot verimine kuru madde 
veriminin % 48.281, ham protein veriminin % 30.955, ana sap kalınlığının  % 27.754, bitki 
yayılma çapının % 25.838 oranlarında doğrudan etkisi olmuĢtur, mavi ayrıkta ise kuru ot 
verimine kuru madde veriminin %' 98.079, ana saptaki yaprak sayısının % 3.305, doğal bitki 
boyunun % 3.058 ve bitki yayılma çapının % 2.403 oranlarında doğrudan etkisi bulunmuĢtur. 

Bu sonuçlar karĢılaĢtırıldığında üç değiĢik buğdaygil yembitkisinde farklı değerler elde 
edilmiĢtir. Buna göre cins, tür ayrılığı ve bunların çevresel faktörlere karĢı değiĢik tepki 
göstermeleri, farklı sonuçlara neden olmaktadır Ģeklinde bir yargıya varılabilir. 

SONUÇ 

Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar sırayla aĢağıda verilmiĢtir: 

1. Nohut geveni ve mavi ayrıktaki kuru ot verimi, en yüksek i l iĢkiyi  ham protein 
verimi (sırayla r= 0.983** ve r= 0.999**) ve kuru madde verimi (sırayla r= 0.983 ** ve r= 

0.999**) ile göstermiĢtir. Otlak ayrığında kuru ot veriminin en yüksek iliĢkisi  kuru madde 
verimi ile (r= 0.964** ) tespit edilmiĢtir. 

2. Ġz (path) analizi sonucunda nohut geveninde en yüksek toplam korelasyon katsayısı 
kuru ot verimi ile kuru madde verimi (0.983) ve ham protein verimi (0.983) arasında meydana 
gelmiĢtir. Otlak ayrığı ve mavi ayrıkta en yüksek toplam korelasyon katsayısı kuru ot verimi 

ile kuru madde verimi ( sırayla 0.964 ve 0.999 olarak ) arasında bulunmuĢtur. 
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NOHUT GEVENİ (Astragalus cicer L.) AYRIK (Agropyroıı Gaertn.) 

EKİMİ KARIŞIM ORANLARININ YEM VERİMİ VE BOTANİK KOMPOZİSYONA 

ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 

Sabahaddin ÜNAL1 Ahmet ERAÇ2 

1. Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Ankara 

2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, Orta Anadolu kıraç koşullarında nohut geveni (Astragalus cicer L.). 

otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), mavi ayrık (Agropyroıı intermedium (Hoşt) Beauv.) 

türlerinin oluşturacağı en uygun suni mera k a r ı ş ı mı n ı n  belirlenmesidir. Araştırma 1995 ve 1997 

yılları arasında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitiisii'nün Haymana ilçesi İkizce köyü yakınında 

bulunan deneme tarlalarında, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak 

yürütülmüştür. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık türleri yalın ve % 20, 40, 60, 80 oranlarındaki 

karışımlarıyla toplam olarak 11 kombinasyon uygulanmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar sırayla aşağıda verilmiştir: 

1. Araştırmadaki bitki türleri fide sayılan karışımlara göre önemli değişim 

göstermiştir. Nohut gevenine göre otlak ayrığı ve mavi ayrıkta ekim oranlarının artışına bağlı 

olarak fide sayılarında paralel b i r  artış görülmüştür. Aynı bitki türlerinde fide kuru ağırlıkları 

uygulamalarda önemli olarak bulunmamıştır. 

2. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarda bitki sayısına göre ortalama botanik 

kompozisyon oranları ile kuru madde verimi açısından botanik kompozisyon oranı ortalamaları 

karşılaştırıldığında nohut geveninde daha düşük, buğdaygillerde ise daha yüksek oranlar saptanmıştır. 

3. Yeşil ve kuru ot verim ortalamaları en yüksek mavi ayrıkta, en düşük olarak da nohut 

geveninde bulunmuştur. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek kuru ot verimi % 40 nohut 

geveni + % 60 otlak ayrığı; mavi ayrıkta ise % 20 nohut geveni + % 80 mavi ayrık uygulamasından elde 

edilmiştir. 

4. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek kuru madde verimi % 40 nohut geveni + % 

60 otlak ayrığı; mavi ayrıkta ise % 20 nohut geveni + % 80 mavi a yr ı k  uygulamasında saptanmıştır. 

5. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek ham protein verimi % 40 nohut geveni + % 

60 otlak ayrığı; mavi ayrık karışımlarında ise % 80 nohut geveni + % 20 mavi ayrık uygulamalarında 

bulunmuştur. 

Bu sonuçlara göre nohut geveninin otlak ayrığı ve mavi ayrıkla bir l ikte  önerilen karışım oranlarının 

yem verimi yüksek sunî meralar oluşturacağı fikri ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Nohut geveni, karışım, ayrık, verim, kompozisyon. 

THE RESEARCHES ON THE EFFECTS OF MIXTURE SOWING RATES OF 

CICER MILKVETCTH (Astragalus cicer L.)- WHEATGRASS (Agropyrou Gaertn.) 

FOR FORAGE YIELD AND BOTANICAL COMPOSITION 

SUMMARY: The objective of t his study is to determine the best fitting combination of cicer milkvetch 

(Astragalus cicer L.), crested wheatgrass (Agropyrou cristatum (L.) Gaertn) and intermediate 

wheatgrass (Agropyron intermedium (Host) Beauv.) as a mixture in use of the planted pastures under 

dryland conditions of Central Anatolia. The research was established 
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as a completely randomised block design with four replications, and was conducted in the years 

between 1995 and 1997 at the Haymana İkizce Experimental Station of The Central Research Institute 

for Field Crops. A total of eleven combinations of cicer milkvetch, crested wheatgrass and intermediate 

wheatgrass made up the mixtures as at the ratios of 20, 40, 60, 80 % and pure stand for each species. 

The results of this research are presented as follows: 

1. There was significant differences among seedling numbers of plan t species in rogart with 

mixtures. Crested wheatgrass and intermediate wheatgrass compared with cicer milkvetch which were 

parallel observed increasing seedling numbers in relation to increasing sowing rates. Seedling dry 

weights at the ratios of sowing weren't significantly obtained at the same plant species. 

2. Compared with botanical composition rates ( according to plant numbers and dry matter 

yields ) in the combinations of cicer milkvetch, crested wheatgrass and intermediate wheatgrass, those 

of cicer milkvetch were less found, those of crested wheatgrass and intermediate wheatgrass were more 

obtained. 

3. Herbage and hay yields of intermediate wheatgrass were the highest whereas them of cicer 

milkvetch were the lowest. The mixture consisted of 40 % cicer milkvetch + 60 % crested wheatgrass 

possessed the highest hay yield. In the mixture of 20 % cicer milkvetch + 80 % intermediate 

wheatgrass produced the highest hay yield. 

4. In mixtures of crested wheatgrass, the mixture made up 40 % cicer milkvetch + 60 % 

crested wheatgrass possessed the highest dry matter yield, whereas the highest dry matter yield of 

intermediate wheatgrass was obtained from the mixture of 20 % cicer milkvetch + 80 % intermediate 

wheatgrass. 

5. The highest crude protein yield was realized in mixture of 40 % cicer milkvetch + 60 

crested wheatgrass. In the mixtures of intermediate wheatgrass the highest crude protein yield was 

obtained from the mixture of 80 % cicer milkvetch + 20 % intermediate wheatgrass. 

The results of this research showed that recommended mixtures of cicer milkvetch, crested wheatgrass 

and intermediate wheatgrass give the artificial pastures with the highest hay yields. 

Key Words: Cicer milkvetch, crested wheatgrass, mixture, composition. 

GİRİŞ 

Çayır-meralar kaliteli ve ekonomik kaba yem kaynağı olarak uzun yı l l a rdan  beri 
insanların evcil hayvanlarını beslemek amacıyla yararlandığı doğal alanlardır. 

1940’lı yıllarda ülkemiz topraklarının yarıdan fazlasını çayır-meralar kaplamakta iken 
özel l ikle  1950 yı l ından  sonra Türkiye'de tarımsal mekanizasvonda traktörün 
kul lanı lmas ıv  la mera alanlarının sürülerek tarla haline getirilmesi bu alanların 12.4 
milyon hektara düşmesine neden olmuştur (Anonim, 1993). 

Yurdumuzda mera alanları sürülerek daralırken, yem üretimi konusunda hiç bir endişe 
duyulmamıştır. 1950'lerde yem bitkileri ziraati, toplam ekili alanın % Tine yakın bir kısmını 
kaplarken, bugün bu oranın % 3 civarında olduğu bilinmektedir. Bu yüzden sunî mera kurma 
çalışmalırında yer alabilecek baklagil yem bitkileri  ile buğdaygil yem bi tki ler i  arasında 
değişik karışım kombinasyonları üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada nohut geveni 
ile otlak ayrığı ve mavi ayrık arasında değişik ekim oranları denenmiştir. 
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Nohut geveni (Astragalus cicer L.) Ayrık (Agropyroıı Gaertn.)Ekimi Karışım Oranlarının Yem verimi ve Botanik 

Kompozisyona Etkileri Üzerinde Araştırmalar 

KAYNAK ÖZETLERİ 

Chamblee ve Lovvorn (1953) yonca, kamışsı yumak ve domuz ayrığı ile karışım 
halinde değişik oranlarda eki lmiş  ve yonca buğdaygillere oranla iki kat daha fazla ve aynı 
oranlarda ekilmiş sırayla 45.44 ve 27.50 adet/m

2
 bitki sayısı ve 63.54 ve 54.83 kg/da kuru 

madde verimi alınmıştır. Aynı araştırıcılar, buğdaygillerin yüksek ekim oranlarında olması 
halinde karışımdaki yoncanın toplam bitki sayısı ve kuru madde veriminin azalmakta olduğu 

sonucunu bulmuşlardır. 
Hunt ve Wagner (1963), karışımda yer alan baklagillerin belirli bir dengede 

tutulmasının zor olduğunu ve bunu etkileyen birkaç faktörün bulunduğunu ifade etmişlerdir. 
Araştırıcılar, baklagil ve buğdaygiller arasında besin maddesi, ışık ve suyun rekabet yönünden 
önemli olduğunu ve bu rekabetin dengeli devam ettirilebilmesinin ancak geliştirilmiş  
otlatma metodu ve biçim uygulamaları, yeterli gübreleme ile mümkün olabileceğini 

açıklamışlardır. 
Gomm (1964), otlak ayrığı ile karışımda bulunan baklagilin fide sayısının, yalnız 

olarak yapılan ekime göre az olduğunu, aynı zamanda baklagillerde serpme ekimin, mibzerle 
yapılan ekime göre daha düşük oranda fide verdiğini belirtmektedir. Aynı araştırıcı, otlak 
ayrığı ile taş yoncası karışımından elde edilen yembitkisi veriminin yalın ekimden daha fazla 
olduğunu bulmuş ve ham protein içeriğinin de karışımlarda daha yüksek olduğunu ifade 

etmektedir. 
Smoliak et al. (1967), güney-doğu Alberta'da otlak ayrığı üzerinde yapmış oldukları 

çalışmada, otlak ayrığının ortalama bitki boyunu 40.7 cm ve yayılma çapını da 15.3 cm olarak 
bulmuşlardır. 

Rhodes (1968) iyi bir kök gelişiminin, fide rekabet yeteneği ile çok yakından ilgili 
olduğunu ve uzun köklü bitkilerin hızlı  gelişme özelliğine sahip olmaları halinde toprak 

yüzeyini çabuk kapladıklarını ve bunun rekabet açısından önemli bir özel l ik  olduğunu 
belirtmektedir. 

Bleak (1968)'e göre, baklagiller i le buğdaygillerin birl ikte ekilmesi halinde toplam 
kuru madde verimi otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında sırayla 117.8 ve 1 14.9 kg/da, 
yalın ekimlerde ise aynı bitki türlerinde sırayla 97.1 ve 102.3 kg/da olarak bulunmuştur. Aynı 
araştırıcı nohut geveninin buğdaygiller ile karışım halinde ekildiğinde toplam kuru madde 

verimini 118.1 kg/da ve karışımdaki buğdaygilin ve nohut geveninin verimini ise sırayla 86.0 
ve 32.1 kg/da olarak bulmuştur. 

Shown et al. (1969), değişik yerlerde ekilen buğdaygil yembitkisi tohumlarından, 
kuraklık nedeniyle oldukça düşük çıkış  elde edildiğini ,  fakat yağışın elver işl i  olduğu 
yı l larda.  zayıf bi tki ler in  gelişme gösterebileceğini ve ot verimlerinin artacağını 
kaydetmektedirler. Dubbs (1971), türlerin yalın veya ikil i  karışımlar olarak yetiştirilmesi 

halinde, beş yıllık ortalama kuru ot verimlerinin sırasıyla yonca + mavi ayrıkta 482.4 kg/da. 
yonca+ kı lç ıks ız  bromda 436.9 kg/da, kılçıksız brom + mavi ayrıkda 139.1 kg/da olduğunu, 
yalnız olarak yetiştirilen mavi ayrığın 161.4 kg/da, kılçıksız bromun 146.0 kg/da, yoncanın ise 
366.8 kg/da olduğunu belirtmekte ve buğdaygillerin birlikte ekilmesi halinde verim 
yönünden birbirlerine olumsuz yönde etki yaptığını vurgulamaktadır. Aynı araştırıcıya göre 
kır ayrığı, mavi ayrık ve kı lçıksız  bromun ham protein oranlarının yonca i le birlikte 

yetiştirildiklerinde  sırasıyla % 1.8. 1.3 ve 1.1 nisbetlerinde arttığı ve mavi ayrıkta bitki 
boyunun 50 cm, protein oranının da % 6.2 olduğu saptanmıştır. 

Schuster ve Ricardo (1973), 13 buğdaygil yem bi tkisi  üzerinde yapmış oldukları 
çalışmada, iki mavi ayrık türünde, y ı l l ı k  toplam kuru ot verimini 1 121 ve 1 185 kg/ha 
olarak bulmuşlardır. Aynı araştırıcılar, genellikle yembitkilerinin, çiçeklenme periyodu veya 
hemen sonrasında protein oranının en düşük düzeyde olduğunu ve en aktif gelişme devresi 

olan ilkbahar mevsimi özellikle  mart ayında yani çiçeklenme dönemi başlangıcında protein 
oranının en yüksek seviyeye eriştiğini belirtmektedirler. 

Kurt (1978) yaptığı çalışmada, m
2
 'deki fide sayısını mavi ayrık, kı lç ıks ız  brom ve 

yoncada ortalama olarak sırayla 49.73, 58.91 ve 23.42 adet bulmuştur. Aynı bitki lerde  en 
düşük ve en yüksek fide sayılarını sırayla 33.00, 67.00; 42.34, 83.30 ve 15.33. 36.33 adet 
olarak tespit etmiştir. Araştırıcı değişik oranlarda ekilen  üç bitki türünün  fide ç ıkı ş ında  
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karışımlara göre önemli farklılık olduğunu ve dekara ekilen tohum miktarının artmasıyla fide 

sayılarının da artmış olduğunu saptamıştır. 
Açıkgöz (1982), yurdumuzun çeşitli yörelerinden toplanan iki s i  tetraploid, biri 

hekzaploid otlak ayrığı formlarını diploid Fairway varyetesi ile çeşitli morfolojik, biyolojik 
ve tarımsal karakterler yönünden incelemiş, bitki boy ortalamalarını, hekzaploid Eskişehir 

formunda 84.32 cm, tetraploid Ankara formunda 105.51 cm olarak bulmuştur. Aynı araştırıcı 
sap kal ınl ığı  ortalamalarını 2.1-2.7 mm ve dip kaplama çapını 22.85 cm olarak saptamıştır. 

Altın (1982a), yonca, korunga, otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız  brom ile 
bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot ve ham protein verimlerini 
incelediği denemede, ayrı ayrı parsellere ekilen beş yembitkisinin ortalama verimini dekara 
350.8 kg kuru ot ve 66.0 kg ham protein olarak tespit etmiştir. Karışımların ortalama verimini 

ise dekara 400.3 kg kuru ot ve 79.6 kg ham protein olarak kaydetmiştir. 
Altın (1982b), buğdaygil yembitkilerinin yonca ve korunga ile karışık ekiminin, otlak 

ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom otunun ham protein oranlarında artışa sebep olduğunu 
saptamıştır. Araştırıcı ikili veye üçlü karışımların kuru ot veriminin, türlerin katılma 
oranlarına, ekim şekline ve biçim yı l larına  göre değişiklik gösterdiğini tespit etmiştir. 

Miklas et al. (1987), nohut geveninin hayvanlarda şişkinl ik  yapmaması gibi olumlu 

bir durumun yanında önemli bir sakınca olarak tohum çimlenmesi ve fide çıkı ş ının  zayıf 
olduğunu belirtmektedirler. Araştırıcılara göre, geçirgen olmıyan sert tohum kabuğuna sahip 
olması, su alımını yavaşlatmakta ve bu durum tohum çimlenmesini ve düzenli bir ç ıkış ı  
zayıflatmaktadır. 

Serin (1989a) Erzurum kıraç şartlarında otlak ayrığı üzerinde yapmış olduğu bir 
denemede, farklı sıra aralıklarının bitki boyunu önemli ölçüde etkilemediğini saptamıştır. Üç 

yıllık bitki boylarının, 40, 80 ve 120 cm sıra aralıklarında sırasıyla 51.6, 51.2 ve 52.4 cm 
olması bu durumu doğrulamaktadır. 

Serin (1990), Erzurum kıraç şartlarında mavi ayrık üzerinde yapmış olduğu bir 
denemede, en yüksek bitki boyunu 87.9 cm olarak bulmuştur. 

Tosun vd (1990)'nin değişik kapasitede yapılan otlatmaların tabii ve sunî meralarda 
kuru ot verimi ve yenen miktarları i le hayvan başına ve dekara canlı ağır l ık  artışlarına 

etkilerini inceledikleri araştırmada, yonca+ buğdaygil ve korunga + buğdaygil karışımlarından 
kuru ot verimi olarak sırayla 263.2 ve 246.1 kg/da bulmuşlardır. 

Serin (1991) Erzurum kıraç şartlarında mavi ayrık üzerinde yapmış olduğu bir 
denemede, en yüksek kuru ot verimini 358.3 kg/da, ham protein verimini 52.8 kg/da ve ham 
protein oranını % 14.50 olarak tespit etmiştir. 

Serin (1991b). Erzurum kıraç şartlarında otlak ayrığı üzerinde yapmış olduğu 

denemede, en yüksek kuru ot verimini 354.1 kg/da olarak bulmuştur. Aynı araştırıcı, otlak 
ayrığında ham protein oranını % 12.77 ve ham protein verimini de 41.6 kg /da olarak elde 
etmiştir. 

Yaşar (1997) nohut geveninin farklı fenolojik devrelerde biçilmesinin  yem 
verimine etkileri üzerinde yaptığı çalışmada, ana sap uzunluğunu 92.90 - 120.40 cm, ana sap 

kal ın l ığın ı  4.40- 5.71 mm olarak tespit etmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu araştırma 1995, 1996 ve 1997 yıl larında  Tarla Bi tki ler i  Merkez Araştırma 

Enstitüsü'nün Haymana ilçesinin İkizce köyü yakınında bulunan deneme tarlalarında 
yürütülmüştür. Deneme yeri k i l l i  bi r  toprak karakterine sahip, alkali, organik maddesi az 
olan topraklar sınıfındandır. Aynı zamanda söz konusu araştırma yeri yüksek oranda kireç 
içermektedir. Deneme yer in in  uzun yı l la r  (1975-1994) yağış ortalaması 368.6 mm olup. 

1995, 1996 ve 1997 yı l lar ında  sırayla % 5.5, 29.4 ve 15.5 oranlarında daha fazla yağış 
almıştır .  Deneme yerinde 1995 yı l ı  ocak, şubat ve aralık aylarında sıcaklık sırayla 0. 1.6 ve 
0.1 C, 1996 yılı aynı aylarda sırayla -1.9, -0.5 ve 4.9 °C olmuştur. Oransal nem değerleri. 
uzun yıllar, 1995, 1996 ve 1997 y ı l l a r ı  ayl ık  ortalaması olarak sırayla % 68.4, 74.9. 76.7 \e 
78.0 olarak tespit edilmiştir. 
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ve Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Araştırmalar  

Araştırmada materyal olarak kullanılan buğdaygil yem bitkilerinden mavi ayrık (Elymus 

hispidus (Opiz)Melderis, Syn. Agropyron intermedium (Hoşt) Beauv.) ve otlak ayrığı 

{Agropyron cristatum (L.) Gaertn.), baklagil yem bitkilerinden de nohut geveni (Astragalus 

cicer L: Syn. A. mucronatus DC.) kullanılmıştır. 

Bu araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak 22 Nisan, 

1995 tarihinde ekilmiştir ( Steel ve Torrie 1960, Düzgüneş vd 1983). Materyal olarak 

kul lanı lan  yem bitkisi türleri , % ekim oranları, nr'ye adet ve da'a gram olarak ekilecek tohum 

miktarları Çizelge. 1 .'de verilmiştir (Bakır vd 1980, Anonymous 1948). Buna göre mavi ayrık, 

otlak ayrığı ve nohut geveni tohumları yalın ve ikili karışımlar halinde aynı sıraya gelecek 

şekilde 1 1 farklı işlemde ekilmiştir. Kullanılacak tohumlar ekimden önce laboratuvarda 

çimlendirme denemelerine alınarak üç bitki türünde çimlenme yüzdeleri saptanmıştır. Her Bitki 

türünün çimlenme yüzdeleri esas alınarak, dekara ekilecek tohum miktarları hesaplanarak 

bulunmuştur. Bu durumda, her tekrarlamada 50 cm aral ıkla  eki lmiş  7 sıralı 3.5 m x 5.0 m 

boyutlarında 1 1 adet parsel vardır. Ekim sırasında bütün parsellere. dekara saf 2 kg hesabıyla 

nitrojenli gübre verilmiştir. Denemede yer alan karışımlar belirlenen oranlara göre dikkatli bir 

şekilde hazırlanmış ve ekim işlemi elle gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 1. Karışımdaki Bitki Türleri % Oranları, m
2
'ye ve da'a Ekilecek Tohum Miktarları  

Karışım No Karışımdaki bitki türleri ve % oranları M2'ye ekilecek tohum miktarı 
(Adet) 

da'a ekilecek tohum 
miktarı (y) 

1 Astragalus cicer%100 200 696 
2 A.cicer%80+A.cristatum%20 160+60 557+155 
3 A.cicer%60+A.crastatum%40 120+120 418+311 
4 A.cicer%40+A.cristatum%60 80+180 278+466 
5 A.cicer%20+A.cristatum%80 40+240 139+622 
6 A.cristatum%100 300 777 
7 A.cicer%80+A.intermediıım%20 160+40 557+206 
8 A.cicer%60+A.intermediıırn%40 120+80 418+412 
9 A.cicer%40+A.intennedium%60 80+120 278+618 
10 A.cicer%20+A.intermcdiıım%80 40+160 139+824 
11 A.ıntcrmcdium%100 200 1030 

Ekim yı l ında  parseldeki fide çıkışı, fidelerin gelişmeleri incelenmiştir. Nohut 
geveninde, çiçeklenme tarihleri, otlak ayrığı ve mavi ayrıkta başaklanma başlangıç tarihleri 
tespit edilmiştir. Denemenin ikinci ve üçüncü yıllarında ilkbahar büyüme başlangıcında bitki 
sayımı yapılmıştır. Karışımları oluşturan her bitki türünün m~ 'deki kuru madde verimi ve 
ilkbahar büyüme başlangıcında m" 'deki bitki sayıları esas alınarak botanik kompozisyon 
oranları tespit edilmiştir. Denemenin ikinci ve üçüncü yıllarında karışımları oluştıran bitki 
türlerinin m'deki kuru madde verimlerine göre botanik kompozisyonunu bulmak amacıyla 
örneklerdeki bitkiler tek tek türlere göre ayrılmış ve her bitki türünün kuru madde verimi gram 
olarak saptanmıştır. Toplam kuru madde verimi içerisinde bitki tür ler inin  oranları buna göre 
tespit edilmiştir .  Yine aynı yıllarda, ilkbahar büyüme başlangıcında karışımı meydana getiren 
bitki türlerinin nr'deki bitki sayıları saptanmış ve elde edilen bu rakamlar toplam bitki sayısına 
oranlanarak bitki türlerinin botanik kompozisyondaki yüzde değerleri bulunmuştur. 

Nohut geveninde % 10 çiçeklenme tarihinde, ayrıklarda başaklanma. Başlangıç 
tarihlerinde, parsellerin her birinden rasgele alınan 10 bitkide doğal bitki boyu, ana sap 
uzunluğu, ana sap ka l ın l ığı ,  ana saptaki yaprak sayısı ve bitki yayılma çapı gibi öze l l ikler  
incelenmişt i r .  

Söz konusu gözlem ve ölçümlerden sonra nohut geveni ve ayrıklarda biçim  i ş lemler i  
önce her parselde rasgele al ınan  1 m

2
 l i k  alan biçilerek, nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi 

ayrık ayrı ayrı tartılmış ve dekara verimleri bulunmuştur. Daha sonra her parselde yanlardan 
birer sıra veya 50 cm. alt ve üstten de 50'şer cm hesap dışı bırakılarak parsellerde ot biçimi ve 
tartımı yapılmıştır. Bu amaçla biçilen  parseller tarlada hemen askı l ı  el kantarı ile tartılarak 
elde edilen yeşil ot miktarları kaydedilmiştir. Sonradan bu verilere dayanarak parsellerin dekara 
yeşil ot verimleri hesaplanmıştır. 

Her parselden 500 g ' l ı k  taze ot örneği alınarak kurutma dolabında 48 saat. 70"C'de 
kurutulup 24 saat oda rutubetinde bekletilerek kuru ot ağırl ığı  5 g duyarlı terazide tart ı larak  
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bulunmuştur. Örnek değerleri, yeşil ot verimleri dikkate alınarak dekardan kaldırılan kuru 
ot verimine dönüştürülmüştür. 

Kuru madde oranının tespiti için öğütülmüş örneklerden 0.0001 g duyarlı terazide 
2 gram tartıldıktan sonra ağızı kapalı cam kaplara konulmuş ve sıcaklığı ayarlanabilen 
kurutma fırınında 105°C'de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş ve kuru madde 
yüzdeleri saptanmıştır. Bitki türlerine ait kuru madde oranları dekara kuru ot verim 
değerleri ile çarpılarak dekara verdikleri kuru madde verimleri hesaplanmıştır. Ham protein 
oranlarının belirlenmesinde öğütülmüş her örnekten 1 gram tartılıp, önceden ayarlı 
çözeltiler yardımıyla kjeldahl cihazında % ham protein oranları bulunmuştur. Ham protein 
oranlan esas alınarak dekara ham protein verimleri hesaplanmıştır. 

Denemeye ait veriler MSTATC bilgisayar programından yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. İşlemler arasında ortaya çıkan farklılık ve her bir işlemin türler 
üzerinde meydana getirdiği etki ve   bunların interaksiyonları ayrı ayrı saptanmıştır. 

İstatistiki analiz sonucunda önemli farklılık ortaya çıktığında, ortalamaların 
karşılaştırılması için % 5 önemlilik düzeyinde En Az Önemli Fark testi uygulanmıştır. 

 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

 Fide Sayısı ve Gelişmesi  

Üç bitki türünün farklı karışım oranlardaki ortalama fide sayıları arasında önemli 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4). 
Gomm (1964)'un otlak ayrığı ile karışımdaki baklagil fide sayısını yalın ekime 

göre daha az bulması, araştırmamız sonuçlarıyla uyumlu olduğunu göstermektedir. Miklas 
et al. (1987), nohut geveninin sert tohumlu olması ve fide gücünün zayıf bulunması tohum 
çimlenmesi ve düzenli bir çıkışın  sağlanmasını olumsuz yönde etkilemektedir şeklinde 
ifade etmektedirler. Bu denemede uygulamalarındaki nohut geveni fide sayıları 
incelendiğinde Miklas et al. (1987)'nin düşünceleri ile benzerlik göstermektedir. 

Tekeli (1977), yaptığı çalışmada fide sayısını yonca'da 18.34- 27.57. kı lçıksız 
brom'da 2.80- 23.35 ve mavi ayrıkta 9.65- 33.90 adet/m" olarak bulmuştur. Bu 
araştırmadaki nohut geveni ortalama fide sayısı i le Tekeli (1977)'nin yoncada elde ettiği 
değerler tam bir benzerlik göstermektedir. Ancak Tekeli (1977)'nin tespit ettiği buğdaygil 
fide sayıları, bu denemede bulunan değerlerden daha az olmuştur. Bu durum uygulama 
farklılığından ve çevresel faktörlerin etkisinden ileri gelebileceği düşüncesini vermektedir. 
Shovvn et al. (1969)'nin, buğdaygil yembitkilerinde fide sayısı üzerinde yağışın çok etkili  
olduğu şeklindeki açıklamaları bu durumu ile i lgi l i  yapılan yorumu desteklemektedir. 
Kurt (1978) mavi ayrıkta ortalama fide sayısını 49.73 adet/m

2
, yoncada 23.42 adet/m

2
 

olarak bulmuş ve değişik oranlardaki bitki türlerinin fide çıkışlarrında önemli farklı l ık  
tespit etmiş ve tohum miktarı artışı ile fide sayısında bir artış olduğunu saptamıştır. 
Araştırıcının bulguları bu denemeden elde edilen sonuçlar ile uyum sağlamaktadır. 

Farklı karışımlardaki üç bitki türünden nohut geveni ve mavi ayrıkta fide gelişmesi 
yönünden fide yaş ağırlıkları arasındaki fark önemli bulunmamış fakat otlak ayrığında 
önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1.. Çizelge 4.2. ve Çizelge 4.3.). 

Tekeli (1977), yaptığı çalışmada fide gelişmesini yonca'da 6.29-6.83. kı lç ıks ız  
brom'da 3.36-4.66 ve mavi ayrıkta 2.98- 3.41 g olarak bulmuştur. Bu denemeden a l ınan  
ma\ i ayrık fide gelişme değerleri ile Tekeli (1977)'in sonuçları yakın l ık  göstermekle 
birl ikle  tüm uygulamaların ortalama değerinin biraz yüksek bulunması çevresel 
faktörlerin etkisinden kaynaklandığı fikrini vermektedir. Tovvnsend (1974)'ın nohut 
geveninde fide gücünün zayıf olduğu düşüncesi, bu deneme sonucu ile uyumlu olmaktadır. 
Bu araştırmadan a l ınan  sonuçlara göre fide gel işimi  açısından, mavi ayrığın diğer i k i  
türden daha güçlü bir yapı \e daha hızlı gelişme özelliğine  sahip olduğu görülmektedir. 
Wheeler ve Hill (1957)  mavi ayrığın büyük tohumlu olması sebebiyle hızl ı  çimlenme ve 
çabuk fide gelişimi gösterdiğini ifade   etmektedirler.   Çeşitler arasında görülen farklılığın 
ve   mavi   ayrık  fide   gel işme   

37 

/Vheeler


Nohut geveni (Astragalus cicer L.) Ayrık (Agropyroıı gaertn.)Ekimi Karışım Oranlarının Yem 
verimi ve Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Araştırmalar  

 

değerlerinin diğerlerine göre daha yüksek olması bahsedilen araştırıcıların düşünceleri 
ile açıklanabilmekte ve bir paralellik içerisinde olmaktadır. 

Farklı oranlarda ekilen nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık fide kuru ağırlıkları 
arasında fark önemli bulunmamıştır (Çizelge 2, 3 ve 4). Nohut geveni ve otlak ayrığı 
yembitkilerinde, tüm uygulamaların ortalamaları saf ekimlere oranla daha yüksek olarak 

bulunmuştur. Fakat mavi ayrıkta ise aksi bir durum görülmüştür. Bu durum Blaser et al. 
(1956)'in belirttiği gibi bitki türleri üzerinde genetik ve çevresel faktörlerin tesiri ile izah 
edilebilir. Bitki türleri birbirleri ile mukayese edildiğinde en yüksek fide kuru ağırlık değeri 
mavi ayrıktan elde edilmiştir. Bu durum Wheeler ve Hill (1957)'in belirttiği gibi mavi ayrığın 
büyük tohumlu olması sebebiyle hızlı çimlenme ve çabuk fide gelişiminden olduğu kanaatini 
vermektedir. 
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 Çizelge 2. Nohut Geveni Karışımlarında Fide Sayısı, Fide Gelişmesi, Botanik Kompozisyon ve Morfolojik Özellik Değerleri  

Karışım Fide Sayısı 

(adet/nr) 

Fide Gelişmesi Çiçek. 
zamanı 
(gun) 

Botanik 
Kompozisyon 
Oranları (%) 

Bitki Sayısı 

(adet/m2) 

DBB ASU ASK BYÇ ASYS 

FYA FKA Kuru Madde Bitki Sayısı 
1 51.50a 0.73 0.168 59.88e 100.00a 100.00a 39.50a 34.50 54.33 3.98a 41.30a 9.97a 
2 20.25bc 1.53 0.435 66.88d 9.95b 65.89b 28.87ab 45.24 56.73 3.27bc 30.80ab 7.85b 
3 35.00ab 2.10 0.495 65.63d 8.26bc 60.54bc 31.37ab 51.91 59.35 3.48ab 25.89bc 7.77b 
4 15.00c 1.15 0.318 70.75bcd 5.78bcd 47.46de 20.00bcd 47.71 53.69 2.81cd 17.17cde 7.20bc 
5 10.75c 1.20 0.278 72.75abc 3.50cde 26.82f 9.12de 43.10 50.73 2.82cd 18.23cd 6.97bc 
6 20.25bc 1.05 0.320 67.63cd 6.71bcd 5549cd 22.12bc 52.90 58.55 3.22bc 16.86cde 7.84b 
7 18.00 be 1.20 , 0.285 70.63bcd 2.80de 46.12de 15.12cde 47.82 53.54 2.89cd 16.18cde 7.15b 
8 25.25 be 1.43  l 0.330 75.13ab 1.74de 40.49e 15.87cd 44.69 49.54 2.57d 13.72de 6.54c 
9 10.00c 1.33 0.310 78.13a 0.49e I9.42f 4.12e 33.02 36.93 1.69e 6.72e 4.93d 
Ortalama 22.89 1.30 0.326 69.71 15.47 51.36 20.68 44.54 52.59 2.97 20.76 7.35 
LSD(%5) 18.791 0.730 0.184    5.643 5.164 9.473 11.640 9.410 10.820 0.512 11.170 1.012 

Önemlilik **   ** ** ** **   ** ** ** 
Yıllar    **  ** **    ** ** 
Interak.    *   *    *  

Not: Çizelgelerdeki kısaltmaların açıklaması 

DBB =Doğal biki boyu (cm) ASU=Ana sap uzunluğu (cm) ASK =Ana sap kalınlığı (mm) 
BYÇ =Bitki yayılma çapı (cm)       ASYS= Ana saptaki yaprak sayısı (adet) 

FYA = Fide yaş ağırlığı (g) FKA= Fide kuru ağırlığı (g) 
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Kompozisyona Etkileri Üzerinde Araştırmalar 

Çizelge 3. Otlak Ayrığı Karışımlarında Fide Sayısı, Fide Gelişmesi, Botanik Kompozisyon 
ve Morfolojik Özellik Değerleri  

Karışım Fide 
Sayısı 
(adet/m") 

Fide Gelişmesi Botanik Kompozisyon 
Oranları (%) 

Bitki 
Sayısı 
(adet/m2) 

DBB ASU ASK BYÇ ASYS 

 FYA FKA Kuru 
Madde 

Bitki  
Sayısı 

   

1 26.75d 2.70ab 0.707 90.05b 34.1 İd 12.12d 74.19 77.80 2.25 16.19 3.82 
2            ____ i 49.00cd 2.93a 0.873 91.74b 39.46d 18.00bc 77.60 81.09 2.21 17.37 3.84 
3 69.50bc 1.50c 0.447 94.31 ab 52.54c 22.25ab 75.90 79.53 2.10 15.91 3.84 
4 76.75ab l.56bc 0.532 96.51ab 73.18b 17.75c 74.90 78.69 2.10 15.13 3.85 

5 96.75a 1.60bc 0.523 100.00a 100.00a 23.50a 74.96 79.28 2.07 16.24 3.83 
Ortalama 63.75 2.06 0.616 94.52 59.86 18.73 75.51 79.28 2.15       :   16 17 3 84 
LSD(%) 21.160 1.170 0.361 6.833 10.140 4.415 4.249 3.633 0.152      !   1.668 0.213 

Önemlilik  *  * ** **     
Yıllar    * ** ** ** ** —** 
İnterak   ~     *   * 

Not: Çizelgelerdeki kısaltmaların açıklaması 

DBB =Doğal biki boyu (cm) ASU=Ana sap uzunluğu (cm) ASK =Ana sap kalınlığı  (mm) 
BYÇ =Bitki yayılma çapı (cm)      ASYS= Ana saptaki yaprak sayısı (adet) 
FYA ~ Fide yaş ağırlığı (g) FKA= Fide kuru ağırlığı (g) 

Çizelge 4. Mavi Ayrık Karışımlarında Fide Sayısı, Fide Gelişmesi, Botanik Kompozisyon 
ve Morfolojik Özellik Değerleri  

Karışım  Fide 
Sayısı 
(adet/m2) 

Fide Gelişmesi Botanik 

Kompozisyon 

Bitki 
Sayısı 
(adet/m2) 

DBB ASU ASK BYÇ ASYS 

FYA FKA Kuru 
Madde 

Bitki 
Sayısı 

1 30.00c 3.30 0.980 93.33c 44.51d 14.87 88.66 91.58 3.73 29.39 3 63 
1 51.25bc 4.55 1.325 97.21b 53.88c 17.12 88.87 91.88 3.54 29.40 3.67 
1 61.75b 4.97 1.592 98.26ab 59.51c 19.75 87.20 92.44 3.49 30.30 3.73 
4 67 75ab 4.10 1.230 99.52ab 81.79b 19.00 89.06 92.51 3.56 29.20 3 62 
5 96.00a 3.55 1.500 100.00a 100.00a 20.50 90.08 93.98 3.48 28.34 3 61 
Ortalama 61.35 4.09 1.325 97.67 67.94 18.25 88.77 92 48 3.56  29.33 3 66 

0.345 LSD(%5) 30.360 1.520 0.422 2.396 7.703 4.585 6.033 6.990 0.229 3.524 

Önemlilik **   ** **       
Yıllar      ** ** ** ** ** ** 
İnterak            

Not: Çizelgelerdeki kısaltmaların açıklaması 
DBB =Doğal biki boyu (cm) ASU=Ana sap uzunluğu (cm) ASK =Ana sap kalınlığı (mm) 
BYÇ =Bitki yayılma çapı (cm)      ASYS= Ana saptaki yaprak say ısı (adet) 
FYA = Fide yaş ağırlığı (g) FKA= Fide kuru ağırlığı (g) 

Çiçeklenme ve Başaklanma Zamanları 

Nohut geveni karışımlarında çiçeklenme zamanı ortalamaları, yıllar arasındaki fark 
ve karışım x yıl interaksiyonu önemli bulunmuştur (Çizelge 2). 

Yeşilçimen (1987) nohut geveninde çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısının 47.30-
53.30, Tovvnsend ve Mc Ginııies (1973) ise 34-64 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Bu 
sonuçlar, söz konusu araştırmadan alınan sonuçlarla yakınlık  göstermektedir. 
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Araştırma materyalimiz olan otlak ayrığı ve mavi ayrık aynı zamanda başaklanmaya eriştiği 
için tekerrürlerde farklılık görülmemiştir. Otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında 1996. 
1997 yı l lar ının  başaklanma zamanı ortalamaları sırayla 59, 56; 59. 57.4 gün olarak 
saptanmıştır. Bu durumda alınan sonuçlar incelendiğinde, çeşitler arasında önemli bir 
farklılığın olmadığı görülmekte olup yıl lar  arasında otlak ayrığında 3 ve mavi ayrıkta da 1.6 
gün gibi bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Bitki Sayısı 

Nohut geveni ve otlak ayrığı karışımlarındaki bitki sayısı ortalamaları, yıllar 
arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu yönünden önemli çıkmıştır (Çizelge .2. ve 
Çizelge.3.). Mavi ayrıkta ise farklı karışımlardaki bitki sayısı ortalamaları ve yıl x karışım 
ınteraksiyonunda önemli fark bulunamamış ve yıllar  arasındaki fark ise önemli bulunmuştur 
(Çizelge 4). 

Chamblee ve Lovvorn (1953) buğdaygillerin yüksek ekim oranlarında olması 
karışımdaki yoncanın toplam bitki sayısını azalttığını bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar 
baklagil ve buğdaygil yembitkilerinin, tür içi ve türler arası rekabet yönünden farklı şekilde 
etkilendiğini ilave etmektedirler. Hanson et al. (1988), baklagil ve buğdaygil karışımında 
buğdaygillerin baskın bir durum göstermesi sebebiyle birkaç dönem sonra dominant hale 
geldiklerini bildirmektedirler. Nohut geveni buğdaygil yembitkileri ile karşılaştırıldığında 
bitki sayısı açısından daha yüksek oranda azalma olduğu görülmektedir. Bu sonuç nohut 
geveninde tür içi rekabetin daha fazla olduğunu göstermekle birlikte buğdaygil yembitkileri 
ile girdiği rekabetten daha yüksek oranda olumsuz olarak etkilendiği kanaatini vermektedir. 

Botanik Kompozisyon 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarındaki botanik kompozisyon 
oranı ortalamaları bitki sayılarına göre önemli çıkmıştır (Çizelge.2., Çizelge.3. ve Çizelge.4. 
). Nohut geveni ve otlak ayrığında yı l lar  arasındaki fark önemli bulunmuş ancak mavi 
ayrıkta ise önemsiz olarak tespit edilmiştir. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrıkta yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunamamıştır. 

Carter ve Scholl (1962), baklagil ve buğdaygil karışımlarında istenilen dengenin 
muhafaza edilmesinin zor olduğu ve dengenin bozulması durumunda bazı bitki türlerinin 
kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya geleceği düşüncesi bu deneme sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Rhodes (1968) bitki yoğunluğunun rekabet yeteneğini etkilediğini 
bildirmektedir. Chamblee ve Lovvorn (1953) buğdaygillerin yüksek ekim oranlarında olması 
karışımdaki yoncanın toplam bitki sayısını azalttığını belirtmektedirler. Bu araştırmada da 
buğdaygil yembitkilerinin baskın bir durum göstermeleri sebebiyle botanik kompozisyon 
oranları içerisinde almış oldukları pay daha da artmıştır. Bu durum sözü edilen araştırıcıların 
düşünceleri ile uyum göstermektedir. 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarındaki botanik kompozisyon 
oranı ortalamaları kuru madde verimine göre, önemli çıkmış olup yıllar arası fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu ise önemli bulunmamıştır (Çizelge 2, Çizelge 3 ve Çizelge 4). 

Carter ve Scholl (I962)'un, baklagil ve buğdaygil karışımlarında istenilen dengenin 
muhafaza edilmesinin zor olduğu ve dengenin bozulması durumunda bazı bitki türlerinin 
kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya geleceği düşüncesi bu deneme sonuçları ile benzerlik 
göstermektedir. Aynı görüşlere sahip olan Hunt ve Wagner (1963). baklagil ve buğdaygil 
karışımlarında bulunan dengenin birkaç faktörün tesiri altında olduğunu ifade ettikten sonra 
besin maddesi, ışık ve su için mevcut olan rekabet ortamının önemini vurgulamakta ve 
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istenilen dengenin muhafazası açısından otlatma metodu, biçim uygulamaları ve yeterli 
gübrelemenin gerekli olduğunu açıklamaktadır. 

 

Morfolojik Karakterler  

Doğal Bitki Boyu 

Nohut geveni karışımlarında doğal bitki boyu ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve yıl 
x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır (Çizelge.2.). Otlak ayrığı karışımlarında doğal 
bitki boyu ortalamaları arasında önemli farklılık görülmemiştir (Çizelge.3.). Aynı bitkide 
yıllar arasındaki fark önemli çıkmıştır. Mavi ayrık karışımlarında doğal bitki boyu ortalamaları 
arasındaki fark ve yıl  x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır. Aynı bitkide yıllar 
arasındaki fark önemli bulunmuştur (Çizelge.4.). 

Townsend (1970) nohut geveninde, bitki boyu açısından büyük bir varyasyonun 
olduğunu belirtmektedir. Townsend (1972) nohut geveninde açık tozlanan hatlarda bitki 
boyunu 43 cm, kendine tozlaşmış hatlarda ise 47 cm olarak bulmuştur. Yeşilçimen (1987) 
ise nohut geveninde doğal bitki boyunu 30.44- 39.20 cm arasında değiştiğini tespit etmiştir. 
Bu sonuçlar, araştırmamızdan alınan değerler ile uyum içinde bulunmaktadır. 

Otlak ayruğında doğal bitki boyunu, Smoliak et al. (1967) 40.7 cm, Hull (1972) 
53.34 cm, Serin (1989) 51.2-52.4 cm arasında bulmuşlardır. Bu bulgular araştırmamızdan 
alınan değerlerden daha düşük olarak görülmektedir. Söz konusu değişik sonuçlar, iklim ve 
toprak yapısından kaynaklanan ekolojik koşulların farklılığı ile açıklanabilir. 

Mavi ayrıkta doğal bitki boyunu, Kurt (1978) 19.68 cm, Dubbs (1971) 49.0 cm. 
Serin (1990) ise en yüsek bitki boyunu 87.0-87.9 arasında tespit etmiştir. Serin (1990) ile 
denemeden alınan sonuçlar uyum halinde bulunmaktadır. Ancak Dubbs (1971) ve Kurt 
(1978)'un aldığı sonuçlar ile farklılığın olması da çeşit özelliği ve çevresel farklılıktan 
kaynaklanabilir. 

Ana Sap Uzunluğu ve Kalınlığı 

Nohut geveni karışımlarında ana sap uzunluğu ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve 
yıl x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır (Çizelge.2.). Otlak ayrığı karışımlarında ana 
sap uzunluğu ortalamaları arasındaki fark önemli olmamıştır (Çizelge.3.). Aynı bitkide 
yıllar- arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu önemli çıkmıştır. Mavi ayrık 
karışımlarında ana sap uzunluğu ortalamaları arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu 
önemli çıkmamıştır (Çizelge^.4.). Aynı bitkide yıllar arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

Townsend (1970), nohut geveninde ortalama bitki boyunu ilk yıl 56.0 cm, ikinci yıl ise 
81.0 cm olarak bulmuştur. Araştırıcının i lk y ı l  bulgusu çalışmamızdan alınan sonuçla aynı 
olmakla birlikte ikinci yıl elde edilen sonuç farklı olmuştur. Yeşilçimen (1987) nohut 
geveninde ana sap uzunluğunun 104.44-118.64 cm, Yaşar (1997) ise 92.90- 120.40 cm 
arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Söz konusu farklılıklar ekolojik şartların değişik 
olmasından kaynaklanabilir. Bakır vd (1986) nohut geveninde 1983 yılı ana sap uzunluğunu 
115.54 cm, 1984 yılında ise 97.36 cm olarak tespit etmişlerdir, Ancak ikinci yılda görülen bu 
azalmayı yağış miktarındaki düşüşle izah etmişlerdir. Bu da gösteriyorki ekolojik şartların 
değişikliği etkili olmaktadır. 

Nohut geveni karışımlarında ana sap kalınlığı ortalamaları arasında önemli fark 
bulunmuştur (Çizelge 2). Aynı bitkide yıllar arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu 
önemli çıkmamıştır. Otlak ayrığı karışımlarında ana sap kalınlığı ortalamaları, yıllar 
arasındaki  fark ve yıl x karışım interaksiyonu önemli görülmemiştir (Çizelge 3). Mavi ayrık  
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karışımlarında ana sap kalınlığı ortalamaları arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu 
önemli bulunmamış ve yıllar arasındaki fark önemli olarak tespit edi lmiştir  (Çizelge 4). 

Nohut geveninde ekim oranları ana sap kal ınl ığı  üzerinde etkil i  olmuş ancak 
otlak ayrığı ve mavi ayrıkta ekim oranları ana sap kalınlığı  üzerinde etki l i  olmamıştır. 
Yaşar (1997) nohut geveninde ana sap kalınlığını 4.40-5.71 mm arasında bulmuş olup bu 
sonuçlar araştırmamızdan elde edilen bulgulardan daha yüksektir. Bu farkl ı l ık  çevresel 
faktörlerin değişikliğinden olabilir. Açıkgöz (1982) otlak ayrığında sap ka l ı n l ı ğ ın ı  
2.1-2.7 mm arasında bulduğundan araştırmamızdan alınan sonuç ile paralellik 
göstermektedir. Tekeli (1982) mavi ayrık ve kılçıksız  bromda sap kalınlığını  sırayla 
1.58-2.19, 1.71-2.19 mm arasında olduğunu bulmuştur. Bu değerlerin araştırmamız 
sonuçlarından daha düşük bulunmuş olması çevresel faktörlere karşı gösterilen tepkinin 
farklılığından kaynaklanabileceği düşüncesini vermektedir. 

 

Ana Saptaki Yaprak Sayısı ve Bitki Yayılma Çapı 

 

Nohut geveni karışımlarında ana saptaki yaprak sayısı ortalamaları ve yıllar 
arasındaki fark önemli çıkmıştır ve y ı l  x karışım interaksiyonu ise önemsiz bulunmuştur 
(Çizelge 2). Otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında ana saptaki yaprak sayısı 
ortalamaları arasındaki fark ve y ı l  x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır (Çizelge 3 
ve Çizelge 4). Aynı bitkilerde yı l lar  arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

Nohut geveninde ekim oranları ana saptaki yaprak sayısı üzerine etkil i  olmuş 
ancak otlak ayrığı ve mavi ayrıkta ekim oranları ana saptaki yaprak sayısı üzerine etki l i  
olmamıştır. Nohut geveninde yal ın  ekim, tüm uygulamaların ortalama değeri ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuş olup  bu durumda ekim oranlarının ve rekabet 
etkisinin daha fazla kendisini göstermiş olduğu şeklinde izah edilebil ir .  Buğday gil 
yembitkılerinde görülen artış rekabetin olumlu etkisinin b i r  yansıması olarak 
açıklanabi l i r .  

Nohut geveni karışımlarında bitki yayılma çapı ortalamaları, yıllar arasındaki fark. 
yıl x karışım interaksiyonu önemli çıkmıştır (Çizelge 2). Otlak ayrığı karışımlarında b i tk i  
yayılma çapı ortalamaları arasındaki fark ise önemli çıkmamıştır (Çizelge 3). Aynı 
bi tkide  yıllar arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu önemli bulunmuştur. Mavi av 
nk karışımlarında bitki yayılma çapı ortalamaları arasındaki fark ve yıl x karışım  
interaksiyonu önemli değildir (Çizelge .4.). Aynı bitkide yı l l a r  arasındaki fark önemli 
bulunmuştur. 

Townsend (1970)’ın  nohut geveninde ortalama yayılma çapını 89 cm olarak 
bulması. bu araştırmadan sağlanan değerlerden oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Bu 
farkl ı l ık.  çalışmanın özelliği ve çevresel faktörlerden kaynaklanmış olabil ir .  

Otlak ayruğında bitki yayılma çapını, Smoliak et al. (1967) 15.3 cm. Açıkgöz 
(1982) 22.85- 24.95 cm ve Hull (1972) 15.49 cm olarak bulmuşlardır. Tekeli (1982) 
mavi ayrık ve kı lçıksız  bromda bitki yayılma çapını sırayla 23.42-29.63, 25.25- 27.61 
cm olarak saptamıştır. Bu bulguların söz konusu araştırmadan elde edilen sonuçlar ile ıı\ 
um iç inde olduğu görülmektedir. Bu uyum bitkinin genotipik varyasyon özelliğinden 
kaynaklanmış olabilir. 

Yeşil ve Kuru Ot Verimi  

Yeşil ot verimi 

Nohut geveni (Astragalus cicer L.) 'nin karışımlarında yeşil ot verimi, kuru ol 
verimi, kuru madde oranı ve verimi, ham protein oranı ve verimi ile ilgili var\ans anali/ı 
değerleri ve ortalamalar Çizelge.5."de verilmiştir .  
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Nohut geveni (Astragalus cicer L.) Ayrık (Agropyroıı gaertn.)Ekimi Karışım Oranlarının Yem 
verimi ve Botanik Kompozisyona Etkileri Üzerinde Araştırmalar  

Çizelge 5. Nohut Geveni Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi, Ham 
Protein Oranı ve Verimi Ortalamaları ve Varyans Analizi Değerleri  

Karışım YOV KOV KMO KMV HPO HPV 

1 675.13 a 157.10a 94.27 146.90 a 15.44 a 24.02 a 

2 189.63 b 69.90 b 94.04 64.20 b 12.50 b 8.57 b 

3 166.63 be 50.63 bed 94.51 47.38 be 11.16c 5.43 bed 

4 107.75 bed 37.21 bede 94.62 29.19 bed 11.93 be 4.28 bed 

5 43.37 cd 16.83 ede 94.91 14.16cd 11.75 be 2.02 cd 

6 200.00 b 60.21 be 94.23 39.50 bed 12.60 b 7.04 be 

7 __________  52.75 cd 17.10 ede 94.85 13.60cd 11.27 c 1.61 cd 

8 28.88 d 10.73 de 94.34 9.93 cd 11.60 be 2.20 cd 

9 8.63 d 2.80 e 94.05 2.39d 11.67 be 0.32 d 

Ortalama 163.64 46.94 94.93 42.32 12.22 6.17 

LSD (%5) 136.400 46.600 1.094 42.750 1.178 6.070 

Önemlilik ** **  ** ** **                              < 

Yıllar   **  **  

Interaksıyon **    *  

Not. Çizelgedeki kısaltmalar 
YOV=Yeşıl ot verimi (kg/da)      KOV= Kuru ot verimi (kg/da)     KMO=Kuru madde oranı (%) 
KMV= Kuru madde verimi (kg/da) HPO= Ham protein oranı (%)      HPV= Hanı protein verimi (kg/da) 

Nohut geveni karışımlarında yeşil ot verimi ortalamaları arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli çıkmasına karşın (Çizelge .5.), aynı bitkide yıllar arasındaki 
fark önemli çıkmamıştır. 

Otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Geartn.) karışımlarında yeşil ot verimi, kuru 
ot verimi, kuru madde oranı ve verimi, ham protein oranı ve verimi ile ilgili varyans analizi 
değerleri ve ortalamalar Çizelge.ö.'da verilmiştir. 

Çizelge 6. Otlak Ayrığı Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi, Ham 
Protein Oranı ve Verimi Ortalamaları ve Varyans Analizi Değerleri  

Karışım YOV KOV KMO KMV HPO HPV 

1 956.37 b 482.74 95.48 460.13 6.02 a 30.01 

2 1085.62 b 569.92 95.61 544.30 5.84 ab 33.55 

3 936.75 b 536.66 95.14 515.14 4.83 c 26.40 

4 920.75 b 528.37 95.40 471.97 4.94 be 25.85 

5 1485.25 a 627.41 95.61 598.27 6.08 a 37.87 

Ortalama 1076.95 549.02 95.45 517.97 5.54 30.74 

LSD (%5) 283.100 118.900 0.940 121.600 0.898 9.853 

Önemlilik **    +  

Yıllar ** ** ** *  ** 

interaksiyon       

   Not: Çizelgedeki kısaltmalar 
YOV=Yeşıl ot verimi (kg/da)      KOV= Kuru ot verimi (kg/da)     KMO=Kuru madde oranı (%) 
KMV= Kuru madde verimi (kg/da) HPO= Ham protein oranı (%)      HPV= Ham protein verimi (kg/da) 

Otlak ayrığı karışımlarında yeşil ot verimi ortalamaları ve yıllar arasındaki fark 
önemli bulunmuştur. Aynı bitki türlerinde yıl  x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır 
(Çizelge 6). 

Mavi ayrık (Agropyron intermedium (Hoşt) Beauv.) karışımlarında yeşil ot verimi, 
kuru ot verimi, kuru madde oranı ve verimi, ham protein oranı ve verimi ile ilgili varyans 
analizi değerleri ve ortalamaları Çizelge.7.'de verilmiştir. 
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Çizelge 7. Mavi Ayrık Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi. Ham Protein 
Oranı Ve Verimi Ortalamaları ve Varyans Analizi Değerleri  

Karışım YOV KOV KMO KMV HHO IIPV 

1 1272.87 b 539.47 94.72 b 510.47 7.39 a 41 33 a 

2 1146.25 b 534.61 96.04 a 512.69 6.46 be 37 02 ab 

3 1179.50 b 588.59 95.54 ab 561.45 5.89c 32.93 be 

4 1035.62 b 548.41 96.18 a 523.25 5.10 d 29.34 c 

5 2015.00 a 683.59 95.94 a 653.62 6.83 ab 43.91 a 

Ortalama 1329.85 578.94 95.69 552.30 6.34 36.91 

LSD (%5) 336.400 163.800 0.872 155.500 0.665 7.325 

Önemlil ik  **  *  ** ** 

Yıllar ** ** ** ** ** ** 

Inleraksıyon     *  

Not: Çizelgedeki kısaltmalar 
YOV=Yeşil ot verimi (kg/da)      KOV= Kuru ot verimi (kg/da)     KMO=Kuru madde oranı (%) 
KMV= Kuru madde verimi (kg/da) HPO= Ham protein oranı (%)      HPV= Ham protein verimi (kg/da) 

Mavi ayrık karışımlarında yeşil ot verimi ortalamaları ve yıllar arasındaki fark 
önemli bulunmuştur. Aynı bitki türlerinde y ı l  x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır 
(Çizelge 6 ve Çizelge 7). 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında iki yıllık ortalama 
değerleri sırayla  163.64; 1076.95; 1329.85 kg/da olarak elde edilmiştir (Çizelge 5, 
Çizelge 6 ve Çizelge 7). Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrıkta değişik ekim oranlan' 
yeşil ot verimleri üzerinde etkili olmuştur. Aynı bitki türlerinin yalın ekimlerindeki yeşil ot 
verimi ortalamaları sırayla 675.13, 1485.25 ve 2015.00 kg/da olmuştur. 

Shown et al. (1969) buğdaygil yembitkisi ot verimlerinin, yetişme şartları ve 
yağışa bağlı olarak yıldan yıla değişebileceğini ifade etmiştir. Kenneth et al: (1993) mavi 
ayrıkta yapmış oldukları çalışmada lokasyonlar arasında önemli verim farkl ı l ığının  
olmasını yağış miktarındaki farklılığa bağlamaktadırlar. Bu değerlendirmeler 
araştırmamızdan al ınan sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Demir (1963)'in baklagil-
buğdaygil karışımlarının verim güçleri ilk zamanlarda yüksek olmakta, fakat zamanla 
verimde azalma olduğu görüşü de çalışmamızdan alınan sonuçlar ile uyum halinde 
bulunmaktadır. 

Parselde Yeşil Ot 

Parsel karışımlarındaki yeşil ot verimi ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunmuştur (Çizelge .8.). 

Parsel karışımlarındaki 1996, 1997 her iki  y ı l ı n  ortalaması sırayla  1158.74 kg/da 
olarak bulunmuştur (Çizelge 8). Bu sonuç, y ı l l ı k  yağış miktarı ile doğrudan ilgili olduğu 
fikrini vermektedir. Buğdaygil yembitkilerinde ikinci y ı l  verim azalması, baklagil-
buğdaygil . karışımlarına göre daha yüksek oranda meydana gelmiştir. Tüm karışımlardaki 
azalma oranı daha az düzeyde olmuştur. 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrığın ya l ın  ekimlerindeki ortalama yeşil ot 
verimi ortalamaları sırayla 550.64, 1306.46 ve 1809.50 kg /da olarak bulunmuştur. Otlak 
ayrığı ve mavi ayrık saf ekimlerinde daha yüksek yeşil ot verimine sahip olmuşlardır. 
Nohut geveni ise en az yeşil ot verimi sağlamıştır. Ancak buğdaygil yembitkilerinin 
ikinci  yıl verimlerinde azalma görülürken bu durumun aksine nohut geveninde birinci yıl 
verimine göre % 154.39'luk önemli bir artış görülmüştür. Çünkü parselde otlak ayrığı ve 
mavi ayrık karışımlarında en yüksek verimler % 60 nohut geveni + % 40 otlak ayrığı 
karışımı % 80 nohut geveni + % 20 mavi ayrık uygulamalarından sırayla 1114.48 ve 
1403.79 kg/da olarak yeşil ot verimi elde edilmiştir. 
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Çizelge 8. Parsel Karışımlarında Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi, Kuru Madde Oranı ve Verimi, 
Ham Protein Oranı ve Verimi  

Karışım YOV KOV KMO KMV HPO HPV 

1 550.64 f 123.20 e 94.53 de 116.51 e 15.37a 18 69 e 

2 930.10 e 444.88 d 96.11 a 427.37 d 5.76 de 25.70 de 

3 1114.48 ede 539.62 be 94.83 bede 511.48 be 6.15 ede 33.72 be 

4 1043.51 de 596.52abc 96.25 a 571.96 abc 6.10 ede 36.21 be 

5 930.45 e 522.04 cd 95.63 ab 498.59 cd 4.84 f 25.53 de 

6 1306.46 be 539.14 be 95.60 abc 514.99 be 6.55 cd 37.37 be 

7 1403.79 b 585.40 abc 94.42 e 553.26 abc 6.97 c 40.59 b 

8 1295.92 be 604.50 abc 94.99 bede 573.69 abc 6.62 cd 38.05 be 

9 1183.84 bed 602.75 abc 94.56 ede 569.21 abc 5.52 el' 32.37 cd 

10 1177.42 cd 631.98 a 95.52 abcd 603.01 a 5.80 de 36.13 be 

11 1809.50 a 612.87 ab 95.85 ab 587.83 ab 8.09 b 50.16 a 

Ortalama 1158.74 527.54 95.30 502.54 7.07 34.05 

LSD (%5) 223.900 84.730 1.063 80.000 0.919 7.533 

Önemlilik ** ** ** ** ** ** 

Yıllar ** ** ** ** * ** 

İnteraksıyon ** **  ** * ** 

 
Not Çizelgedeki kısal tmalar  
 
YOV-Yeşıl ot verimi (kg/dal KOV= Kuru ot verimi (kg/da)     KMO=Kuru madde oranı (%) 
KMV= Kuru madde verimi (kg/da) HPO= Ham protein oranı (%)      HPV= Ham protein verimi (kg/da) 

Kuru Ot Verimi 

Nohut geveni karışımlarında kuru ot verimi ortalamaları arasındaki fark önemli 
çıkmasına rağmen (Çizelge 5) aynı bitkide yıllar arasındaki fark ve yıl x karışım 
interaksiyonu önemli çıkmamıştır. 

Otlak ayrığı karışımlarında kuru ot verimi ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunmamıştır (Çizelge 6). 

Mavi ayrık karışımlarında kuru ot verimi ortalamaları arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunmamış fakat aynı bitkide yıllar arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Çizelge 7). 

Nohut geveni kuru ot verimi, birim alandaki bitki sayısından önemli ölçüde 
etkilendiğinden en yüksek kuru ot verimini en yüksek ekim normunda sağlamıştır. Bu 
duruma nohut geveninin sert tohumluluk özelliği ve buğdaygil yembitkileri ile girdiği 
rekabet önemli faktör olarak gösterilebilir. Kurt (1978) yoncada kuru ot verim ortalamasını 
1 1 9.1 1 kg/da olarak saptamıştır. Bu değer araştırmamızda alınan sonuçdan daha daha düşük 
olmuştur. Altın (1982a) yonca ve korungada sırayla 350.9 ve 403.2 kg/da kuru ot verim 
ortalaması elde etmişdir. Bu sonuçların denememizden sağlanan verim değerlerinden değişik 
olması çeşit ve ekolojik koşulların farklılığı ile açıklanabilir. 

Buğdaygil yembitkileri ekim yılından sonraki yıl  en yüksek verimi sağlamış, sonraki 
yıl ise düşüş eğilimine geçmiştir. Baysal (1976), kıraç koşullarda mavi ayrıkta yaptığı 
çalışmada ilk yıl 357.7 ve son yı l  253.9 kg/da kuru ot verimi almış ve ilerleyen yıl larda 
verimin azaldığını bildirmiştir. Bu durum çalışmamız  sonuçları ile uyum içinde olmaktadır. 

Altın (1982a) otlak ayrığı, mavi ayrıkta ve kılçıksız bromda sırayla 306.6, 345.1 ve 
348.2 kg/da ortalama kuru ot verimi elde etmişdir. Serin (1991a,b) ayrı ayrı yapmış olduğu 
çalışmada otlak ayrığında 196.1, mavi ayrıkta 153.3 kg/da kuru ot verimi saptamıştır. Bu 
değerler araştırmamıza göre düşük yada oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Söz konusu 
farklılığın iklim ve toprak yapısı ile uygulanan değişik işlemlerden kaynaklanmış olabileceği 
kanaatini vermektedir. Hull (1971) buğdaygil karışımlarında ortalama 137.4 kg/da kuru ot 
verimi alındığını bildirmektedir. Daha sonra Hull ( 1972) otlak ayrığında 42.0- 213.6 kg/da, 
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Pumphrey (1971) mavi ayrıkta 207.4 -329.6 kg/da, aynı bitkide Schuster ve 
Ricardo (1973) 112.1- 118.5 kg/da kuru ot verimi elde etmişlerdir. Kurt (1978) mavi 
ayıkta kuru ot verim ortalamasını 70.71 kg/da olarak saptamıştır. VVhite ve VVİght 
(1981) mavi ayrık ve otlak ayrığının en fazla rekabet eden buğdaygil yembitkileri 
olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu sonuçlara göre araştırmamızda daha yüksek verimlerin 
elde edilmesi çeşit ve ekolojik koşullardan kaynaklanabileceği fikrini vermektedir. 

Parselde Kuru Ot Verimi 

Parsel karışımlarındaki kuru ot verimi ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli çıkmıştır (Çizelge 8). 

Parselde otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında en yüksek verimler % 40 nohut 
geveni + % 60 otlak ayrığı ile % 20 nohut geveni + % 80 mavi ayrık uygulamalarından 
sırayla 596.52 ve 631.98 kg/da olarak elde edilmiştir. Kurt (1978) yonca +mavi ayrık + 
kılçıksız  brom karışımının toplam kuru ot verimini 225.35 kg/da olarak bulmuştur. Altın 
(1982a) yonca ile bir buğdaygil karışımından 418.8, yonca ile iki buğdaygil karışımından 
407.3, korunga ile bir buğdaygil karışımından 431.0, korunga ile iki buğdaygil 
karışımından 426.8 kg/da ortalama kuru ot verimini elde etmiştir. Elde edilen sonuçlar 
çalışmamız bulguları ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni ise karışımın yapısı ve çevresel faktörlerin etkisinin değişikliği ile açıklanabilir. 

Nohut geveni saf ekilisinde en az parsel kuru ot verimi sağlanmıştır. Ancak 
buğdaygil yembitkileri ikinci y ı l  veriminde azalma görülürken nolut geveninde birinci yıl 
verimine göre % 136.95'lik önemli bir  artış görülmüştür. Bu durum, saf ekilen nohut 
geveninin ikinci yıl bitki gelişiminin  daha iyi  olduğunu ve rekabetin olumsuz 
etkisinin olmamasından kaynaklanabileceğini göstermektedir. 

Kalton ve Wİlsie (1953) baklagil i le buğdaygil karışımının yalın ekilen 
buğdaygile oranla daha yüksek ve sürdürülebilir bir verim sağladığını ortaya koymuşlardır. 
Camblee (1958) yalın ekimlere göre karışık ekimle daha yüksek toplam verimler 
a l ındığın ı  saptamıştır. Thompson (1978) bitki türleri arasındaki rekabetle ilgili olarak 
toprak altı ve toprak üstü kaynakların alınması ve yararlanılmasının türlerin nispi 
kabiliyetlerine bağlı olarak ortaya çıktığını bildirmektedir. Martin ve Field (1984) 
yaptıkları çalışmada, İngi l i z  çimi ile aküçgül arasındaki rekabet dolayısı i le İngil iz  
çiminin verimi artarken aküçgül veriminin azaldığını belirtmektedirler. Aynı araştırıcılar 
bunu devam eden kök ve sürgün rekabetine bağlamışlardır. Bu değerlendirmeler 
araştırmamızdan elde edilen sonuçlar ile paralellik göstermektedir. 

Kuru Madde Oranı ve Verimi  

Kuru Madde Oranı 

Nohut geveni kuru madde oranı ortalamaları arasındaki fark ve yıl x karışım 
interaksiyonu önemli çıkmamıştır (Çizelge 5). Aynı bitki türünde yıllar arasındaki fark 
önemli çıkmıştır. 

Otlak ayrığı karışımlarında kuru madde oranı ortalamaları arasındaki fark ve yıl \ 
karışım interaksiyonu önemli değildir (Çizelge 6). Aynı bitki türünde yıllar arasındaki fark 
önemlidir. 

Mavi ayrık karışımlarında kuru madde oranı ortalamaları arasındaki ve yıllar arasındaki 
fark önemli bulunmuştur (Çizelge 7). Aynı bitkide y ı l  x karışım interaksiyonu önemli 
çıkmamıştır. 
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Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrıkta kuru madde oranı, değişik ekim 
oranlarından etkilenmemiştir. Yaşar (1997) nohut geveninde kuru madde oranın % 94.07-
94.61 arasında saptamıştır. Alınan bu sonuç denememiz değerleri ile 
karşılaştır ı ldığında  tam bir benzerlik göstermektedir. 

Parselde Kuru Madde Oranı 

Parsel karışımlarındaki kuru madde oranı ortalamaları ve yıllar arasındaki fark 
önemli bulunmuş ancak yıl x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır (Çizelge 8). Parsel 
karışımlarındaki 1996, 1997 yılları  ortalaması % 95.30 olarak bulunmuştur (Çizelge 8). 
Nohut geveni kuru madde oranı Yaşar (1997)'ın elde ettiği sonuç ile tam bir uyum 
göstermektedir. Buğdaygil yembitkisi türleri karşılaştırıldığında alınan sonuçlar 
bi rbir ine oldukça yakın olarak bulunmuş olup tür farklılığından fazla etkilenme 
olmamıştır. 

Kuru Madde Verimi 

Nohut geveni karışımlarında kuru madde verimi oralamaları arasındaki fark önemli 
çıkmasına karşın (Çizelge 5) aynı bitkide yıl lar  arasındaki fark ve yıl x karışım 
interaksiyonu önemli çıkmamıştır. 

Otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında kuru madde verimleri arasındaki fark ve 
yıl x karışım interaksiyonu önemli bulunmamıştır fakat aynı bitkilerde yıllar arasındaki 
fark önemli bulunmuştur (Çizelge 6 ve Çizelge 7). Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi 
ayrık karışımlarında 1996, 1997 yıl ları  ortalama değerleri sırayla 42.32; 517.97; 552.30 
kg/da olarak elde edilmiştir (Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7). 

Bleak (1968) yaptığı denemede yalnız ekilen buğdaygil ve nohut geveni kuru 
madde verimini sırayla 86.0 ve 32.1 kg/da olarak bulmuştur. Alınan sonuçlar, 
araştırmamız verileri ile kıyaslandığında oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. Bu 
durum yetişme şartlarının farklılığı ve baklagil yembitkisi türlerinin çeşit özelliği ile 
açıklanabilir. Tekeli (1977) mavi ayrık kuru madde veriminin 1975 ve 1976 yıllarında 
sırayla 110.85-353.13 ve 94.35- 524.60 kg/da arasında değiştiğini saptamıştır. 
Çalışmamız sonuçlarının Tekeli (1977Vnin kuru madde verimi değerlerinden daha yüksek 
bulunması çevresel faktörlerin etkisi ile izah edilebilir. 

Parselde Kuru Madde Verimi 

Parsel karışımlarındaki kuru madde verimi ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve 
yıl x karışım  interaksiyonu önemli çıkmıştır (Çizelge 8). Parsel karışımlarındaki 1996. 
1997 her iki yılın ortalaması 502.54 kg/da olarak bulunmuştur (Çizelge 8). 

Hamılton et al. (1969) yonca - baklagil karışımlarının  saf eki len  ve 1 1.2 ile 
16.8 kg N/da ver i len  buğdaygillere oranla kuru madde üretimi açısından daha ver iml i  ve 
mevsim içi dağılımı yönünden de daha uniform olduğunu tespit etmişlerdir. Kilcher ve 
Heinrichs (197 I) yaptığı araştırmada mavi ayrığın ve otlak ayrığının yonca ile karışıma 
girdiğini ve ilk yıl verimlerini sırayla 340.5 ve 347.6 kg/da, son yı l  ise aynı bitkilerde 
sırayla 200.0 ve 202.2 kg/da kuru madde verimi alındığını tespit etmiştir. Araştırmamızdan 
alınan sonuçlarda da buğdaygillerin ikinci  yıl veriminde azalma görülmüş ve bu açıdan 
bahsedilen görüşlerle uyum içinde  olduğu anlaşılmıştır. Bleak (1968) baklagiller ile 
buğdaygillerin karışım  halinde kulanılması ile ortalama verimde 16.1 kg/da artış 
olduğunu ifade etmektedir. Meydana gelen artış buğdaygil türlerine göre değişmektedir. 
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Tekeli (1977) yonca+mavi ayrık+kılçıksız brom karışımı toplam kuru madde 
verimini 1975 ve 1976 yıllarında sırayla 360.5-604.68 ve 188.38- 734.28 kg/da olarak 
saptamış ve Kurt (1978)'da aynı bitki türleri karışımı toplam kuru madde verimini 206.12 
kg/da olarak bulmuştur. Ancak araştırmamızdan elde edilen yüksek verim değerleri, 
uygulama ve çeşit farklılığından ve bunlara ilave olarak çevresel faktörlerin etkisinden 
kaynaklanabileceği düşüncesini doğurmaktadır. 

Ham Protein Oranı ve Verimi 
Ham protein oranı 

Nohut geveni ve mavi ayrık karışımlarında ham protein oranı ortalamaları, yıllar 
arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu önemli çıkmıştır (Çizelge 5 ve Çizelge 7). 

Otlak ayrığı karışımlarında ham protein oranı ortalamaları arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Çizelge 6). Aynı bitkide yıllar arasındaki fark ve yıl x karışım interaksiyonu 
önemli çıkmamıştır. 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında 1996, 1997 yılların  ortalama 
değerleri sırayla % 12.22; 5.54; 6.34 olarak elde edilmiştir (Çizelge 5, Çizelge 6 ve 
Çizelge7). 

Davis (1973) geven türlerinde protein oranının % 9.8-21.7 arasında değişim 
gösterdiğini bildirmiştir. Bu değerlendirme araştırmamız sonuçları ile parallel ik 
göstermektedir. Açıkgöz (1982) otlak ayrığının otlatma devresinde ham protein oranlarını 
çeşitlere göre % 29.59- 33.78, çiçeklenme devresinde ise % 8.98- 11.96 olarak bulmuş ve 
olgunlaşma periyodu boyunca ham protein oranının düştüğünü bildirmiştir.  Altın (1982b) 
yalın ekilen otlak ayrığı ham protein oranlarını 1975 ve 1976 yıllarında sırayla % 8.93 ve 
6.51 ve yalın ekilen mavi ayrıkta ise aynı yıllarda sırayla % 9.86 ve 7.15 olarak tespit 
etmiştir. Gomm (1964) karışımlarda protein oranının daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. 
Dubbs (1971) otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız bromun ham protein oranları yonca ile 
birlikte yetiştirildiklerinde sırayla % 1.8, 1.3 ve 1.1 oranlarında artmakta olduğunu 
bildirmektedir. Altın (1982b) da baklagil yembitkilerinin buğdaygil yembıtkıleri protein 
oranlarını arttırdığını kaydetmektedir. Söz konusu edilen bulgular, araştırmamızdan alınan 
sonuçlar ile karşılaştırıldığında biraz düşük veya yakın görüldüğünden bu durum değişik 
uygulama ve farklı ekolojik koşullardan kaynaklanabileceği şeklinde açıklanabilir. 

Parselde Ham Protein Oranı 

Parsel karışımlarındaki ham protein oranı ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunmuştur (Çizelge 8). Yine parsel karışımlarındaki 1996. 
1997 yı l ları  ortalamasıı % 7.07 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 8). 

Altın (1982b) karışımlarda bulunan otlak ayrığı ham protein oranlarını 1975 ve 
1976 yıllarında  sırayla % 10.48 - 11.90 ve 8.00- 8.80 , karışımlarda bulunan mavi ayrıkta ise 
aynı yıllarda  sırayla % 10.64-11.56 ve 7.58- 8.73 olarak tespit etmiştir. Bu değerler, 
araştırmamızda elde edilen en düşük ve yüksek oranlar arasında yer aldığından bir yakınlık 
görülmektedir. 

Ham Protein Verimi 

Nohut geveni karışımlarında ham protein verimi ortalamaları arasındaki fark 
önemli çıkmış  ve yıllar arasındaki fark ve yı l  x karışım interaksiyonu önemli çıkmamıştır 
(Çizelge 5). 
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Otlak ayrığı karışımlarında ham protein verimi ortalamaları arasındaki fark ve yıl x 
karışım interaksiyonu önemli bulunmamış ancak yı l l a r  arasındaki fark önemli 
bulunmuştur (Çizelge 6). 

Mavi ayrık karışımlarında ham protein verimi ortalamaları ve yıllar arasındaki 
fark önemli ç ıkmış t ı r  (Çizelge 7) fakat aynı bitkide y ı l  x karışım interaksiyonu önemli 
çıkmamıştır. 

Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarında 1996. 1997 yıllan 
ortalamaları sırayla 6.17; 30.74; 36.91 kg/da olarak elde edilmiştir  (Çizelge 5. Çizelge 6 
ve Çizelge 7). 

Tekeli (1977) mavi ayrıkta ham protein verimini 1975 ve 1976 yı l larında  
sırayla  12.93- 34.93 ve 8.38- 47.85 kg/da olarak saptamıştır. Bu sonuçlar 
araştırmamızdan al ınan değerlere yakınlık göstermektedir. Bu durum ekolojik benzerlik 
ile açıklanabileceği düşüncesini vermektedir. Altın (1982a) yonca, korunga, otlak ayrığı, 
mavi ayrık ve kı lç ıks ı z  bromda ham protein verimini sırayla 79.42, 105.29, 55.20, 72.44 
ve 79.04 kg/da olarak elde etmiştir. Bu sonuçlar araştırmamızdan daha yüksek bulunmuş 
olup bu durum çeşit ve ekolojik faktörlerin farklılığından kaynaklanabileceği kanaatini 
vermiştir. 

Parselde Ham Protein Verimi 

Parsel karışımlarındaki ham protein verimi ortalamaları, yıllar arasındaki fark ve 
yıl x karışım interaksiyonu önemli bulunmuştur (Çizelge 8). Yine parsel karışımlarındaki 
1996, 1997 yı l lar ı  ortalaması 34.05 kg/da olarak elde edilmiştir (Çizelge 8). 

Tekeli (1977) yonca+ mavi ayrık+ kı lçıksız  brom karışımı toplam hanı protein 
verimini 1975 ve 1976 yı l la r ında  sırayla 27.48-37.60 ve 11.15-28.60 kg/da olarak 
saptamış ve Kurt (1978)'de aynı bitki türleri karışımı toplam ham protein verimini 
ortalana 29.76 kg/da olarak bulmuştur. Araştırmamız sonuçları i le  Tekeli (1977) ve Kurt 
(1978) 'un değerleri karşılaştırıldığında benzerlik görülmektedir. Altın (1982a) yonca+ 
mavi ayrık+ kılçıksız  brom karışımından 70.78 kg/da, korunga+ mavi ayrık+ kılçıksız  
bıom karışımından 79.62 kg/da toplam ham protein verimini elde etmiştir. Bu sonuçların 
ise araştırmamız bulgularından daha yüksek bulunmuş olması çeşit ve ekolojik faktörlerin 
farklılığından kaynaklanabileceği fikrini vermektedir. 

SONUÇ 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar sırayla  aşağıda belirtilmiştir:  

1. Araştırmadaki bitki türleri fide sayıları karışımlara göre önemli değişim 
göstermiştir. Nohut gevenine göre otlak ayrığı ve mavi ayrıkta ekim oranlarının art ışına  
bağlı olarak tide sayılarında paralel bir  artış görülmüştür. Aynı bitki türlerinde fide kuru 
ağı r l ı k l a r ı   uygulamalarda önemli olarak bulunmamıştır. 

2. Nohut geveni, otlak ayrığı ve mavi ayrık karışımlarda b i tk i  sayıs ına  göre 
ortalama botanik kompozisyon oranları ile kuru madde verimi açısından botanik 
kompozisyon oranı ortalamaları karşılaştırıldığında nohut geveninde daha düşük, 
buğdaygillerde ise daha yüksek oranlar saptanmıştır. 

3. Yeşil ve kuru ot verim ortalamaları, en yüksek mavi ayrıkta, en düşük olarak da 
nohut geveninde bulunmuştur. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek kuru ot 
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verimi % 40 nohut geveni +   % 60 otlak ayrığı; mavi ayrıkta ise % 20 nohut geveni + % 
80 mavi ayrık uygulamasından elde edilmiştir. 

4. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek kuru madde verimi, % 40 
nohut geveni + % 60 otlak ayrığı; mavi ayrıkta ise % 20 nohut geveni + % 80 mavi ayrık 
uygulamasında saptanmıştır. 

5. Parseldeki otlak ayrığı karışımlarında en yüksek ham protein verimi, % 40 
nohut geveni + % 60 otlak ayrığı; mavi ayrık karışımlarında ise % 80 nohut geveni + % 20 
mavi ayrık uygulamalarında bulunmuştur. 

6. Bu sonuçlara göre, nohut geveninin otlak ayrığı ve mavi ayrıkla bir l ikte  
önerilen karışım oranlarının yem verimi yüksek sunî meralar oluşturacağı fikrini ortaya 
çıkarmaktadır. 
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TÜRK  HAġHAġ  POPULASYONLARININ YAĞ VE MORFĠN MUHTEVALARI 

NeĢet ARSLAN Refik BÜYÜKGÖÇMEN Ahmet GÜMÜġÇÜ 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dışkapı   ANKARA 

ÖZET: Haşhaş ülkemizin önemli kültür bitkilerinden birisi olup: hem alkaloidlerinden. hem de 
tohumundan yararlanılmaktadır. 1974 yılında haşhaşta çizim yasağı getirilmiş ve 1981 yı l ından  bu yana 
da Bolvadin'de kurulan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında kapsülden morfin elde edilmeye başlanmıştır. 
Haşhaş ekiminin yasaklandığı 1971 yılından önce ülkemizin değişik yörelerinden toplanan 400'den fazla 
haşhaş numunesi A.Ü. Ziraat Fakültesi'nde çoğaltılmış ve bu numunelerden 325 adedinde yağ, 353 
adedinde de morfin analizleri yapılmıştır. Yağ analizleri Tarla Bitkileri Bölümü'nde ekstraksiyon metodu 
ile soksolet cihazında, morfin analizleri Bolvadin Alkaloid Fabrikası Laboratuvarında HPLC cihazında 
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre haşhaş populasyonlarında; morfin oranı % 0.25-0.89 yağ oranı ise 
%38.86-53.39 arasında değişmiştir. 

Anahtar Kelimler: Haşhaş, morfin, yağ. 

OIL AND MORPHĠNE CONTENTS OF TURKISH POPPY POPULATIONS 

SUMMARY: Poppy, one of the important crops of Turkey is cultivated for its seeds and alkaloids. 
Incision of green capsules was forbidden in 1974 and morphine extraction from mature capsules has 
been commenced since 1981 at Bolvadin Opium Alkaloids Factory. More than 400 poppy samples 
collected from different provinces of Turkey before 1971 on which poppy cultivation was forbidden were 
multiplicated at Faculty of Agriculture of the University of Ankara. 325 of these samples were analyzed 
for its oil content and 353 of them for its morphine content. Oil analyses have been carried out at 
Agronomy Department of Faculty of Agriculture by extraction method using soxhelet apparatus, 
morphine analyses have been conducted at laboratory of Bolvadin Opium Alkaloids Factory by using 
HPLC apparatus. According to analysis results, variation among the poppy populations in terms of 
morphine and oil contents was 0.25-0.89% and 38.65-53.38%. 

Key Words: Poppy, morphine, oil.  

GĠRĠġ 

Haşhaş (Papaver somniferum L.) çok eskiden beri ülkemizde yetiştirilen bir kü l tü r  
bitkisidir.  Bitkinin üretimi 1933 yı l ında  çıkartılan 2313 sayılı kanun ile kontrol alt ına  
alınmış:  1971 yı l ında  ise tamamen yasaklanmıştır. 1974 yı l ında  ekim yasağı 
ka l dı r ı lmı ş  ancak. kapsüllerden çizilerek afyon elde edilmesi yasaklanmış; 1981 yılından 
itibaren de Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası'nda morfin elde edilmeye başlanmıştır. 

Haşhaş, eskiden beri çok yönlü faydalanılan bir bitki olup: özellikle tohumlarından ve 
afyonundan yararlanılmıştır. Tarih boyunca afyonun hem tıbbi,  hem de keyif verici 
(uyuşturucu) olarak kullanımı daha fazla dikkati çekmiş ve diğer kullanım şekilleri bunun 
gölgesinde kalmıştır. Halbuki haşhaşın yetiştirildiği bölgelerde tohumu, yağı ve küspesinin 
kullanımı o kadar günlük hayatla içiçedir ki bugün o yörelere' has yemek ve beslenme 
kültürünün temel öğesi durumundadır. 

Geleneksel afyon üretimi yerine teknoloji değiştirilerek haşhaş kapsülünden morfin elde 
edilmesine geçilirken, kurulan fabrikada işlenen hammadde de morfin oranı % 0.5 olarak 
öngörülmüştü. Ancak, haşhaş ekilen sahalarda bazı yıllar morfin oranı% 0.3 'e kadar düşmüştür. 
Bu durum morfin maliyetinin yükselmesine dolayısıyla da pazarlama ve rakip ülkelerle 
rekabette güçlüklerle karşılaşılmasına sebep olmaktadır. 

Toprak Mahsûlleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü gerek kendi bünyesinde yaptığı 
çalışmalar, gerekse Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri ve 
üniversitelerle 
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yaptığı işbirliği  çerçevesinde morfin oranı yüksek haşhaş ıslahı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
çalışmalar sonucunda bazı çeşitler tescil edilmiş ve üreticilere dağıtılabilir hale gelmiştir. Son on 
yılın ortalama morfin oranı % 0.4 olup; morfin oranı yüksek çeşitlerin üretici tarafından kullaıımı 
yaygınlaştıkça ilk hedefte % 0.5-0.6 'ya çıkacaktır. Gelecek yıl larda  bu oranın % l'e kadar 
çıkartılması hedeflenmektedir. 

Morfin oranı yüksek çeşit geliştirmenin yanında, fabrikanın düzenli bir şekilde 
çalışabilmesi için, bu çeşitlerin çiftçi tarafından benimsenmesi de son derece önemlidir. Bunun 
için çeşitlerin kışa dayanıklı, birim alan verimlerinin ( kapsül ve tohum) yüksek ve hastalıklara 
dayanıklı olmaları da son derece önem arzetmektedir. Diğer taraftan tohum renklerinin iç piyasa 
(sarı, beyaz) ve dış piyasa (mavi, beyaz) taleplerine uygun bir dengeyi sağlaması da 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı özellikle çizim yasağı öncesi haşhaş yetiştirilen yörelerden toplanan 
haşhaş populasyonlarının morfin ve yağ oranlarının belirlenmesi ve ileriki çalışmalarda 
değerlendirilmesi olup, daha önceki çalışmaların bir parçasıdır (Büyükgöçmen, 1994a, Anonim 
1999). 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmada değişik yörelerden toplanarak ekilen ve çıkış gösteren populasyon ve hatlar 
materyal olarak kullanılmıştır. Bitkiler Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü deneme tarlasında yetiştirilmiş olup, bunlardan - eldeki tohum miktarı ve imkanlar 
dahilinde - 325 materyalde yağ, 353 materyalde de morfin analizi yapılmıştır. Materyalin her 
birisine bir kütük numarası verilmiş ve metin içerisinde zikredilenler de bu numara ile 
gösterilmiştir (AÜZF 405 gibi). 

Yağ analizleri A.Ü.Z.F. Tarla Bitkilileri Bölümü yağ analiz labaratuvarlarında 5 gramlık 
numunelerde iki paralelli olarak sokselet cihazında yapılmıştır. 

Morfin analizleri için tohumları alınan kapsüller ilk önce değirmende öğütülerek homojen 
bir toz haline getirilmiş; ve Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikasına gönderilmiştir. Analizler 
fabrikanın labaratuvar'ında HPLC cihazında yapılmıştır. 

ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

Morfin Analizleri 

Morfin analizleri sonuçlarına göre haşhaş populasyonlarının dağılımı Çizelge 1 ve Şekil 
l'de gösterilmiştir. 

Çizelge 1 'de de görüldüğü gibi morfin oranı % 0.25 (AÜZF 405) ile %0.89 (AÜZF 732a) 
arasında değişmiştir. Morfin değerlerinin frekans dağılımları dikkate alındığında yüksek frekans 
gruplarını oluşturan 8, 9 ve 10 nolu gruplarda toplam 16 populasyon bulunmaktadır. Bu 
populasyonların morfin oranı % 0.698-0.890 arasındadır. 7 nolu grupta yer alan 20 populasyonda 
da morfin oranı % 0.634-0.698 arasındadır. 

Daha önce yapılan çalışmalarda morfin oranları % 0.21- 0.0.74 (Büyükgöçmen, 1994a), 
% 0.22- 1.22 (Karadavut, 1994b), % 0.37-1.23 (Soyalp, 1996), % 0.468-0.852 (Gümüşçü ve 
Arslan, 1999) bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar özellikle üst sınır  bakımından 
Büyükgöçmen (1994a) ile Gümüşçü ve Arslan (1999)'ın çalışmalarına benzerlik gösterirken 
Karadavut (1994b) ve Soyalp (1996)'in çalışmalarının üst sınırlarından düşük olmuştur. 

Morfin yönünde yapılacak ıslah çalışmalarında öncelikle 16 populasyonun dikkate 
alınması ve bunlar üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 
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Çizelge 1. Populasyonlara Ait Morfin Değerlerine İ l i şkin  Frekans Dağılım Çizelgesi 

Gruplar Gruplar Arası 
Aralık Değerleri 

Populasyon Adedi Yüzde 

(%) 

1 0,250-0,314 17 4,816 

2 0,314-0,378 35 9,915 

                  3 0,378-0,442 82 23,229 

4 0,442-0,506 73 20,680 

5 0,506-0,570 85 24,079 

6 0,570-0,634 25 7,082 

7 0,634-0,698 20 5,666 

8 0,698-0,762 11 3,116 

9 0,762-0,826 3 0,850 

10 0,826-0,890 2 0,567 

Ortalama ve Toplam 0,470 353 100 

 

ġekil 1. Populasyonlara Ait Morfin Değerlerine İ l i ş k i n  Frekans Dağılım Grafiği 

Yağ Analizleri 

Yağ analiz sonuçlarına göre haşhaş populasyonlarının dağılımı Çizelge 2 ve Şekil 2’de 
de görüldüğü gibi yağ oranı % 38.86(AÜZF 335) i l e  % 53.39 (A.Ü.Z.F 568a) arasında 
değişmiştir. 

Yağ oranı bakımından yüksek frekans gruplarını oluşturan 9 ve 10 nolıı gruplarda 
toplam 33 populasyon bulunmaktadır. Bu populasyonların yağ oranlan % 50.484-53.390 
arasında değişmektedir. 8 nolu grupta yer alan 52-populasyonun yağ oranı da % 49.031- 50.484 
arasındadır. Yağ oranı yüksek olan populasyonlardan sadece A.Ü.Z.F 732a populasyonu morfin 
oranı yüksek 16 populasyon içinde yer almaktadır. Diğer bir  deyişle bu populasyon iki yönlü 
ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılmaya elverişlidir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda bulunan yağ oranları % 39.92- 56.07 (Büyükgöçnıen, 
1994a). % 41.57-57.60 (Erdurmuş, İ989) ve haşhaş için % 40-55 olarak verilen genel yağ 
oranlan(İncekara 1964) bu araştırmadan elde edilen sonuçlara büyük benzerlik göstermektedir. 

Sonuç olarak; incelenen 353 Türk Haşhaş populasyonunda fabrikanın kuruluşunda ön 
görülen ortalama % 0.5'lik morfin oranının üzerinde morfin oranına sahip 135 populasyon 
tespit edi lmişt i r  (Çizelge 1. Şekil 1). Bunlardan 16 tanesinin morfin oranı ise % 0.7   ve 
üzerindedir.  
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Bu populasyonlar üzerinde çalışılarak daha yüksek morfin oranı ihtiva eden çeşitler 
geliştirilebileceği gibi, bunların yağ oranları da dikkate alınarak iki yönlü iyi çeşitler de 
geliştirilebilir. 

Çizelge 2. Yağ Analizi Sonuçlarına Göre Frekans Dağılım Çizelgesi  

Gruplar 
Gruplar Arası Aralık 

Değerleri 
Populasyon Adedi Yüzde ( %) 

1 38,860-40,313 3 0,923 

2 40,313-41,766 2 0,615 

3 41,766-43,219 11 3,385 

4 43,219-44,672 35 10,769 

5 44,672-46,125 51 15,692 

6 46,125-47,578 73 22,462 

7 47,578-49,031 65 20,000 

8 49,031-50,484 52 16,000 

9 50,484-51,937 31 9,538 

10 51,937-53,390 2 0,615 

Ortalama ve toplam 47,26 325 100 

 

ġekil 2. Yağ Analizi Sonuçlarına Göre Oluşan Frekans Dağılım Grafiği 
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TATLI REZENE ( Foeniculum vulgare Mili. var. dulce )' DE BİTKİ SIKLIĞININ 

VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Fatma ÖZKAN1 Bilal GÜRBÜZ2 

/.  Ziraat Yüksek Mühendisi - Elazığ 

2. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü - Ankara 

ÖZET: Bu araştırma 1998 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
deneme tarlası ve laboratuarlarında yürütülmüştür. Çalışmada üç farklı sıra arası (30, 45, 60 cm) ve dört 
farklı ekim normu (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 kg/da) kullanılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş 
parseller deneme desenine göre, üç tekrarlamak olarak kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre tohum 

verimi 63.8-86.0 kg/da, biyolojik verim 989.8-1468.8 kg/da, bitki boyu 88.1-94.1 cm, bitki başına 
tohum verimi 2.87-4.67 g, bin tohum ağırlığı 7.49-9.13 g, dal sayısı 6.20-8.87 adet, şemsiyecik sayısı 
15.53-18.21 adet ve uçucu yağ oranı  1.93-2.28 arasında değişim göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tatlı rezene, bitki sıklığı,  verim, verim öğeleri. 

 

THE EFFECTS OF PLANT DENSITY ON YIELD AND YIELD COMPONENTS 

OF SWEET FENNEL  

(Foeniculum vulgare Mili. var. dulce) 

ABSTRACT: This research was conducted in the experimental field and laboratories of Field Crops 
Department, Faculty of Agricultııre and University of Ankara in 1998. Three different row spaces (30, 

45, 60 cm.) and four different seed rates (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 kg./da) were used in this study Split plots of 
randomized blocks design was applied with three replications. According to this research data for 
following traits ranged as indicated: Seed yield 63.8 - 86.0 kg/da, biological yield 989.8 1468.8 kg/da, 
plant height 88.1 -94.1 cm, seed yield Per plant 2.87- 4.67g, one thousand seed weight 7.49 9.13 g, 
branch number 6.20 - 8.87, umbellet number 15.53 - 18.21 and essential oil content 1.93 2.28%. 

Key Words: Sweet fennel, plant density, yield, yield components. 

GİRİŞ 

Bir çok tıbbi ve aromatik bitki ülkemizde doğal olarak yetişmekte ve bazı lar ının  ise 
tarımı yapılmaktadır. Bu bitkilerin kullanım alanlarının çok fazla olması sebebiyle, gerek 
ülkemizde gerekse dünyada bunlara olan talep yıldan yıla artmaktadır. Buna karşıl ık  bu 
bitkilerin floradan toplanarak talebin karşılanmaya çalışılması, bazı türlerin kaybolma 
sınırına gelmesine sebep olmuş ve Öncelikle bu türlerden başlanmak üzere kültüre 

alınmalarını zorunlu hale getirmiştir. 
Uçucu yağ bitkileri genellikle aromatik bitkilerdir. Aromatik bitkilerin çoğu 

taşıdıkları hoş kokular nedeniyle baharat olarak kullanılırlar. Dünyada 150 kadar baharat 
bitkisi vardır (Zeybek, 1995). Türkiye'nin dünya pazarlarına sunduğu baharatlar kekik. 
kimyon, defne, kişniş, kebere; uçucu yağ olarak ise gül ve sığladır (Akgül, 1993). 

Ülkemizin kuzey, güney ve batı bölgelerinde doğal olarak bulunan rezene 

{Foeniculum vulgare Mili.) Akdeniz Bölgesi ve Batı Asya kökenli bir türdür (Davis 1972: 
Zeybek, 1985). Bursa, Denizli, Gaziantep, Manisa, Antalya gibi illerde s ınır l ı  alanlarda 
tarımı yapılmaktadır. Dünyada önemli üretici ülkeler Hindistan, Çin, Almanya. İspanya. 
Fransa. Yunanistan, Romanya ve Arjantin olarak bilinmektedir. Türkiye^de üretilen rezene 
tohumlarının bir kısmı iç piyasada tüketilmekte, önemli kısmı başta ABD. Almanya, Fransa. 
Brezilya, Hollanda olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir (Anonim. 1999). 

* ) Bu makale, Fatma ÖZKAN tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinin özetidir 
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Rezene Apiaceae familyasın bağlı olup dulce, vulgare, azoricum vepiperitum olmak 
üzere 4 varyetesi bulunmaktadır (Arslan, 1986). F. vulgare Mili. var. dulce tatlı rezene olarak 
bilinmekte ve 80 - 90 cm boylanabilen bu varyetenin tek yı l l ık  olarak kültürü yapılmaktadır. 
Tatlı rezenenin tohumları (meyveleri) ve uçucu yağı kullanılmaktadır. Bitkinin karminatif (gaz 
giderici), spazmolitik (spazm çözücü), diüretik (idrar söktürücü), stimulan (uyarıcı) ve aperitif 
(iştah açıcı) özellikleri vardır (Akgül, 1993; Baytop, 1984). Tatlı rezenenin tohumlarında 
%2,4-3,l arasında değişen oranlarda uçucu yağ bulunmaktadır. Bu oran acı rezene (var. 
vulgare)'de çok daha yüksektir (Arslan ve ark. 1989). 

Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında bu bitkiye olan talebin karşılanmasında, sınırlı 
alanlarda yetiştiriciliğinin yapılması yeterli olmayacaktır. Ayrıca bu bitkinin yetiştirme 
teknikleri konusunda yapılmış çalışmalar da son derece sınırlıdır.  Bu nedenle Ankara 
koşullarında tatlı rezenede uygun bitki sıklığının belirlenmesi amacıyla bu araştırma 
yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmada kullanılan tatlı rezene tohumları Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tarla Bitkileri Bölümü'nün tıbbi bitkiler çeşit parsellerinde yetiştirilen bitkilerden 
sağlanmıştır. Deneme 6 Nisan 1988'de tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 
desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada sıra aralıkları (30, 45 ve 60 cm) 
ana parsellere, ekim normları {0-5, 1-0, 1-5 ve 2-0 kg.'da) alt parsellere yerleştirilmiştir. Her 
bir alt parselde kenar tesirleri hariç 4 sıra olacak şekilde ekim yapılmış, sıra uzunlumu 3 m 
olarak alınmıştır. Alt parsel alanları 30 cm sıra arasında 3.6 m

2
, 45 cm sıra arasında 5.4 m

2
 ve 

60 cm sıra arasında 7.2 m
2
'dir. 

Vejetasyon süresince iki kez çapalamak suretiyle yabancı ot mücadelesi, bir kez de 
elle toplanmak suretiyle küsküt mücadelesi yapılmıştır. Küskütle mücadele edilmesine 
rağmen, az da olsa bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Deneme alanı 
çiçeklenmeden hemen sonra bir kez sulanmıştır. Çalışmada şu özellikler üzerinde 
durulmuştur: Tohum verimi, biyolojik verim, bitki boyu, bitki başına tohum verimi, bin tohum 
ağırlığı, dal sayısı, şemsiyecik sayısı ve uçucu yağ oranı. Uçucu yağ oranı su destilasyonu 
yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen değerlerin varyans analizi yapılmış, 
ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla Duncan Testi uygulanmıştır. 
İstatistiki değerlendirmeler MSTAT paket programından yararlanılarak yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tohum Verimi: Tohum verimine ait ortalama değerler Çizelge I' de verilmiştir. 
Tohum verimi bakımından sıra aralığı, ekim normu ve sıra aralığı x ekim normu interaksiyonu 

istatistiki olarak önemli çıkmamıştır. Tohum verimleri 63.8-86.0 kg/da arasında değişim 
göstermiştir. En yüksek verim 45 cm sıra aralığı x 1-5 kg/da, en düşük değer 60 cm x 1-0 

kg/da ekim normu kombinasyonlarından elde edilmiştir. Sıra aralıklarına ait ortalama değerler 
incelendiğinde en yüksek değer 80.0 kg/da ile 45 cm, en düşük değer 68.5 kg/da ile 60 cm'de 

ortaya çıkmıştır. Ekim normlarına ait ortalama değerler 69.1-77-8 kg/da arasında değişim 

göstermiş, en yüksek değer 1.5 kg/da, en düşük 0.5 kg/da' dan alınmıştır. Bu konuda yapılan 
çalışmalarda en yüksek tohum verimi 45 cm sıra aralığında 85 kg/da (Randhavva and Gıll, 

1985), Hindistan'da yapılan çalışmada 60.2-161.2 kg/da (Mehta et ali. 1990), Avustralya'da 
yapılan bir çalışmada 93.0-151.1 kg/da (Butain and Chung, 1994) değerleri elde edilmiştir. 

Ayrıca Bhatı (1994), Hindistan'da yaptığı bir çalışmada küskütün rezenede tohum verimine 
olumsuz etkide bulunduğunu ve verim kaybın küsküt yoğunluğuna bağlı olarak % 14-31 

arasında olduğunu bildirmiştir. Bulduğumuz tohum verimi sonuçları literatür değerlerinden 

biraz düşük çıkmıştır. Bunda küsküt zararının az da olsa etkisinin olduğu söylenebilir. 
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Çizelge 1. Tohum Verimi ve Biyolojik Verim Özelliklerine Ait Ortalama Değerler  

Sıra 

aralığı 

(cm) 

Tohum verimi Biyolojik verim 

Ekim normu (kg/da) Ort. Ekim normu (kg/da) Ort. 

0.5      1.0     1.5     2.0 0.5          1.0         U5         2.0 

30 

45 

60 

68.6 70.0   73.1   73.0 

71.0   79.9   86.0   83.1 

67.7 63.8   74.4   68.0 

71.2 

80.0 

68.5 

1074.2    1231.7   1249.1    1069.8 

1076.1     1161.9   1196.7   1468.8 

934.2    1034.6   1222.9     939.8 

1156.2 

1225.9 

1032.9 

Ort. 69.1   71.2   77.8   74.7 1028.1    1142.7   1222.9   1159.5 

Biyolojik Verim: Biyolojik verime ait ortalama değerler Çizelge I' de gösterilmiştir. 

Biyolojik verim bakımından sıra aralığı, ekim normu ve sıra aralığı x ekim normu 
interaksiyonu istatistiki olarak önemli görülmemiştir. Biyolojik verim 934.2-1468.8 kg/da 
arasında değişim göstermiş, en yüksek biyolojik verim 45 cm x 2.0 kg/da, en düşük 60 cm x 
0.5 kg/da kombinasyonlarından elde edilmiştir. Sıra aralığına ilişkin ortalama değerler 1032.9-
1225.9 kg/da arasında bulunmuş, en yüksek verim 45 cm, en düşük ise 60 cm sıra aralığında 
ortaya çıkmıştır. Ekim normuna ait ortalama değerler dikkate alındığında en yüksek ve en 

düşük değerler arasında 201.8 kg/da' l ık  bir fark ortaya çıkmasına rağmen, istatistiki olarak 
önemsiz bulunmuştur. En fazla biyolojik verim 1.5 kg/da, en az verim 0.5 kg/da ekim 
normundan elde edilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; tatlı rezene bitkisinde 
biyolojik verimin sıra aralığı ve ekim normundan etkilendiğini, ancak bunun istatistiki olarak 
önemli çıkmadığını, ancak bu sonuçlara göre bitki sıklığının artmasıyla biyolojik verimin de 
artabileceğini söyleyebiliriz. Yapılan literatür taraması sonucunda biyolojik verim ile ilgili 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bitki Boyu: Bitki boyuna ait ortalama değerler Çizelge 2'de verilmiştir. Bu karakter 
bakımından sıra aralığı, ekim normu ve sıra aralığı x ekim normu interaksiyonu istatistiki 

olarak önemsiz çıkmıştır. Bitki boyuna ait ortalama değerler 88.1-94.1 cm arasında değişim 
göstermiştir. En yüksek değer 60 cm sıra aralığı x 0.5 kg/da ekim normu, en düşük ise 30 cm x 
2.0 kg/da ekim normu kombinasyonlarından elde edilmiştir. Sıra aralığı ve ekim normlarına ait 
ortalama değerler birbirlerine çok yakın çıkmıştır. En yüksek bitki boyu 92.9 cm ile 60 cm sıra 
aralığında, 92.7 cm ile 1.0 kg/da ekim normunda ve en düşük 90.5 cm ile 30 cm sıra 
aralığında, 90.4 cm ile 2.0 kg/da ekim normunda ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmelere göre 

tatlı rezenede bitki boyunun bitki sıklığından etkilenmediği söylenebilir. Hindistan'da yapılan 
bir çalışmada bitki boyu 98.1 cm olarak bulunmuş (Sharma and Bhatı, 1985) ve bu çalışmanın 
sonuçlarına çok az bir farkla benzerlik göstermektedir. 

Çizelge 2. Bitki Boyu ve Bitki Başına Tohum Verimi Özelliklerine Ait Ortalama Değerler  

Sıra 

aralığı 

(cm) 

Tohum verimi Biyolojik verim 

Ekim normu (kg/da) Ort. Ekim normu (kg/da) Ort. 

0.5      1.0     1.5     2.0 0.5     1.0       1.5      2.0 

30 

45 

60 

88.6   93.4   91.7   88.1 

92.4   93.2   90.6   91.2 

94.1   91.4   93.9   91.9 

90.5 

91.9 

92.9 

3.83    3.12    3.39    3.73 

4.67    4.42    3.91    3.39 

3.88    3.99    3.80    2.87 

3.52 

4.10 

3.63 

Ort. 91.7   92.7   92.1   90.4 4.13    3.84    3.70    3.33 
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Bitki Başına Tohum Verimi: Bitki başına tohum verimine ait ortalama değerler 
Çizelge 2'de gösterilmiştir. Bu karakter bakımından sıra aralığı, ekim normu ve sıra aralığı x 
ekim normu interaksiyonu istatistiki bakımdan önemli çıkmamıştır. Bitki başına tohum 

verimine ait ortalama değerler 2.87-4.67 g arasında değişmiştir. En yüksek değer 45 cm sıra 

aralığı x 0.5 kg/da ekim normu, en düşük ise 60 cm x 2.0 kg/da ekim normu 
kombinasyonlarından elde edilmiştir. Sıra aralıklarına ait ortalama değerler 3.52-4.10 g 

arasında değişmiş, en yüksek değer 45 cm, en düşük 30 cm' de ortaya çıkmıştır. Ekim normu 
değerleri 3.33-4.13 g arasında değişim göstermiş, en yüksek değer 0.5 kg/da, en düşük 2.0 

kg/da ekim normundan elde edilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde düşük ekim 
normlarında ve geniş sıra aralıklarında, bitki başına tohum veriminin artış gösterdiği sonucuna 

varılabilir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, geniş sıra aralığında bitki başına tohum 

veriminin arttığı sonucu elde edilmiştir (Vrzalova et all. 1988). 

Bin Tohum Ağırlığı: Bin tohum ağırlığına ait ortalama değerler Çizelge 3'de 
verilmiştir. Bu karakter bakımından sıra aralığı, ekim normu ve sıra aralığı x ekim normu 
interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Bin  tohum ağırlığına ait ortalama 
değerler 7.49-9.13 g arasında değişmiştir. En yüksek değer 30 cm x 2.0 kg/da, en düşük değer 
30 cm x 1.0 kg/da ekim normu kombinasyonlarında ortaya çıkmıştır. Sıra aralığına ait 
ortalama değerler birbirine çok yakın çıkmıştır. Ekim normları dikkate alındığına en fazla bin 
tohum ağırlığı 2.0 kg/da, en düşük 1.0 kg/da'dan elde edilmiştir. Genel bir değerlendirme 
yapıldığında en yüksek değer 30 cm x 2.0 kg/da kombinasyonunda ortaya çıkmıştır. Bin 
tohum ağırlığı  sıra aralığı değişiminden çok az, buna karşılık ekim normlarından daha fazla 
etkilenmiştir. Tatlı rezenede bin tohum ağırlığına i l işkin  literatürlerde 9.00-9.55 g (Akgül, 
1993). 6.01-7.34 g (Bhatı, 1990) ve 9.12-9.55 g (Butain and Chung, 1994) arasında değişen 
değerler verilmektedir. Bulduğumuz değerler ikinci literatür verilerinden yüksek, diğerleri ile 
uyumludur. 

Çizelge 3. Bin Tohum Ağırlığı ve Dal Sayısı Değerlerinin Duncan Testi ile Karşılaştırılması  

Sıra 

aralığı 

(cm) 

Tohum verimi Biyolojik verim 

Ekim normu (kg/da) Ort. Ekim normu (kg/da) Ort. 

0.5      1.0     1.5     2.0 0.5         1.0           1.5          2.0 

30 

45 

60 

8.26   7.49   7.70    9.13 

8.22   8.17   9.05    7.80 

7.65   8.27   8.12    8.27 

8.15 

8.31 

8.08 

6.80 cd   7.53 be   7.07 bed   6.33 d 8.03 

ab   7.47 be   6.63 cd     6.80 cd 8.87 a     

7.67 be   7.67 be     6.20 d 

6.93 

7.23 

7.60 

Ort. 8.04   7.98   8.29   8.40 7.90 a*   7.57 a     7.12 a       6.44 b 

* Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

LSD (0.05) interaksiyon (dal sayısı): 1.006,        LSD (0.05) ekim normu (dal sayısı): 0.5809 

Dal Sayısı: Dal sayısına ait ortalama değerler Çizelge 3'de gösterilmiştir. Dal sayısı 

bakımından ekim normu 0.01 seviyesinde, sıra aralığı x ekim normu interaksiyonu 0.05 
düzeyinde önemli bulunmuş, sıra aralıkları arasında istatistiki olarak farkl ı l ık  ortaya 

çıkmamıştır. Dal sayısına i l işkin  interaksiyon incelendiğinde ortalama değerlerin 6.20-8.87 

adet arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek değer 60 cm x 0.5 kg/da, en düşük 60 cm x 
2.0 kg/da kombinasyonlarından elde edilmiş, istatistiki olarak dört farklı grup oluşmuştur. 30. 

45 ve 60 cm sıra aralıkları kendi içlerinde incelendiğinde, her üçünde de ekim normları 
bakımından 0.05 seviyesinde farklılık ortaya çıkmıştır. 30 cm'de en yüksek dal sayısı değeri 

1.0 kg/da, en düşük 2.0 kg/da, 45 cm'de en yüksek 0.5 kg/da, en düşük 1.5 kg/da, 60 cm'de en 
yüksek 0.5 kg/da, en düşük 2.0 kg/da ekim normlarından elde edilmiştir. Sıra aralıklarına ait 

ortalama değerler 6.93-7.60 adet arasında değişim göstermiş, en fazla dal sayısı 60 cm, en az 

30 cm'de ortaya çıkmıştır. Ekim normları değerleri 6.44-7.90 adet arasında değişmiş. 
aralarındaki farkl ı l ık  istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek değer 0.5 kg/da, en 
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düşük 2.0 kg/da ekim normundan elde edilmiştir. îstatistiki olarak 0.05 seviyesinde iki farklı 

grup oluşmuş, 6.44 adetlik değer dışındaki diğer ortalamalar aynı gruba girmiştir. Sonuçlar 
genel olarak incelendiğinde, tatlı rezene bitkisinde dal sayısı bitki sıklıklarından etkilenmiştir. 
Buna göre dal sayısının geniş sıra aralıklarında ve düşük ekim normlarında artacağı sonucuna 
varılabilir. Yapılan literatür taraması sonucunda dal sayısı ile ilgili bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. 

Şemsiyecik Sayısı: Şemsiyecik sayısına ait ortalama değerler Çizelge 4'de verilmiştir. 
Bu karakter bakımından ekim normu 0.01 seviyesinde önemli bulunmuş, sıra aralığı ve sıra 
aralığı x ekim normu interaksiyonu istatistiki olarak önemli görülmemiştir. Şemsiyecik sayısı 

değerleri 15.53-18.21 adet arasında değişmiş, en yüksek değer 45 cm x 0.5 kg/da, en düşük 30 
cm x 2.0 kg/da ekim normu kombinasyonlarından elde edilmiştir. Sıra aralıklarına ait ortalama 
değerler 16.02-16.81 adet arasında değişim göstermiş, en yüksek değer 45 cm, en düşük 30 cm 
sıra aralığında ortaya çıkmıştır. Şemsiyecik sayısı bakımından ekim normları arasındaki 
farklılık önemli olmuş, en yüksek değer 0.5 kg/da, en düşük değer 2.0 kg/da' dan elde edilmiş 
ve 0.01 seviyesinde iki farklı grup oluşmuştur. Bu değerlendirmelere göre, seyrek ekimlerde 

daha fazla şemsiyecik sayısı elde edilmiştir. Bu konuda yapılan bir çalışmada şemsiyecik 
sayısı 11-12 adet olarak bildirilmiştir (Bhati, 1990). Bu değerler bulduğumuz sonuçların 
altında kalmıştır. 

Çizelge 4. Şemsiyecik Sayısı ve Uçucu Yağ Oranı Değerlerinin Duncan Testi ile Karşılaştırılması  

Sıra 

aralığı 

(cm) 

Tohum verimi Biyolojik verim 

Ekim normu (kg/da) Ort. Ekim normu (kg/da) Ort. 

0.5      1.0     1.5     2.0 0.5         1.0           1.5          2.0 

30 

45 

60 

16.12   16.09   16.32   15.53 

18.21    16.39   16.67   15.59 

17.88    16.98   16.29   15.99 

16.02 

16.81 

16.79 

1.95 c*   2.10b    2.15 ab   1.93 c  

2.10 b     2.17 ab 2.03 be   2.07 be  

2.17 ab   2.15 ab 2.28 a     2.07 be 

2.03 c 

2.09 b 

2.17a 

Ort. 17.40a 16.49b 16.43b 15.88c 2.07 be 2.14 ab   2.16 a     2.02 c 

* Aynı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

LSD (0.05) ekim normu (şemsiyecik sayısı): 0.5909,      LSD (0.05) interaksiyon: 0.1329 

LSD (0.05) ekim normu: 0.0767, LSD (0.05) sıra aralığı: 0.0358 

Uçucu Yağ Oranı: Uçucu yağ oranına ait ortalama değerler Çizelge 4'de 

gösterilmiştir. Bu karakter bakımından sıra aralığı ve ekim normu 0.01 seviyesinde, sıra aralığı 
x ekim normu interaksiyonu 0.05 seviyesinde önemli bulunmuştur. Uçucu yağ oranına 
i l işkin  interaksiyon incelendiğinde ortalama değerlerin % 1.93-2.28 arasında değiştiği 
görülmektedir. En yüksek değer 60 cm x 1.5 kg/da, en düşük 30 cm x 2.0 kg/da 
kombinasyonlarından elde edilmiştir. 30 cm ve 60 cm sıra aralıklarında, ekim normları 
bakımından istatistiki farklılık ortaya çıkarken, 45 cm'de fark görülmemiştir. Sıra aralıklarına 

ilişkin  ortalama değerler % 2.03-2.17 arasında değişim göstermiş, en yüksek değer 60 cm, en 
düşük 30 cm sıra aralığında ortaya çıkmıştır. İstatistiki olarak 0.05 seviyesinde üç farklı grup 
oluşmuştur. Ekim normlarına ait ortalama değerler % 2.02-2.16 arasında değişmiş, en fazla 
uçucu yağ 1.5 kg/da, en az 2.0 kg/da ekim normunda bulunmuştur. Sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde, tatlı rezenede uçucu yağ oranı sıra aralığı ve ekim normlarından 
etkilenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalarda % 1,50-2.82 (Karslen et ali. 1969), % 1.7-2.5 

(Akgül, 1985), % 2.4-3.1 (Arslan ve ark. 1989) arasında değişen uçucu yağ oranları elde 
edilmiştir. Araştırma sonuçları ile literatür değerleri arasında bazı farklılıklar görülmektedir. 
Bu durumun materyal farklılığından, deneme yerlerinin değişikliğinden ve farklı uçucu yağ 
elde etme metotlarının kullanılmış olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim Karlsen et 
all. (1969), buhar destilasyonu ve su destilasyonu yöntemleri kullanıldığında farklı sonuçların 
alındığını bildirmişlerdir. 
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Özkan ve Gürbüz 

SONUÇ 

Tatlı rezenenin tohumlan, herbası, kökleri ve uçucu yağları çeşitli a .ıaçlar için 
kullanılmakla beraber, en önemli faydalanılan kısmı tohumları ve tohumlarından elde edilen 
uçucu yağlarıdır. Bu nedenle araştırma sonuçlarına göre, özellikle tohum verimi dikkate 
alınarak Ankara ve benzeri ekolojik koşullarda tatlı rezene için uygun sıra arasının 45 cm. 
uygun ekim normunun 1.5 kg/da olduğu söylenebilir. Ekimin mibzerle yapıldığı durumlarda 
bu oran biraz daha düşük tutulabilir. 
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SUMMARY: This study was carried out to determine plant inferior variation in terms of accumulation 
of ail and protein and how position effect can change chemical of seed in some soybean cultivars 
(Williams, AP-350, A-3127 and Corsoy) under Ankara conditions in 1997. The samples were ensured 
from soybean cultivars reached to harvest maturity. These plants were divided to three parts and these 
parts were called as bottom, center and top. Besides, twelve pods per plant were broken from various 
portions of plant and it was regarded that each pod had content. In addition, it was determined that the 
protein content in pod declined from basal to tip three seeds. Three seeds were also described as tip, 
middle and basal of pod. Later, protein and oil content of the seeds in the different pods on the plant 
and at the various portions of pod were determined. Protein and oil ratio were determined at 
Department of Field Crops analysis lab, Faculty of Agriculture, University of Ankara. According to the 
results; it was observed that accumulation of oil and protein may vary position of pod on the plant, 
position of the seed in the pod in all cultivars. It was determined to decline oil content from bottom to 
the top, in contrast to increase protein while oil content increased in all cultivars. 

Key Words: Soybean, oil, protein, variation. 

BAZI SOYA (Glycine max (L.) Merr.) ÇEŞİTLERİNDE YAĞ VE PROTEİN BİRİKİMİNİN 

MORFOGENETİK VARYABİLİTESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA 

ÖZET: Bu çalışma, bazı soya çeşitlerinde (Williams, AP-350, A-3127 ve Corsoy) protein ve yağ 
birikimi bakımından bitki içi varyasyonu ve pozisyon etkisinin soya tohumunun kimyasal içeriğine ne 
şekilde etkide bulunduğunu saptamak amacıyla 1997 yılında Ankara koşullarında yürütülmüştür. Hasat 
olgunluğuna ulaşmış soya çeşitlerine ait örnek bitkiler üçe bölünmüş bu kısımlar sırasıyla dip, merkez 
ve üst olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde her bitkiden oniki bakla koparılmış üç tohuma sahip 
baklalardakı tohumlar bakladaki pozisyonuna göre dip, orta ve uç olarak isimlendirilmiştir Daha sonra 
çeşitli bitki kısımlarındaki tohumlar ile baklanın farklı kısımlarındaki tohumlarda yağ ve protein 
analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre protein ve yağ birikiminin bitkideki bakla ve 
bakladaki tohum pozisyonuna göre değişebileceği gözlenmiştir. Her dört çeşitte de bitkinin dip 
kısmından uca doğru gidildikçe tohumların yağ içeriğinin azaldığı'buna karşılık protein oranının arttığı 
saptanmıştır. Ayrıca üç tohumlu baklaların dip kısmından ucuna doğru gidildikçe tohumların protein 
içeriğinin azaldığı, yağ oranın arttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, yağ, protein, variation. 

INTRODUCTION 

Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is mainly cultivated for its seeds used 
commercially as human and stock food, and the extraction of oil. It is presently the world's 
most important grain legume in terms of total production and the greatest source of vegetable 
oil. Recently, totally 158.327 million tones/year soybean seeds have been produced in the 
world and it could be seen as the first among oil seed crops. (Anonymous, 1998 a). 
Production of soybeans in Turkey increased rapidly during 1982-1990 and it reached to 
250.000 tones/year. However, it has declined to about 60.000 tones in the recent years 
(Anonymous, 1998 b). Unfortunately, the foreign trade of Turkey in soybeans and soybean 
products is small yet. 

Seed oil content of soybean is a variatiel characteristic and is influenced by 
environment and climate, within range of 18-24 %. Protein content, of greater importance, is 
usually between 40 and 50 %. Therefore, soybean is a typical oil and protein crop. Protein 
content is inversely related to oil content but there are also some indications that high protein 
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content can be associated with lower seed yield. Besides, seed size and seed yield relate with 
protein and oil content in some plant species. High yielding plants consistently produce seed 
with higher oil content than seed from low yielding plants in the same planting of soybean 
(Lokumcu, 1998). 

Plant inferior variation described as morphogenetic variability has been investigated 
in various plant species so far. There are many literatures related to the external factors 
(climate and soil factors) affecting chemical composition, but very few concerning the 

internal factors such as position of fruit in plant and place of seed inside of fruit. The objective 
of this study was also to determine plant interior variation in terms of oil and protein 
percentage and how position effect can change chemical structure of seed in some soybean 
cultivars. 

MATERIAL AND METHODS 

This research was carried out in randomized plot design with 3 replications at the 

experimental field of Agriculture Faculty. in the trial, the plot size was 8 m
2
 (4x2m). The 

characteristics of experimental area were clay and loam, pH value was 7.96, lime was 4.5 %, 
humidity was 4.5 %, clay was 34.6 %, sand was 23.5 % and silt was 44.5 %. The main of 
monthly ram amount, moisture ratio and mean temperature (°C) values in the growing period 
are showed in Table 1. The place where the research was conducted reflected the typical 
characteristic of the climate conditions of Ankara. At this research, four soybean cultivars 

(Williams, A 3127, AP 350 and Corsoy) were used as the study material and selected to obtain 
a wide range in protein and oil content. The cultivars used as material have approximately 
same vegetation time and are very suitable for ecological conditions of Ankara. The seeds 
were sown with a distance 60 cm, 4 cm depth. 12 kg/da pure nitrogen was applied to plots 
before sowing as urea (45 % N) and disked in to the surface soil. After sowing 130 days later 
10 plants were taken per plot and each plant was to divided to three parts equally according to 

the number of nodes producing seed. Three parts were described as top, center and bottom. in 
additıon, three pods per plant were broken from various portions of plant. it was regarded that 
each pod had three seeds. These three seeds were also described as tip, middle, and basal of 
pod. Then random sample of 12 pods per plant from top, middle and bottom and 3 seeds per 
pod was immediately taken to the laboratory. Protein and oil content of seeds were 
determined. 

For oil and protein analysis, 3 replicated samples were separated and their crude oil 
analysis was done in soxhelet (Machine/device). 

All data were statistically analyzed by using analysis of variance and treatment means 
were compared using Duncan's multiple test (Düzgüneş, et al.1983). 

Table 1. The climatic data of experimental area for 1997 and long term means  

Months Temperature (°C) Relative Humidity (%) Precipitation (mm) 

1926-90 1997 1926-90 1997 1926-90 1997 

January -0.1 2.3 78.0 76.4 40.5 37.1 

February 1.3 0.7 74.0 68.3 34.9 17.2 

March 5.4 3.4 65.0 58.6 35.6 15.2 

April 11.2 7.5 59.0 67.0 40.3 91.3 

May 15.9 17.4 57.0 57.5 51.6 71.4 

June 19.8 20.3 51.0 55.4 32.6 122.4 

July 23.1 22.8 44.0 50.4 13.5 1.4 

August 23.0 20.9 42.0 58.2 10.3 29.5 

September 18.4 16.0 47.0 55.2 17.4 0.2 

October 12.8 12.9 58.0 66.9 24.4 60.0 

Npvember 7.3 7.3 70.0 73.5 30.9 36.9 

December 2.3 3.7 78.0 76.9   45.6 65.5 

Mean 11.6 11.26 60.25 63.6 Total: 377.6 Total: 548.1 
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RESULTS AND DISCUSSION 

According to the results, while AP-350 comprised the highest mean protein ratio 
(35.35 %), Williams had the highest mean oil ratio (21.70 %) among the cultivars. The 
highest protein ratio was obtained from top pods of Williams (36.14 %) A-3127 (34.77 %), 
AP-350 (37.76 %) and Corsoy (35.96 %) and the highest oil ratio values were determined in 
bottom pods of Williams (24.94 %), A-3127 (22.58 %), AP-350 (22.23 %) and Corsoy (21.81 
%) ( Table 2) . 

The data will be discussed under headings of position of the pod on the plant and 
position of the seed in the pod. 

Position of the pod on the plant 

The mean protein ratio was found within range of 32.77-36.14 %, 31.35-34.77 %, 
34.02-37.76 % and 32.02-35.96 % in the seeds on the different position of Williams, A-3127, 
AP-350 and Corsoy respectively. in contrast, the mean oil ratio changed between 19.00-24.94 
%, 19.22-22.58 %, 19.21-22.23 % and 19.12-21.81 % in Williams, A-3127, AP-350 and 
Corsoy respectively. 

The seed in the top position on the plant was determined to have the highest protein 
and lowest protein content in ali cultivars. According to the analysis of variance related to 
protein content in the different portion of plant, while it was found to be statistically 
difference from the point of protein content in Williams, A-3127, AP-350 and Corsoy (p < 
0.05). Furthermore, according to the analysis of variance related to oil content in the different 
portion of plant, there was statistically difference in terms of oil content in Williams, AP-350 
and Corsoy (p < 0.01). It was also found to be difference in A-3127 (p < 0.05). The means of 
the cultivars related to protein and oil content were compared using Duncan's multiple range 
test (Table 2). 

Table 2. Means of protein and oil ratio in the seeds on the different portion of plant of soybean 

cultivars  

 Cultivars 

 Williams 

ıams 

A-3127 AP350 Corsoy 

Portion of 

Plant 

Protein 

(%) 

Oıl 

(%) 
Protein 

(%) 

Oıl 

(%) 
Protein 

(%) 

Oil 

(%) 

Protein Oıl 

(%) 

Bottom 32.77 

c* 

24.94  

a 

31.35  

c 

22.58  

a 

34.02  

 

b 

22.23 

 a 

32.02  

b 

21.81 

 a 

Center 34.80 

 b 

21.16 

 b 

32.75 

 b    

21.10  

ab 

34.27 

 b 

20.87  

a 

33.95 

ab 

20.86 

 a 

Top 36.14 

 a 

19.00 

c 
34.77  

a 

19.22 

 b 

37.76 

a 

19.21 

 b 

35.96 

 a 

19.12 

b 

Mean 34.57 21.70 32.96 20.97    35.35 20.77 33.98 20.60 

LSD(5 %) 1.049 0.848 1.117 2.531 2.159 1.561 2.992 1.113 

*)Mean values within a column followed by the different letters are significant  at the 0.05 probability level . 
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Position of the seed in the pod 

According to the seeds in the different portions of the pod, the mean protein ratio was 

found within range of 32.90-35.24 %, 32.43-37.05 %, 31.40-35.45 % and 32.81-35.77 % in 
Williams, A-3127, AP-350 and Corsoy respectively. in contrast, the mean oil ratio changed 
between 19.09-20.58 %, 18.14-22.72 %, 19.21-20.17 % and 19.26-20.02 % in Williams, A-
3127, AP-350 and Corsoy respectively ( Table 3). 

The seed in the tip position in the pod was found to have the highest oil content in all 
cultivars. However, while these differences were statistically significant in A-3127), Williams 

and AP-350 (p < 0.05), no statistically an important difference was found in Corsoy. The seed 
m the basal position in the pod was determined to have the highest protein content in all 
cultivars. In terms of protein content statistically an important difference was found in A-
3127, Corsoy, AP-350 and Williams (p < 0.05). The mean of cultivars related to protein and 
oil content were compared using Duncan's multiple range test (Table 3). 

Table 3. Means of protein and oil ratio in the seeds in the different portion of pod of soybean cultivars  

 Cultivars 

 Williams A-3127 AP-350 Corsoy 

Seed 

Position in 

Pod 

Protein 

(%) 

Oil 

(%) 
Protein 

(%) 

Oil 

(%) 
Protein 

(%) 

Oil 

(%) 

Protein 

(%) 
Oil 

(%) 

Basal 35.24 

 a* 

19.09  

b 

37.05 

 a 

18.14  

c 

35.45 

 a 

19.21 

 b 

35.77  

a 

19.80ns 

Middle 33.96  

ab 

19.73 

ab 

33.87 

 b 

20.14 

 b 

33.12  

b 

20.29  

a 

34.12 

 b 

20.02 

Tıp 32.90 

 b 

20.58 

 a 

32.43 

 b 

22.72 

 a 

31.40 

 c 

20.17 

 a 

32.81 

 c 

19.26 

Mean 34.03 19.80 34.45 20.33 33.32 19.89 34.23 19.69 

LSD (5 %) 1.370 0.956 2.094 0.898 1.092 0.945 0.453 0.751 

*)Mean values within a column followed by the different letters are significant at the 0.05probabılity level .  
ns) not significant 

Environmental factors, especially temperature, during the period of seed development 

and maturation may show to affect both content and composition protein and oil in all plants. 
The climate and soil conditions affect considerably accumulation of oil and protein m 

all plants. Piper and Morse (1975) indicated that analyses made of over 500 distinctive kinds 

of soybeans showed a range of from 12-28 % in the content of oil and 36-61 % in the content 
of protein on an air-dry basis. In addition, it can be seen differences in same plant in terms of 
oil and protein content. Moreover, effect of position create variations on chemical and 
physical structure of seed. Jellum and Marion (1966) reported that spadix position had no 
effect on palmitic acid and stearic acid content in maize, however, seeds of first spadix had 
more oleic acid and linoleic acid than seeds of second spadix. 

When effect of seed position on fatty acids in sunflower head was investigated, it was 
determined that oleic acid content decreased gradually from side of head to center of head 
(Zimmerman et al. 1973). Robertson (1979) found that latitude and average temperature 
during the full-bloom to harvest stages of field-grown sunflower had no effect on oil content. 
Lambert et al. (1967), who examined effect of seed position on spadix in maize, found that 
seeds in middle spadix had the highest oil content. Turgut et al. (1996), stated that capsule position had 

little effect on palmitic and stearic acid and the highest oil ratio was obtained from middle 
capsules in sesame. It is considered that environmental factors such as light 
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intensity, temperature regime, precipitation and chemical content of soil affects protein and oil 
accumulation in seeds. The variations in oil and protein content may be due to environmental effects, 

growing techniques like plant density, sowing time, harvesting time, fertilization etc. and genetic 
factors. 

In conclusion, the various portions of soybean cultivars used as material in this study showed 
big variations interms of oil and protein content in the study. it was observed that the effects of position 
create important variations on chemical content of soybean seeds. We hope that our data presented 
may be useful for analytical studies in the future. 
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MULTİGERM VE MONOGERM ŞEKERPANCARI HATLARININ 

MELEZLENMESİYLE F2 GENERASYONUNDA AÇILAN MONOGERM 

BİTKİLERDE DÖL TESTİ 

Celâl ER Serkan URANBEY Gökten GÜMÜŞAY 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü - Ankara e-mail: uranbey@agri.ankara.edu.tr 

ÖZET: Bu araştırma 1991-1996 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü 

Etimesgut Deneme İstasyonu'nda yürütülmüştür. Araştırma, A.B.D. ve Fransa'dan temin edilen 

monogerm hatlarla Şeker Enstitüsü'nde elde edilen yerli multigerm hatların melezlenerek, F2 

generasyonunda seçilen monogerm tek bitkiler arasındaki verim ve kalite farklılıklarını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 4'ü standart çeşit ve 45'i hat olmak üzere toplam 49 çeşit ve hat 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek pancar verimi (6000 kg/da) ile 34 numaralı hatta, 

en yüksek şeker varlığı (%18.54) Fiona çeşitinde, en yüksek arıtılmış şeker verimi (804 kg/da) 15 

numaralı hatta, en düşük sodyum miktarı (1.14 meq/100 g) 33 numaralı hatta, en düşük potasyum 

miktarı (4.56 meq/100) 4 numaralı hatta ve en düşük a-amino azot miktarı (1.99 meq/100 g) ise 9 

numaralı hatta saptanmıştır. Buna karşılık en düşük pancar verimi (2390 kg/da) 4 numaralı hatta, en 

düşük şeker varlığı (% 13.38) 41 numaralı hatta, en düşük arıtılmış şeker varlığı (%8.70) yine 41 

numaralı hatta, en düşük arıtılmış şeker verimi (317 kg/da) 4 numaralı hatta, en yüksek Na miktarı (5.16 

meq/100 g) 46 numaralı hatta, en yüksek potasyum miktarı (8.73 meq/100 g) 44 numaralı hatta, en 

yüksek oc-amino azot miktarı (5.28 meq/100 g) ise yine 44 numaralı hatta tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: multigerm, monogerm, pancar verimi, şeker varlığı, arıtılmış şeker verimi, 

potasyum miktarı, a-amino azot miktarı, sodyum miktarı 

PROGENY TEST OF MONOGERM PLANTS SEGREGATED IN F2 GENERATION BY 

CROSSING OF MULTIGERM AND MONOGERM SUGAR BEET LINES 

SUMMARY: This research has been carried out at Etimesgut Station of Sugar Institute of Turkish 

Sugar Factories Company during 1991-1996. The aim of this study was to determine the differences of 

the yield and quality in selected monogerm single plants from F2 generation that was obtained by 

crossing monogerm lines from USA and France multigerm and local lines derived from Sugar Institute. 

Tota! 49 cultivars and lines (4 Standard cultivars and 45 lines) were used. According to the results; the 

highest root yield (6000 kg/da), sugar content (18.54 %), and sugar yield (804 kg/da) were determined 

in line 34, Fiona cultivar and line 15 respectively. The lowest sodium amount (1.14 meq/100 g), 

potassium amount (4.56 meq/I00 g) and a-amino nitrogen amount (1.99 meq/100 g) were determined in 

lines 33, 4 and 9 respectively. in contrast, the lowest root yield (2390 kg/da), sugar content (13.38 %), 

pure sugar content (8.70%) and pure sugar yield (317 kg/da) were found in lines 4, 41 respectively. in 

addition, the highest sodium amount (5.16 meq/100 g) and potassium amount (8.73 meq/100 g) and a-

amino nitrogen amount (5.28 meq/100 g) were obtained from lines 46, 44 respectively. 

Key Words :Monogerm, multigerm, root yield, sugar content, pure sugar content, potassium amount, 

a-amino nitrogen amount, sodium amount 

GİRİŞ 

Şekerpancarı tarımında, embriyo sayısı birden fazla olan poligerm tohumun 

çimlenmesi garantili olmakla beraber, çok embriyolu tohum aynı yerden birden fazla filiz 

verdiği için mutlaka elle tekleme ve seyreltmeyi gerektirir. Bu da çok fazla el emeğine ihtiyaç 

gösterdiğinden işçilik  masrafları her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, tarımı makinalaşmış 

ve gelişmiş olan pek çok ülkede tek embriyolu monogerm tohumluklar kullanılmaktadır. Çok 

uzun süren ıslah çalışmaları i le  doğrudan doğruya tek embriyolu genetik monogerm tohumluk 

üretilmiş, ayrıca çok embriyolu tohumluklar mekanik olarak fabrikasyonla kırılarak da tek 

embriyolu teknik monogerm tohumluk elde edi lmişti r .  
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Son   yıllarda   Türkiye'de   genetik   monogerm   tohumluk   kullanimı   %   100'lere 

ulaşmıştır (Er ve Uranbey 1998). Beta türlerine ait meyveler doğada sponton olarak birden 

fazla embriyo taşırlar. Ancak yapılan ıslah çalışmaları ile genetik monogerm tipler 

geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada 5 adet monogerm bitki 

bulunmuş ve bunların 2 tanesinin tamamen monogerm bitki olduğu saptanmıştır. Bu iki bitki 

agronomik karakterleri bakımından yeterli olmayıp, kolaylıkla kendilenebiliyor ve en önemli 

karakteristikleri ise ana veya yan dallardaki brakte yaprakları üzerinde monogerm meyveler 

meydana getirebilmesiydi (Savitsky, 1964). Günümüzde batı Avrupa ve Amerika'da ekilen 

monogerm çeşiter olan SLC 101 ve SLC 107 bu iki bitkiden seleksiyonlar yapılarak ıslah 

edilmiştir. 

Heterozigot bitkiler (Mm) multigermdir. Ancak homozigot multigerm bitkilere göre 

her yumakta daha az sayıda meyveye sahiptir. Monogerm ve multigerm bitkiler arası yapılan 

melezlemelerde, F2 generasyonunun aşağı yukarı % 25'i monogerm, % 75'i ise bigerm ve 

multigerm olarak açılım gösterir (Bosemark, 1972). İlk ciddi monogerm bitki araştırmasına 

Rusya'da başlanmış ve 22 milyon tohuma kalkmış pancar incelenerek'monogerm, bigerm ve 

trigerm tohum ihtiva eden 109 bitki bulunmuştur (Bordonos, 1960). 

1950'li yıllarda pancar ıslahında devrim sayılabilecek iki buluş gerçekleşmiştir. Bu 

önemli gelişmeler, genetik monogermite ile sitoplazmik erkek kısırlığın keşfidir (Savitsky, 

1950; Owen, 1952). Bu iki buluşun bir sonucu olarak günümüzde üretilen genetik monogerm 

hibrit çeşitlere geçilebilmiştir.    Bu   yıllarda   yürütülen   başka   bir   çalışmada,   multigerm 

tetraploıd (MM, O") ile monogerm tetraploid (mm,?) hatların melezlenmesi sonucunda 

tamamen monogerm döller elde edilmiş, Fi'in tamamen multigerm, F2'nin multigerm ve diğer 

bitkilerin melezi olduğu; multigerm pentaploidleri (MM, »), monogerm tetraploidlerle (mm,ö') 

çaprazlamakla suretiyle de F7'de tamamen monogerm döller elde edilebileceği bildirilmiştir 

(Zachariev, 1987). 

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan temin edilen monogerm 

hatlarla, Şeker Enstitüsü'ndeki multigerm hatların melezlenerek, F2 generasyonunda üstün 

özellik  gösteren hatların seleksiyonu ile monogerm hibrid şekerpancarı çeşitlerinin ıslahına 

temel teşkil etmek amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma, 1991-1996 yıllarında Ankara-Etimesgut'ta bulunan Türkiye Şeker 

Fabrikaları Anonim Şirketine bağlı Şeker Araştırma Enstitüsü deneme parsellerinde 

yürütülmüştür. Etimesgut Deneme İstasyonuna ait ortalama sıcaklık, ortalama en yüksek ve en 

düşük sıcaklık, ortalama yağış, uzun yıllar ve 1991-1996 yılları arası ortalama değerlen 

Çizelge l'de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneme Yerinde Uzun Yıllar ve 1991-1996 Yıllarına Ait Ortalama İklim Verileri  
Aylar Ortalama Sıcaklık (°C) Ortalama Nispi Nem (%) Ortalama Yağış (mm) 

 35 Yıl 1991-1996 35 Yıl 1991-1996 35 Yıl 1991-1996 

Ocak -1.1 0.5 79.0 74.0 42.6  40.3 
Şubat 1.2 1.1 75.7 76.4 34.1  38.4 

Mart 5.4 6.2 68.5 70.4 33.0  30.8 

Nisan 10.5 11.2 64.7 66.3 41.1  44.6 

Mayıs 15.2 14.7 62.6 60.4 47.0  30.3 

Ha/ıran 19.2 21.2 74.6 71.3 34.1  39.1 

Temmuz 22.7 24.4 49.5 54.1 15.5  16.5 

Ağustos 22.2 23.1 51.1 52.2 9.8  19.3 

Eylül 17.5 18.5 50.6 52.1 15.3  18.1 

Ekim 14.5 14.0 54.5 53.1 36.9  36.4 

Kasım 5.6 5.9 64.0 59.6 29.4  27.3 

Aralık 1.4 2.1 74.1 68.3 44.5  38.6 

Ortalama 11.1 11.9 66.5 63.1 Toplam :385 .1 Toplam :380.7 
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Deneme İstasyonunda 0-20 cm derinlikten alınan toprak numuneleri. Şeker Enstitüsü 

Toprak Tahlil Laboratuvarı'nda tahl i l  edilmiştir. Yapılan analizlerde taban suyunun derinde, 

toprağın kill i -t ınlı  yapıda, toprak reaksiyonun çok hafif alkali, (yaklaşık pH:8), organik 

madde bakımından fakir (% 0.77), kireç içeriğinin % 12, al ınabi l i r  fosfor değerinin 38 ppm 

ve alınabilir potasyum değerinin 160 ppm olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada materyal olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan 1991 

y ı l ı n da  temin edilen monogerm hatlarla. Ankara Şeker Enstitüsü'ndeki multigerm hatların 

melezlenmesiyle F2 generasyonundan seçilen monogerm tek bi tki ler  kul lanı lmış t ı r .  Bu 

monogerm hatlar 1992 yıl ında  Şeker Enstitüsü'ndeki multigerm hatlarla ınelezlenmiştir. 

1993 yılında, elde edilen bu melezler kendilenmiştir. 1995 yılında ise F2 generasyonunda 

açılan monogerm bitkilerde tek bitki seçimi yapılmış, aynı yılda belirlenen 45 hat ve kontrol 

olarak kullanılan 4 çeşite (Evita, Kawemaya, Eva ve Fiona) ait tohumlar 1996 yı l ında  45 x 

20 cm bitki sıklığında, 2.2 x 2 = 4.4 m^ ' l i k  parsellere ekilmek suretiyle denemeya 

a l ınmış t ı r .  

Araştırma, kısmen dengede latis deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Etimesgut 

Şeker Araştırma Enstitüsü deneme parsellerinde kurulmuştur. Kontrol olarak kul lanı lan  

çeşitler ile diğer hatlar parsellere dağılmıştır. Kullanılan hat ve çeşitlerin isimlendirilmeleri ve 

numaralandırılmaları Çiziğe 3
?
deki gibi yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kök gövde verimi, şeker varlığı, arıtılmış şeker varlığı, arı t ı lmış  şeker verimi, 

sodyum, potasyum ve azot miktarına i lişkin,  hatlar ve çeşitler arasındaki farklılığa ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2. Şekerpancarı Çeşit ve Hatlarında Verim ve Kalite Kriterlerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları (Kareler ortalaması)  
Varyasyon SD Kökgövde Şeker Arıtılmış Arıtılmış Zararlı Sodyum Potasyum 
Kaynakları  Verimi Varlığı Şeker 

Varlığı 
Şeker 
Verimi 

Azot   

Çeşit ve Hat 48 276.0534** 3.0079** 5.8217** 6.4451** 1.7812** 1.8611** 2.7526** 
Tekerrür 2 183.6290 0.1908 0.3725 4.5335 7.5593 0.6585 0 1682 
Bloklar 18 75.7884 0.8012 1.2008 1.0530 0.5635 0.4899 0 5004 
Hata 78 28.1067 0.3737 0.7362 0.7547 0.5926 0.2969 0.2966 
Genel 146        

**) 0.01 düzeyinde önemli 

Kök gövde verimi 

Şekerpancarı çeşitleri ve hatları arasındaki pancar verimine ait varyans analizi Çizelge 

2'de verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda, şekerpancarı çeşitleri ve hatları arasında 

pancar verimi bakımından farklılık % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda 

şekerpancarı ve hatlarından elde edilen ortalama pancar verimleri ile % 5 düzeyindeki Duncan 

Testi sonuçları Çizelge 3'de verilmiştir. 

Denemede yeralan 45 hat ve 4 çeşite ait kök gövde verimi 2390 kg/da ile 6000 kg/da 

arasında değişmiştir. En yüksek pancar verimi 34 numaralı hatta (6000 kg/da), en düşük 

pancar verimi ise 4 numaralı hatta (2390 kg/da) tespit edilmiştir. 49 çeşit ve hat kök gövde 

verimleri bakımından % 5 düzeyinde 22 farklı grup içerisinde yer almışlardır (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Şekerpancarı Çeşit ve Hatlarının Numaralandırılması ve Kökgövde Verimine İlişkin 

Duncan Testi Sonuçlan 

Hat ve Çeşit No     Çeşit ve Hat Adı  

1 92M1185-119SD/94-3A 
2 92M1185-U9SD/94-4A 

3 92M1185-119SD/94-6A 

4 92M1185-119SD/94-8A 

5 92M1185-119SD/94-9A 

6 91M1014-50SD/94-1AD 

7 91M1014-56SD/94-4AD 

8 91M1015-4SD/94-1AD 

9 91M1015-4SD/94-4AD 

10 EVA (STD) 

11 91M1015-61SD/94-2AD 
12 91M1015-61SD/94-5AD 

13 91M1015-61SD/94-6AD 

14 91M1015-61SD/94-7AD 

15 91M1015-61SD/94-11A 

16 91M1015-61SD/94-12A 

17 94M1291-1 AD 

18 94M1291-4AD 

19 94M1292-11AD 

20 KAWEMAJA (STD) 

21 94M1293-4AD 
22 94M1294-3 AD 

23 94M1302/94-74SD 

24 94M1294-8AD 

25 94M1294-11AD 

26 94M1280-17 

27 94M1280-18 

28 94M1280-19 

29 94M1280-23 

30 FİONA (STD) 

31 94M1280-25 
32 94 M1280-30 

33 94M1280-31 

34 94M1280-35 

35 94M1282-5 

36 94M1282-7 

37 94M1284-5 

38 94M1284-8 

39 94M 1284-14 

40 EVİTA (STD) 

41 94M1290-6 

42 94M1290-9 

43 94M1290-10 

44 94M1 290-11 

45 94M1290-13 

46 94M1290-20 

47 94M1309-3 

48 94M1309-11 

49 94M1309-12 

Ortalama  

 

    6000 A 

    5840 AB 

    5640 ABC 

    5600 ABCD 

    5570 ABCDE 

    5540 ABCDE 

    5480 ABCDEF 

    5470 ABCDEF 

    5420 ABCDEF 

    5410 ABCDEF 

    5380 ABCDEF 

    5340 ABCDEFG 

    5280 ABCDEFGH 

    5200    BCDEFGH1 

    5180   BCDEFGHI 

    5090   BCDEFGHIJ 

    5080   BCDEFGHIJ 

    5070   BCDEFGHIJK 

    5030      CDEFGHUKL 

    4940      CDEFGHIJKLM 

    4940      CDEFGHIJKLM  

4830         DEFGHUKLMN 

4780           EFGHIJKLMN 

4710             FGHIJK.LMN 

4690               GHIJKLMNO 

4560                GHIJKLMNOP 

4530                HIJKLMNOPR 

                   IJKLMNOPR  

                   IJKLMNOPRS  

                    JKLMNOPRS 

                    JKLMNOPRS  

                     KLMNOPRST  

                     KLMNOPRST  

                        LMNOPRST  

                           MNOPRSTU 

                               NOPRSTUV  

                               NOPRSTUV  

                                  OPRSTUV  

PRSTUV 

  RSTUV  

  RSTUV  

    STUV  

       TUV  

       TUV  

               TUVW  

               UVW  

                  UVW  

                         VW  

                       W  

                      W 

A.O.F. (0.05) : 790, A.O.F(O.Ol): 1050 

Şeker Varlığı ve Arıtılmış Şeker Varlığı 

Şekerpancarı çeşitleri ve hatlarında şeker varlığı ve ar ı t ı lmış  şeker varlığına ait 

varyans analiz tablosu Çizelge 4'de verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda 

şekerpancarı çeşitleri ile hatları arasında şeker varlığı ve ar ı t ı lmış  şeker varlığı bakımından 

farklılık, % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda şekerpancarı çeşitleri ve 
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hatlarından elde edilen ortalama şeker varlığı ve arı tılmış şeker varlığına i l i şk in  % 5 

düzeyindeki Duncan Testi sonuçları, Çizelge 4'de verilmiştir. 

Denemede yeralan 45 hat ve 4 çeşite ait şeker varlığı % 13.38 ile % 18.54 arasında 

değişmiştir. Buna göre en yüksek şeker varlığı % 18.54 ile 30 numaralı hatta, en düşük şeker 

varlığı % 13.38 ile 41 numaralı hatta belirlenmiştir. 49 çeşit ve hat şeker varlığı bakımından % 

5 düzeyinde 16 farklı grup içerisinde yeralmışlardır. 

Çizelge 4. Şekerpancarı Çeşiı ve Hatları Arasındaki Ortalama Şeker Varlığı ve Arıtılmış Şeker Varlığına ilişkin 
Duncan "leşti Sonuçları 

Hat ve çeşit no   Şeker varlığı (%)* Hat ve çeşit no   Arıtılmış şeker varlığı (%) 
  

30 18.54 A 
40 18.45 AB 
2 18.18 ABC 

15 17.91 

. 

ABCD 

50 17.81 

, 

ABCDE 

35 17.79, ABCDE 

14 17.78 ABCDE 

1 17.74 ABCDEF 

26 17.71 ABCDEFG 

5 17.70 ABCDEFG 

38 17.62 ABCDEFG 

8 17.55 ABCDEFG 

20 17.54 ABCDEFG 

3 17.45 BCDEFGH 

33 1 7.43 BCDEFGH 

29 17.40 CDEFGH 

23 17.34 CDEFGH1 

12 17.32 CDEFGHI 

47 17.27 CDEFGHU 

32 17.23 CDEFGHIJK 

19 17.09 DEFGHUKL 

39 17.08 DEFGHİJKL 

27 17.08 DEFGHUKL 

9 16.95 DEFGHİJKL 

28 16.92 DEFGHİJKL 

44 16.83 EFGHUKL 

1 1 16.79 EFGHIJKL 

7 16.73 FGHIJKLM 

31 16.72 FGHIJKLM 

10 16.70 FGHIJKLM 

6 16.69 GHIJKLMN 

13 16.47 HUKLMNO 

49 16.44 HUKLMNO 

16 16.42 HUKLMNO 

ıs 16.34 IJKLMNO 

4 16.34 1JKLMNO 

34 16.34 IJKLMNO 

36 16.31 IJKLMNO 

37 16.27 JKLMNO 

25 16.24 JKLMNO 

48 16.23 KLMNO 

22 16.19 LMNO 

42 16.16 LMNO 

43 16.14 LMNO 

1 | 16.14 LMNO 

45 15.72 MNO 

17 15.66 NO 

24 15.45 O 

46 14.39 P 

41 13.38 P 

*)A.O.F. (0.05 

] 

ı: 1.04 A.O.F. (0.01 ): 1.38 

**) A.Ö.F. (0.05). 

1.44 

A.Ö.F. (0.01): 1.91 
77 

 
30 15.38 A 
40 15.14 AB 

2 14.85 ABC 

15 14.82 ABCD 

14 14.80 ABCD 

5 14.73 ABCDE 

33 14.54 ABCDEF 

50 14.40 ABCDEFG 

3 14.30 A BCDEFGH 

35 14.29 ABCDEFGH 

1 14.14 ABCDEFGH1 

20 14.14 ABCDEFGH1 

39 13.95 ABCDEFGHU 

S 13.89 BCDEFGHU 

32 13.85 BCDEFGHI.IK 

38 13.85 BCDEFGHIJK 

26 13.85 BCDEFGHIJK 

29 13.79 BCDEFGHIJK 

12 13.77 BCDEFGHUKL 

19 13.69 CDEFGHIJKLM 

47 13.57 CDEFGHUKLMN 

27 13.53 CDEFGHIJKLMNO 

28 13.47 CDEFGHUKLMNO 

4 13.39 DEFGH IJKLMNO 

23 13.36 EFGHUKLMNO 

6 13.33 EFGHIJKLMNO 

9 13.25 FGHIJKLMNO 

11 13.18 FGH1.1KLMNO 

31 13.09 GHUKLMNO" 

10 12.94 HUKLMNOP 

7 12.84 UKLMNOPR 

34 12.71 UKLM.NOPRS 

18 12.70 JKLMNOPRS 

16 12.65 JKLMNOPRS 

42 12.58 JKLMNOPRS 

13 12.56 JKLMNOPRS 

44 1 2.43 KLMNOPRS 

37 12.34 LMNOPRS 

21 12.30 MNOPRST 

49 12.30 MNOPRST 

25 12.29 MNOPRST 

22 12.24 NOPRS1 

36 12.14 NOPRST 

48 12.13 OPRST 

43 11.62 PRST 

17 1 1.48 RST 

24 11.39 ST 

45 10.90 T 

46 9.18 U 

41 8.70 U 
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49 şekerpancarı çeşit ve hattının arıtılmış şeker varlığı değerleri ortalama % 8.70 ile % 

15.38 arasında değişmiş olup, buna göre en yüksek ve en düşük arıtılmış şeker varlıkları 

sırasıyla 30 ve 41 numaralı hatlarda tespit edilmiştir. 30 ve 40 numaralı hatlar en yüksek şeker 

varlığı ve arıtılmış şeker varlığı değerlerini alırken, 41 ve 46 nolu hatların her iki kalite faktörü 

bakımından da en düşük değerlere sahip olduğu gözlenmiştir. 49 şekerpancarı çeşit ve hattı 

arıtılmış şeker varlığı değerleri bakımından % 5 düzeyinde 20 farklı grup içerisinde 

yeralmışlardır (Çizelge 4). 

Arıtılmış Şeker Verimi ve Sodyum Miktarı 

Şekerpancarı çeşit ve hatlarında arıtılmış şeker verimi ve sodyum miktarına ait 

varyans analiz tablosu Çizelge 5'de verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda 

şekerpancarı çeşit ve hatları arasında arıtılmış şeker verimi ve sodyum miktarı bakımından 

farklılık, % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda şekerpancarı çeşit ve 

hatlarından elde edilen ortalama arıtılmış şeker verimi ve sodyum miktarına i lişkin  % 5 

düzeyindeki Duncan testi sonuçlan, Çizelge 5'de verilmiştir. 

Arıtılmış şeker verimi birim alandan üretilebilecek şeker ağırlığını ifade eder. 

Denemede kullanılan 45 hat ve 4 çeşite ait arıtılmış şeker verimleri ortalama 317 kg/da ile 804 

kg/da arasında değişmiştir. Buna göre en yüksek arıtılmış şeker verimi 804 kg/da ile 15 

numaralı hatta, en düşük arıtılmış şeker verimi ise 317 kg/da ile 4 numaralı hatta 

belirlenmiştir. Toplam 49 çeşit ve hat arıtılmış şeker verimleri bakımından % 5 düzeyinde 23 

farklı grup içerisinde yeralmışlardır. 

Şekerpancarından şeker eldesini güçleştiren mineral maddelerden biri sodyumdur. 

Denemede yeralan 45 hat ve 4 çeşite ait sodyum miktarları 1.14 meq/100 g ile 5.16 meq/100 

g arasında değişmiştir. En yüksek sodyum miktarı (5.16 meq/100 g), şeker varlığı ve arıtılmış 

şeker varlığı bakımından en düşük değerlere sahip olan 46 numaralı hatta, en düşük sodyum 

miktarı (1.14 meq/100 g) 33 numaralı hatta saptanmıştır. 49 şekerpancarı çeşit ve hattı sodyum 

miktarları bakımından % 5 düzeyinde 18 farklı grup içerisinde yeralmışlardır (Çizelge 5). 

Potasyum ve a-amino Azot Miktarı 

Sodyumdan sonra, şekerpancarında melas oluşturucular olarak bilinen ve şekerin 

fabrikasyonunu güçleştiren en önemli maddeler potasyum ve a-amino azottur. Şekerpancarı 

çeşitleri ve hatlarında potasyum ve a-amino azot miktarlarına ait varyans analiz tablosu 

Çizelge 2'de verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda denemede kullanılan şekerpancarı 

çeşitleri ve hatları arasında potasyum ve a-amino azot miktarları bakımından farklılık % 1 

düzeyinde önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda şekerpancarı çeşitleri ve hatlarından 

elde edilen ortalama potasyum ve a-amino azot miktarı ile % 5 düzeyindeki Duncan Testi 

sonuçları, Çizelge 6'da verilmiştir. 
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Çizelge 5. Arıtılmış Şeker Verimi ve Sodyum Miktarına İlişkin Duncan Testi Sonuçları  

Hat ve Arıtılmış şeker verimi (kg/da)* Hat ve Sody um miktarı (meq/100 g kök)** 

çeşit no   çeşit no   

15 804 A 46 5 .16 A 
28 790 AB 45 4.03 B 

14 781 ABC 41 3.81 BC 

34 771 ABCD 9 3.50 BCD 

38 767 ABCDE 10 3.46 BCDE 

32 754 ABCDE 48 3.45 BCDE 

20 735 ABCDEF 37 3-40 BCDE 

7 727 ABCDEFG 26 3.26 BCDEF 

12 721 ABCDEFGH 16 3.26 BCDEF 

6 713 ABCDEFGHI 17 3.09 CDEFG 

10 707 ABCDEFGHIJ 7 3.08 CDEFG 

26 699 ABCDEFGHIJK 1 3.07 CDEFG 

47 696 ABCDEFGHIJK 36 2.93 CDEFGH 

13 690 ABCDEFGHIJK 12 2.92 CDEFGH1 

50 689 ABCDEFGHIJK 8 2.89 CDEFGHI 

48 686 ABCDEFGHIJKL 47 2.89 DEFGH1 

9 673 BCDEFGHIJKL 49 2.82 DEFGHIJ 

40 659 CDEFGHIJKLM 13 2.79 DEFGHIJK 

30 655 CDEFGHIJKLM 20 2.70 DEFGHIJKL 

8 652 DEFGHIJKLM 43 2.69 DEFGHIJKL 

16 650 DEFGHIJKLM 23 2.66 DEFGHIJKLM 

27 643 EFGHIJKLMN 50 2.65 DEFGHIJKLM 

33 622 FGHIJKLMN 25 2.65 DEFGHUKLMN 

39 619 FGHIJKLMN 18 2.63 DEFGHİJKLMNO 

21 619 FGHIJKLMN 2 2.57 EFGHIJKLMNOP 

49 617 FGHIJKLMN 3 2.42 FGHIJKLMNOP 

22 609 GHIJKLMNO 34 2.41 FGHIJKLMNOP 

29 601 HIJKLMNOP 40 2.36 FGHIJKLMNOP 

45 597 HIJKLMNOPR 28 2.35 FGHIJKLMNOP 

23 595 HIJKLMNOPR 4 2.31 GHIJKLMNOPR 

31 590 IJKLMNOPRS 6 2.26 GHIJKLMNOPR 

11 588 IJKLMNOPRS 38 2.25 GHIJKLMNOPR 

18 587 JKLMNOPRS 29 2.25 GHIJKLMNOPR 

35 580 KLMNOPRS 11 2.24 GHIJKLMNOPR 

1 561 LMNOPRST 27 2.15 HIJKLMNOPRS 

1 536 MNOPRSTU 30 2.09 HUKLMNOPRS 

S 522 NOPRSTUV 21 2.01 IJKLMNOPRS 

42 519 NOPRSTUV 32 1.96 JKLMNOPRS 

3 491 OPRSTUV 14 1.89 KLMNOPRS 

44 478 PRSTUV 15 1.83 LMNOPRS 

25 471 RSTUV 5 1.79 LMNOPRS 

19 468 STUV 24 1.76 MNOPRS 

37 449 TUVW 44 1.74 NOPRS 

43 433 UVWX 31 1.72 OPRS 

36 429 UVWX 39 1.72 OPRS 

46 407 VWX 19 1.69 PRS 

24 398 VWX 22 1.68 PRS 

41 341 WX 35 1.40 RS 

17 323 X 42 1.26 S 

4 317 X 33 1.14 S 

*)A.O.F. (0.05 ): 124        A.O.F. ( 0.01 ): 165    
**)A.Ö.F. (0.05 ) :0.92     A.O.F. (0.01 ): 1.21    
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Çizelge 6.  Potasyum ve  a-amino Azot Miktarına İ l işkin  Duncan Testi Sonuçları 

Hat ve       Potasyum  miktarı (meq/100 g)* Hat ve 

çeşit no çeşit no 
a-amino azot miktarı (meq/100 g)* 

 

44 8.73 A 44 5.28 A 
43 8.44 AB 36 5.14 A 

22 8.09 ABC 17 4.87 AB 

24 7.98 ABC 37 4.86 AB 

45 7.89 ABCD 43 4.70 ABC 

46 7.75 BCDE 35 4.61 . ABC 

41 7.74 BCDE 19 4.48 ABCD 

21 7.50 CDEF 38 4.42 ABCDE 

49 7.47 CDEF 46 4.27 ABCDEF 

42 7.29 CDEFG 45 4.21 ABCDEFG 

23 7.27 CDEFG 25 4.14ABCDEFGH 

31 7.04 DEFGH 24 4.12 , ABCDEFGHI 

1 1 6.96 EFGH 26 4.09 ABCDEFGHfJ 

25 6.95 EFGFII 27 3.88 BCDEFGHIJK 

36 6.94 EFGHIJ 42 3.79 BCDEFGHIJKL 

7 6.90 FFGHIJ 31 3.79 B C D F F . j i l l J K L  

13 6.79 FGHIJK 3 3.76 BCDEFGHIJKLM 

38 6.73 FGHIJKL 29 3 73 BCDEFGHIJKLM 

48 6.73 FGHIJKL 39 3.7! BCDEFGHIJKLM 

35 6.68 FGHIJKL 32 3.69 BCDEFGHIJKLM 

7 6.54 GHUKLM 41 3.64 BCDEFGHIJKLMN 

34 6.48 GHIJKLMN 18 3.62 CDEFGHJ.IKLMN 

27 6.31 HIJKLMNO 13 3.53 CDEFGHIJKLMNO 

47 6.29 HUKLMNOP 22 3.29 DEFGHIJKLMNO 

29 6.22 HIJKLMNOPR 23 3.25 DEFGHUKLMNO 

28 6.21 HIJKLMNOPR 48 3.24 EFGHIJKLMNO 

IS 6.20 HIJKLMNOPR 4 3.24 EFGHIJKLMNO 

16 6.18 HIJKLMNOPR 8 3.20 EFGHIJKLMNO 

26 6.17 HIJKLMNOPR 34 3.20 EFGHIJKLMNO 

S 6.16 HIJKLMNOPR 1 3.19 EFGHIJKLMNO 

32 6.04 IJKLMNOPR 16 3.14 FGHIJKLMNO 

10 6.03 JKLMNOPR 7 3.13 FGHIJKLMNO 

6 5.98 KLMNOPRS 21 3.11 FGHIJKLMNO 

9 5.96 KLMNOPRS 6 3.08 FGHIJKLMNO 

19 5.96 KLMNOPRS 30 3.07 FGHIJKLMNO 

33 5.88 KLMNOPRS 49 3.02 GHIJKLMNO 

12 5.87 LMNOPRS 20 2.99 GHIJKLMNO 

37 5.74 MNOPRST 2 2.93 HIJKLMNO 

1 5.69 MNOPRST 15 2.89 1.IKLMNO 

50 5.66 MNOPRST 50 2.87 JKLMNO 

40 5.58 NOPRST 28 2.87 JKLMNO 

20 5.5 S NOPRST 14 2.83 KLMNO 

15 5.54 OPRST 40 2.82 KLMNO 

39 5.48 OPRST 47 2.64 KLMNO 

30 5.46 OPRST 12 2.61 LMNO 

2 5.37 PRST 10 2.60 LMNO 

5 5.35 RST 33 2.54 MNO 

14 5.08 ST 1 1 2.44 NO 

3 4.93 T 5 2.33 O 

4 4.56 T 9 1.99 O 

*)   A.O.F ( 0.05 ): 0.92, 

**) A.Ö.F. ( 0.05 ): 1.24, 

A.O.F. ( 0.01 ): 1.21 

A.Ö.F. ( 0.01 ): 1.65 

Denemede ku l l an ı lan  45 hat ve 4 çeşite ait potasyum miktarları 4.56 meq/100 g ile 

8.73 m e q l 0 0  g arasında değişmişt i r .  Evına göre en yüksek potasyum miktarı (8.73 

meq/100 g) 44 numaralı hatta, en düşük potasyum miktarı (4.56 meq/100 g) ise ar ı t ı lmış  

şeker ver iminde  olduğu gibi 4 numaralı hatta belirlenmiştir .  49 şekerpanearı çeşit ve 

hattı potasNtım  miktarları bakımından % 5 düzeyinde 19 farklı grup içerisinde  

yeralnıış lardır .  
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Denemede kullanılan 45 hat ve 4 çeşite ait azot miktarları 1.99 meq/100 g ile 5.28 

meq/100 g arasında değişmiştir. Buna göre en yüksek azot miktarı (5.28 meq/IOO g) 

potasyum miktarında olduğu gibi 44 numaralı hatta, en düşük azot miktarı (1.99 meq/100 g) 

ise 9 numaralı hatta belirlenmiştir. 49 şekerpancarı çeşit ve hattı azot miktarları bakımından % 

5 düzeyinde 15 farklı grup içerisinde yeralmıslardır (Çizelge 6). 

SONUÇ 

Günümüzde oldukça yüksek verimli monogerm çeşitler mevcuttur. Monogerm 

tohumların çıkışı çoğu zaman bir sorun olarak ortaya çıkmakta ve bu bakımdan çeşitler 

arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bugün, çok çeşitli yetişme şartlarında gelişme 

gösterebilecek yüksek verim ve kaliye sahip monogerm tohumluklar arzu edilmektedir. 

Yürütülen bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan temin edilen 

monogerm hatlarla, Şeker Enstitüsü'ndeki multigerm familyaların melezlenerek, F2 

generasyonunda açılan monogerm tek bitkiler arasındaki verim ve kalite farklılıkları 

belirlenmiş, Orta Anadolu koşullarına uygun 4 ticari çeşit ile 45 hat verim ve kalite faktörleri 

bakımından karşılaştırılın ıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; en yüksek pancar verimi 6000 kg /da ile 34 

numaralı hatta bulunmuştur. Buna karşılık en düşük pancar verimi ise 2390 kg/da ile 4 

numaralı hatta bulunmuştur. Araştırmada kullanılan 13 hattın (6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 

22. 26, 28, 32, 34, 38, 45, 47, 48 ve 49 numaralı hatlar) pancar verimi, standart olarak 

kul lanı lan  çeşitlerin (Kawemaja, Eva, Evita ve Fiona) pancar verimi ortalaması olan 4835 

kg/da'dan daha yüksek bulunmuştur. 

Şeker Araştırma Enstitüsü Etimesgut Deneme İstasyonu'nda yürütülen bir 

araştırmada, Ka\vemaja çeşidinin pancar verim; 5110 kg/da, şeker varlığı % 17.69, Evita 

çeşidinin pancar verimi; 3613 kg/da, şeker varlığı; % 18.43, Fiona çeşidinin pancar verimi; 

4284 kg/da şeker varlığı ise % 18.67, Eva çeşidinin pancar verimi; 5970 kg/da. şeker varlığı; 

% 16.92 olarak saptanmıştır (8). Ankara Şeker Araştırma Enstitüsü Etimesgut Deneme 

İstasyonu'nda yapılan bir diğer çalışmada ise, Kawemaja çeşitine ait pancar verimi; 4870 

kg/da, şeker varlığı; % 17.74, Eva çeşitine ait pancar verimi; 5300 kg/da ve şeker varlığı; % 

16.47 olarak saptanmıştır (9). Yürütülen bu araştırmada da ticari kontrol çeşitlerinden 

Kawemaja çeşidinin ortalama rJancar verimi; 4940 kg/da, şeker varlığı; % 17.55, Evita 

çeşidinin  pancar verimi; 3760 kg/da, şeker varlığı; % 18.45, Eva çeşidinin pancar verimi; 

5410 kg/da, şeker varlığı; % 16.7, Fiona çeşidinin pancar verimi; 4380 kg/da, şeker varlığı ise 

% 18.54 olarak saptanmıştır. Araştırmada kontrol olarak kullanılan ticari çeşitlere 

(Kawemaya, Evita, Eva ve Fiona) ait pancar verimi ve şeker varlığı değerleri daha önceden bu 

çeşitlerle yapılan araştırma sonuçlarıyla (8,9) paralellik göstermektedir. Bu sonuca göre; 4 

kontrol çeşidinin verim ve kalite kriterlerine ait veriler diğer hatlarla mukayeseyi mümkün 

kılmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre; 7, 13, 45 ve 48 nolu hatların pancar verimi, 14, 15,32.38 

noİLi hatların arıtılmış şeker verimi ve 28 ve 34 numaralı hatların hem kök gövde hem de 

arı t ı lmış  şeker verimi bakımından standart olarak kullanılan Eva, Kavvemaja, Fiona ve 

Evita çeşitlerinden daha yüksek değerlere sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca 7, 13. 15. 28. 32. 

34. 38 ve 48 numaralı hatların kaliteyi olumsuz yönde etkileyen sodyum, potasyum ve a-

amino azot içeriği bakımından kontrol olarak kul lanı lan  çeşitlere yakın değerler gösterdiği 

saptanmıştır. 

Sonuç olarak; İslah çalışmalarında, Orta Anadolu koşullan için, verim ve kalite 

faktörleri bakımından 7, 13, 14, 15, 28, 32, 34, 38 ve 48 numaralı hatların üzerinde 

durulabileceği görülmektedir.-Bu hatlardan ileriki generasyonlarda da seleksiyonlar yapılarak 

çeşit ıslahında faydalanılabilecek, böylece ıslah  edilecek olan hatlar bir çeşit olarak tescil 

ettirildiğinde, ülkemiz şekerpancarı ekim alanlarında değerlendirilebileceği düşünülmektedir: 

Elde edilen bu materyaller içerisinde O-tip bitki araştırması çalışmaları devam 

etmektedir ve buradan temin edilecek O-tiplerin erkek kısı r  paralel hatlarının 

gelişt i r i lmesi  
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ve neticede monogerm hibrid şekerpancarı çeşitlerinin ıslahı bu çalışmanın devamını teşkil etmektedir. 
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MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ 

BAZI İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMELERİ 

İrfan ÖZBERK1 Fethiye ÖZBERK2 

/. H. Ü. Zir. Fak. Tarla Böl. Şanlıurfa 

2. G.D. Anadolu Tar. Arşt. Ens. Diyarbakır 

ÖZET: Güneydoğu Anadolu bölgesinin Diyarbakır, Ş.Urfa ve Mardin lokasyonlarında 1994/95. 

1995/96 ve 1996/97 ekim sezonlarında 5x5 latin kare deneme desenine göre kurulan makarnalık Çeşit 

Tescil Denemeleri bazı istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. 

Lokasyonlar itibariyle ayrı ayrı varyans analizleri yapılmış daha sonra birleşik latin kare 

analizleriyle interaksiyonlar hakkında bilgi edinilmiştir. Yer ve yıllar itibariyle çeşitlerin ortalama 

verimleri daha sonra basit ve birleşik regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Çeşitlerin çeşitli çevrelere 

duyarlılıkları birleşik regresyon eşitlikleri ile ifade edilmiştir. 

Denemelerden alınan diğer fenolojik, agronomik, patolojik, ve teknolojik veriler de dikkate 

alınarak; Daki"s" ve Altar 84/Aos"s" aday çeşitleri en iyi standardı geçen hatlar olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: makarnalık buğday, latin kare, tesadüf blokları, regresyon, stabilite. 

SOME STATISTICAL ASSESSMENTS OF DURUM WHEAT CANDIDATES 

FOR RELEASE 

SUMMARY: Durum wheat variety registration trials were carried out during 1994/95, 95/96 and 

96/97 crop growing seasons in three different locations of South Eeastern of Anatolia. 

5x5 "Latin Square" experimental design was employed. Individual and combined analysis of 

variance of latin square trials were performed. Average yields of entries over environments were used in 

regression analysis. Partition of GE interactions into "Heterogenity" and "Remainder" was investigated 

practicing "Joint Regression Analysis. " 

Results, considering other data received from experiments indicated that Daki"s" and 

Altar/Aos "s " of durum wheat candidates overyielded the best standart variety of experiment. 

Key Words: Durum wheat, latin square, randomized complete block, regression, stability. 

GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaklaşık 1.152 milyon ha buğday ekim alanı ve yaklaşık 

2 milyon ton'luk ortalama yı l l ı k  üretimi ile Orta Anadolu dan sonra ülkemiz üretiminde 

2.sırada yer almaktadır (Anonim, 1997). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi coğrafık ve meterolojik veriler dikkate alındığında 

güneyden kuzeye doğru 3 alt bölgeye ayrılır (Mızrak, 1983). Denizden yükseklik güneyden 

kuzeye 300 metreden 1000 metreye çıkarken yı l l ık  ortalama yağış 300 ile 600 mm arasında 

değişmektedir. Güneyden kuzeye 1. alt bölgede yazlık, 2. alt  bölgede yazlık veya alternatif. 3. 

alt bölgede alternatif veya kışl ık  karakterli hububat yetiştirilmektedir. Ülkemizin makarnalık 

buğday kuşağı olarak bi l inen  bu bölgede halen ekim alanlarının % 90"a yakın kısmında 

makarnalık buğday yetiştirilmektedir (Kılıç ve ark., 1998). 

Bölgemizde hububatta verimi sınırlayan faktörlere baktığımızda yağışın miktar ve 

dağılımındaki düzensizlik nedeniyle başta kuraklık olmak üzere sıcak, kış soğukları, erken ve 

geç donlar, süne ve sarı pas ilk akla gelenlerdir. Özellikle makarnalık buğdayda dönme gibi 

kalite sorunları makarna endüstrisinin dışarıdan yılda  ortalama 50Ö.000 ton kali te l i  buğday 

a l ı mın a  yol açmıştır. 

Yeni buğday çeşitlerinin ıslah edilerek üretime alınması son 15 yılda bölgedeki buğday 

üretimini ve verimini 2 katına çıkarmıştır. Bu artışta yetiştirme tekniği ile ilgili 
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gelişmeler, hastalık ve zararlılar ile mücadele, yabancı ot kontrolü ve tarımsal 

mekanizasyondaki gelişmelerin de rolü vardır. Ancak esas katkı yüksek Verimli çeşitlerin 

ıslahından kaynaklanmaktadır. 

GAP ile birl ikte sulanan alanların 1. alt bölge ağır l ıkl ı  olmak üzere 2014 v ı l ı n a  

kadar 1.644 milyon ha'a ulaşması beklenmektedir. Planlanan ürün patemi içinde  suluda 

hububatın önemli ölçüde yer alacak olması (Anonim, 1989), Güneydoğu Anadolu Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde suluda ürün geliştirme çalışmalarının başlamasına neden olmuştur. 

Enstitü tarafından 1986-1998 yılları arasında bölgede yapılan ilave sulanan şartlardaki 

denemeler sonucunda Fırat-93, Aydın-93, Ceylan-95, Harran-95, Sarıçanak-98 ve Altmtoprak-

98 çeşitleri geliştirilerek çiftçiye sunulmuştur. 

Genç ve ark. (1992) tarafından   1988-91   yılları arasında  Harran'da ilave sulanan 

şartlarda yapılan deneme sonucunda Balcalı-85 ve Yav"s'7/H.Red   hattları. Özer 

(1996) 

tarafından 1988-93 yıllarında Harran'da yapılan bir çalışmada Fırat-93. Aydın-93. Dıyarbakır-

81, Harran-95, Gediz-75 ve Sham-1 çeşitleri, Kabakçı ve Açıkgöz (1999) tarafından 1996-98 

yıllarında Akçakale koşullarında yapılan bir çalışmada ise Fırat-93, Aydın-93, Ceylan-95, 

Harran-95, Diyarbakır-81, Gediz-75, Sham-1, Chabba-88, Messapia ve Havrani bölgeye 

önerilmiştir. 

Yeni geliştirilen çeşitlerin birbirlerine göre göreceli verim üstünlüklerinin en doğru 

şekilde ortaya konmasında çeşitli çevrelerde yürütülen ve aynı set genotipleri içeren 

denemelerin değerlendirilmesiyle çeşitlerin değişik çevrelere gösterdikleri adaptasyonun 

s ınırlarının  tespit edilmesinde istatistiki modeller ve değerlendirmeler büyük önem 

taşımaktadır. 

Deneme alanının toprak yapısındaki iki yönlü farklılıklardan ileri gelen deneme 

hatalarını en aza indiren ve az sayıdaki deneme konuları arasındaki farklılıkları en iyi tespit 

eden deneme deseni latin karedir (Düzgüneş, 1963). 

Ayrıca birleşik latin kare analizleri de deneme konularıyla (çeşitler) latin kareler arası 

interaksiyonu detaylı olarak açıklamaktadır (Düzgüneş, 1963). 

Eberhart ve Russel (1966) tarafından geliştirilen regresyon analizlerinden elde edilen 

a (intercept), b (eğim) katsayısı ve S^d (regresyondan sapma kareler ortalaması) değerleri çeşit 

stabilitesi hakkında fikir vermektedir. 

Birleşik  regresyon analizleri (Mather ve J ink.  1982) çeşitlerin farklı çevrelerle olan 

i l işkilerinde  doğrusallıktan sapma olup olmadığını göstermektedir. 

Bu çalışmada yeni geliştirilen makarnalık çeşit adaylarının bölge çapındaki 

performansları 1994-97 yılları  arasında her yı l  üç lokasyonda denenmek suretiyle test 

edilmiş, elde edilen veriler çeşitli istatistiki değerlendirmelere tabi tutularak muhtemel çeşit 

adaylarının durumları en iyi şekilde tespit edilmeye çalışılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yurtiçi veya yurtdışı 

orij inl i  materyalden geliştirilen aday çeşitler, standart çeşitler ile bir l ikte  1994/95, 1995/96, 

1996/97 ürün sezonlarında her yı l  en az üç lokasyonda (D.Bakır, Ş.Urfa, Mardin) olmak üzere 

toplam 9 çevrede 3 yıl boyunca çeşit tescil denemelerinde ilave sulanan şartlarda 

denenmişlerdir. 

Makarnalık 2 aday hat Daki "s'" ve "Altar 84/Aos "s" melezleri yurt dışında yapılmış. 

enstitüde müşahade nörserilerine alındıktan sonra, ön verim, verim ve bölge verim 

denemelerinden sonra çeşit tescil denemelerine al ınmıştır .  Genellikle yazlık gelişme tabiatlı 

bu çeşitler, agronomik, patolojik ve teknolojik özellikleri bakımından aranan vasıflara 

sahiptirler. 

Denemeler j5 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında ön bitkisi yemeklik tane baklagıl veya 

nadas olan.araziye ekilmiştir. Sonbahar i l k  yağmurlarından sonra pul lukla  sürüm ve uygun 

ikileme aletiyle ikilenen standart toprak işleme uygulanmıştır. Ekimler uzunluk ayarlı parsel 

mibzeri ile m
2
'ye 450 tane gelecek şekilde yapılmıştır. 
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Ekimle beraber dekara 6 kg saf fosfor ve 6 kg saf azot 20-20-0 ticari gübre formunda 

uygulanmıştır. Kardeşleme devresi sonunda (5-7 yaprak) sapa kalkma devresi başında 6 kg/da. 

saf azot % 33 lük Amonyum Nitrat ticari gübresi uygulanarak karşılanmıştır. Geniş ve dar 

yapraklı yabancı otlara karşı uygun herbisit i le mücadele yapılmıştır. 

Ayrıca erken ilkbaharda tarla faresi gibi kemirgenler ile mücadele edi lmişt i r .  

Denemeler süt olum dönemi başı ve sonunda iki  defa tava usulüyle göllendirme yapılarak 

sulanmıştır. Uygulanan su miktarı öiçülmemiştir. Denemelerde kıştan çıkış,  bitki bo\u. 

hastalık okumaları, başaklanma gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı, yatma gibi çeşitli 

gözlemler alınmıştır. 

Hasatlar 6 metre x 6 sıra olarak ekilen ve 5 m x 6 sıra olarak küçültülen parsellerin 

parsel biçerdöveri ile hasat edilmesi şeklinde yapılmıştır. Hasatta parsel alanı 5.5 m^ dır (Bir 

çeşit için yanyana iki parsel ekilmiştir = 1 1 m^). 

Bil indiği  gibi çoklu lokasyon testleri bitki ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmalarında 

çok önemli bir role sahiptir. Bu lokasyonlardan elde edilen verilerin 3 önemli amacı vardır. (a) 

aday çeşitlerin verimlerini bu verileri kullanarak doğru tahmin ve tespit etme; (b) çeşitli 

çevrelerde adayların responslarının ve verimde stabilitelerinin belirlenmesi ve (c) i leriki  

yıllar ve yeni yetiştirme alanları için en iyi yetişebilecek genotiplerin seçilmesi için inanı l ı r  

bi lgi ler  sağlamaktır. (Crossa, 1990) 

Denemeler 5x5 latin kare deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde yer ve yıl 

interaksiyonlan latin kare denemelerin birleşik analizleri (Düzgüneş, 1963 ) metoduyla 

araştırılmış, regresyon (Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russel, 1966) ve bir leşik 

regresyon analizleri (Mather ve Jink, 1982) ile çeşitlerin değişik çevrelerle olan 

i l i şki le r in in  doğrusal olup olmadığı araştırılmıştır. 

Latin kare ve stabilite analizleri MSTATC ve regresyon analizleri TARİST yardımıyla 

yapılmış, birleşik latin kare ve birleşik regresyon analizleri ise bilgisayar programı yardımı 

olmadan yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneme yı l lar ında  çeşitli lokasyonlarda yürütülen denemelerde yer alan çeşitler 

tane verimleri itibarıyla varyans analizine tabi tutulmuşlardır. 

Varyans analiz tablolarının incelenmesinden; "sıralar" genellikle istatistiki önemde 

bulunmazken, her üç deneme yılında da Diyarbakır'da yürütülen denemelerde "sütunlar" in 

istatistiki önemde bulunması deneme alanında tek yönlü farklılık olduğunu göstermektedir. 

Değerlendirilen 9 adet denemenin 4'ün de çeşitler arasında istatistiki önemde farklar 

bulunurken 5 denemede ise fark bulunamaması çeşitlerin genetik verim potansiyelinin 

birbirlerine yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Değişim katsayılarının (% DK) 4.31 ile 

13.47 arasında değişmesi denemelerin sağlıklı yürütüldüğünü göstermektedir. 

1994/95, 1995/96 ve 1996/97 yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin 

lokasyonlarında yürütülen çeşit tescil denemelerine ait varyans analiz tabloları ile en küçük 

önemli farklılık (EOF) testine göre çeşitlerin yer aldığı gruplar sırasıyla Çizelge 1 .a-c ve 2.a-

b'de verilmiştir. 
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Çizelge la. 1994/95, 1995/96 ve 1996/97 Yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin 

Lokasyonlarında Yürütülen Denemelerin Varyans Analiz Tabloları, % Değişim 

Katsayıları (% DK) ve En Küçük Önemli Farkl ı l ık (EÖF) Değerleri  

1994/95 

  D.Bakır Ş.Urfa Mardin 

V.K. SD K.O. K.O. K.O. 

Sıralar 4 310266 ns 512090 ns 755570 ns 

Sütunlar 4 969026 ** 1231210ns 369080 ns 

Çeşitler 4 998926 ** 334990 ns 2462050 ** 

Hata 12 127336 498536 374533 

EOF 0.05  491.7 973.0 843.3 

%DK  4.31 13.47 12.33 

Çizelge lb. 1994/95. 1995/96 ve 1996/97 Yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin 

Lokasyonlarında Yürütülen Denemelerin Varyans Analiz Tabloları, % Değişim 

Katsayıları (% DK) ve En Küçük Önemli Farklılık (EÖF) Değerleri  

1995/96 

V.K. SD D.Bakır D.Bakır D.Bakır 

Sıralar 4 K.O. K.O. K.O. 

Sütunlar 4 615820 ns 615820 ns 615820 ns 

Çeşitler 4 3132440** 3132440** 3132440** 

Hata 12 769710 ns 769710 ns 769710 ns 

EOF 0.05  420043 420043 420043 

%DK  893.1 893.1 893.1 

Çizelge lc. 1994/95, 1995/96 ve 1996/97 Yıllarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin 

Lokasyonlarında Yürütülen Denemelerin Varyans Analiz Tabloları, % Değişim 

Katsayıları (% DK) ve En Küçük Önemli Farklılık (EÖF) Değerleri  

1996/97 

V.K. SD D.Bakır Ş.Urfa Mardin 

Sıralar 4 K.O. K.O. K.O. 

Sütunlar 4 156192 ns 8486.4 ns 41980 ns 

Çeşitler 4 728090 * 374706.5 ns 168273 ns 

Hata 12 347072 ns 486602.9 ns 560951 * 

EOF 0.05  153029 165554.2 118500 

% DK  539.1 560.7 474.4 

  4.88 7.74 6.48 
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Çizelge 2a. En Küçük Önemli Farklılık (EÖF) Testine Göre Çeşitlerin                

Yer Aldığı Gruplar  

1994/95 

DİYARBAKIR MARDİN 

Çeşit No Ort. Verim 

Kg/da 

Grup Çeşit No Ort. Verim 

Kg/da 

Grup 

Daki "s" 821.8 A Daki "s" 526.7 A 

Sham I 747.6 B Altar84/... 489.8 A 

Altar84/... 745.6 B Sham I 462.3 AB 

Dyb81 735.1 B Fırat 93 412.7 BC 

Fırat 93 714.7 B Dyb81 364.7 C 

EOF 0.05 44.7  EOF 0.05 76.6  

%DK 4.31  % DK 12.33  

Çizelge 2b. En Küçük Önemli Farklı lık  (EÖF) Testine Göre Çeşitlerin Yer Aldığı Gruplar  

1995/96 1996/97 

İMARDIN MARDİN 

Çeşit No Ort. verim 

Kg/da 

Grup Çeşit No Ort. Verim 

Kg/da 

Grup 

Daki "s" 493.6 A Daki "s" 518.4 A 

Altar84/... 432.1 AB Fırat 93 498.2 AB 

Sham I 405.9 B Altar84/... 494.1 AB 

Fırat 93 392.9 B Dyb81 456.6 BC 

DybSl 374.0 B Sham I 445.5 C 

EOF 0.05 72.0  EÖF 0.05 43.12  

%DK 12.46  %DK 6.48  

Çizelge 2'nin incelenmesinden Daki"s" aday hattının verim bakımından ilk grupta yer 

aldığı görülmüştür. Daki"s" aday hattının düşük verimli (95-96, Mardin) ve (1994-95. 

Diyarbakır) çevrelerde ilk sırayı alması adaptasyonunun yüksek olduğunu göstermektedir. 

Latin Kare Denemelerinin Birleşik Varyans Analizleri 

Her üç deneme-yılında üçer lokasyonda yürütülen dokuz adet deneme daha genel 

değerlendirme için birleşik varyans analizine alınmıştır. Birleşik varyans analizleri yapılmadan 

önce her bir latin kare denemesinin hata varyanslannın homojenliği kontrol edi lmiş  ve bu 

varyansın homojen olmadığı anlaşılmıştır (F=4.20**). Bu sonuç birleşik varyans analizinin 

sonuçlarının tam olarak objektif olmadığını göstermektedir. 

Latin Karelerdeki sıralar ve sütunların istatistiki önemde birbirlerinden farklı 

bulunması, farklı lokasyonlardaki deneme alanlarında toprak yapısının farklı olduğunu 

göstermektedir. İstatistiki önemdeki latin kareler arası farklı l ık  da bunu doğrulamaktadır. 

Çeşitler ise istatistiki olarak birbirlerinden farklı bulunmuşlardır. Bu sonuç çeşitler arasında 

gerçek bir genetik farklılık olduğunu göstermektedir. Daki "s" ve Altar84/Aos"s" aday hatları 

590.1 ve 550.1 kg/da'lık tane verimleri ile ilk iki  sırada yer almışlardır. Çeşitler x Latin 

Kareler interaksiyonunun istatistiki önemde bulunması genotip x çevre interaksiyonlarının 

varlığını ortaya koymaktadır. 

Latin kare denemelerinin birleşik varyans analiz tablosu ve farklı lık  (D) değerine göre 

oluşan gruplar sırasıyla Çizelge 3 ve 4'de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Latin Kare Denemelerinin Birleşik Analizi Varyans Analiz Tablosu  

VK SD KO F 

Latin karclerdeki sıralar 36 527604.9 2.04** 

Latin karelerdeki sütunlar 36 868604 3.37** 

Latin Kareler 8 53604116.3 208.01** 

Çeşitler 4 3308396 12.83** 

Çeşitler x Latin kareler 32 516868.25 2.005** 

Hata 108 257691.12  

Genel 224   

**:p<0.01 

Çizelge 4. D Farklılık Değerine Göre Oluşan Gruplar 

Çeşit No Verim (Kg/da) Gruplar  
Daki'Y' 

Altar84...  

Fırat 93 

Sham I 

Diyarbakır 81 

590.14 

550.15 

536.80 

535.80 

529.07 

A

B 

B 

B 

B 

D:26.96 

Regresyon Analizleri 

Çeşitlerin ortalama verimleri dikkate alınarak 9 çevredeki performansları regresyon 

analizleri yoluyla araştırılmıştır. Regresyon analiz tablosu Çizelge 5'de ve stabiiite 

parametreleri Çizelge 6'da verilmiştir. 

Çizelge 5. Regresyon Analiz Tablosu  

  Dyb81 Daki "s" Fırat 93 Aitar84/Aos "s" Sham I 

VK SD KO1 K02 K03 KO4 KO5 

Toplam 8 22934.9 18608 16189.1 17379.4 170040 

Regresyon 1 175847.9** 143912.9** 125086.2 ** 135778.9** 131514.6** 

Regresyondan 

Sapma (HKO) 

7 1090.2 708.0 632.4 465.2 641.9 

**:p<0.01 

Çizelge 6. Çeşitlerin Stabiiite Parametreleri  

 Dyb81 Daki "s" Fırat 93 Altar/84Aos "s" Sham 1 

Korelasyon Katsayısı 0.979 0.983 0.983 0.988 0.983 

Determinasyon 

Katsayısı 

0.959 0.967 0.966 0.976 0.967 

"a" Katsayısı -81.2±49.2ns 38.0±39.7 ns 22.09+37.54 ns 13.88+32.2 ns 7.5+37.8 ns 

"b" Katsayısı I.113**±0.08  1.007**±0.07 0.938**±0.06 0.978**±0.0'4 0.962**±0.06 

Hesaplanan"t" 

değeri(Student's) 

1.300 0.104 0.908 0.372 0.585 

Olasılık  

 b#1 ? 

0.235 ns 

b=l 

l . O O n

s  b=l 

l . OOn

s  b=l 

1.00 ns 

b=l 

1.00 ns 

b=l 

Çeşit Ort.değeri(kg.'da) 529.1 590.1 536.8 550.1 535.0 

Doğrusal Reg. l imitl isi  y=81.2+1.1 13.x y=38+1.087x y=22.09 1-0.938 x y= 13.88+03)78 x y = 7.5-0.962 \ 

 

**: p<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 5'in incelenmesinden çeşitlerin çevrelerle olan regresyon i l işkilerinin  

önemli olduğu görülmektedir. Düşük regresyondan sapma kareler ortalaması veren genotipler 

daha stabil olarak değerlendirilebilir. Yüksek korelasyon katsayıları çeşitlerin denendikleri 

çevrelerle i l i şki ler inin  yüksek olduğunu göstermektedir. Yüksek determinasyon katsayıları 

da regresyon eşit liklerinin çeşitlerle çevre i l işki lerini  büyük ölçüde açıkladığını 

göstermektedir. 

Regresyon doğrusunun intercept'i olan "a" katsayıları istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuşlardır. Regresyon doğrusunun eğimini (slope) ifade eden "b'" katsayıları. 2 ve 4 nolu 

çeşitlerin bir ve bire yakın değerler vererek stabil olduklarını göstermektedir. Hesaplanan t 

değerleri b değerlerinin l'den farklı olmadığını göstermiştir. 

Çeşitlerin ortalama değerlerine bakıldığında 2 ve 4 nolu adaylar verim bakımından 1. 

ve 2. sırada yer almaktadırlar. (+) a değeri veren, l ' e  yakın "b" değerine sahip, düşük 

regresyondan sapma değeri veren bu adaylar aynı zamanda stabil görünmektedirler. 

Birleşik Regresyon Analizleri 

Basit regresyon analizlerinde doğrusal eklemeli olmayan etkilerin önemli l iğinin 

araştırılması için yapılan birleşik regresyon analiz tablosu Çizelge 7'de verilmiştir. 

Çizelge 7. Birleşik Regresyon Analiz Tablosu 

VK                                            SD KO  

Çeşitler 4 

Çeşitler=Birleşik Reg. 8 

Çeşit x Çevre (GE) 32 

Doğrusal Regresyonun; 

Heterojenliği 4 

Kalan 28 

Hata 144 

 

5481.41 ns 

88691.29 ** 

23709.50 
** 

658.22 ns 

27002.54- ** 

3388.517  
 
ns: önemli değil *: p<0.01 düzeyinde önemli 

Birleşik regresyon analiz tablosunun incelenmesinden çeşitlerin değişik çevrelerle 

olan doğrusal il işkilerinin  birbirlerinden farklı olmadığı görülmüştür. Çevrelerin ise verim 

üzerinde farklı etkisi vardır. İstatistiki önemli genotip x çevre interaksiyonları çeşitlerin 

genetik kapasite yanında çevreye bağlı olarak belli  verime ulaştıklarını göstermektedir. Çeşit 

x çevre interaksiyonu (32 sd), doğrusal regresyonun heterojenliği (4 sd) ve kalanda (28 sd) 

olarak parçalandığında, çeşitlerin değişik çevrelere cevaplarının doğrusal olduğu 

görülmektedir. 

Ancak istatistiki önemli "kalıntı" unsuru y= m+di + (1+Pi) ej şeklinde olan doğrusal 

eklemeli modelin çeşit x çevre interaksiyon i l işkilerini  açıklamakta yetersiz kaldığı y= 

m+di + (1+Pi) ej + öij şeklindeki quadratik ilişkilerin  olabileceğini ortaya koymaktadır 

(Mather and Jinks. 1982). 

Birleşik regresyon analiz sonuçlarına göre çeşitlerin birleşik  regresyon eşi t l ikler i  
aşağıda verilmiştir. 

Çeşit Birleşik Regresyon Eşitliği  

1. Diyarbakır-81 

2. Daki"s" 

3. Fırat-93 

4. Altar 84/Aos"s" 

5. Sham-I 

y= 529.01 + 1.115 ej 

y= 590.35+1.008 ej  

y= 536.76+0.940 ej 

 y= 550.1 +0.979 ej  

y= 535.1  +0.964 ej 
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SONUÇ 

GAP bölgesinde 3 yıl ve her yıl 3 lokasyonda yürütülen latin kare denemeleri ayrı ayrı ve 

birleşik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulardan 2 ve 4 nolu adayların verim bakımından ilk 

2 sırada yer aldıkları görülmüştür. 

Çeşitlerin stabiliteleri regresyon analizleri ile araştırılmış, tüm çeşitler genellikle stabil 

bulunmuştur. 

Birleşik regresyon analizleri ile genotip x çevre interaksiyonları parçalanmış çeşitlerin değişik 

çevrelerle olan regresyon doğrularının birbirlerinden farklı olmadığı. istatistiki önemdeki kalıntının 

çeşit-çevre ilişkilerini  açıklamakta parabolik modellerin araştırılması gerektiğini göstermiştir. 

Elde edilen tüm bilgiler dikkate alınarak Daki"s" ve Altar 84/Aos"s" hatlarının tescil 

edilmesinin yerinde olacağı anlaşılmıştır. 
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GAP BÖLGESİNDE İLAVE SULANAN KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN BAZI 

MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANS VE STABİLİTELERİ 

İ. ÖZBERK1 F. ÖZBERK2 
 

/. Harran Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarla Bitkileri Bölümü.Şanlıurfa  

2 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır 

ÖZET: Bu çalışmada GAP bölgesinde ilave sulanan koşullarda yetiştirilen bazı makarnalık buğday 
çeşitlerinin genel performans ve stabilitelerinin çeşitli metotlarla tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

1989/90, 1990/91 ve 1991/92 yıllarında 2. alt bölgenin çeşitli lokasyonlarında yürütülen 
denemeler ayrı ayrı ve birleşik olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Genotip x çevre interaksiyonları her iki alt bölgede de istatistiki önemde bulunmuştur. 
Çeşitlerin değişik çevrelerdeki performansları regresyon doğrusu eğimi, regresyondan sapma 

kareler ortalamaları, gerilime duyarlılık indeksi, rank-sum ve Si
3
, Si

6
 metodlan kullanılarak detaylı 

olarak incelenmiştir. Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden Fırat-93, Diyarbakır-81, Aydın-93 ve 
Dıcle-74 çeşitlerinin yüksek verimli ve stabil oldukları Sorgül çeşidinin ise düşük verimli stabil çeşit 
olduğu anlaşılmıştır. Fırat-93, Diyarbakır-81 ve Aydın-93'ün bölgeye önerilebileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, ilave sulama, stabilite 

PERFORMANCE AND STABILITY OF SOME DURUM WHEAT CULTIVARS GROWN 

UNDER SUPPLEMENTARY IRRIGATED CONDITIONS IN GAP REGION 

SUMMARY: This study aimed to investigate the performance and stability of some durum wheat 
cultivars grown under supplementary irrigated conditions in GAP area. 

Field trials were carried out in different locations of first and second sub regions in 1989/90. 
1990/91 and 1991/92 cropping seasons. Individual and combine analysis of variance were performed. 
G x E interactions were found to be significant in both sub regions. 

Performance and stability parameters of cultivars were further investigated by regression,' 
stress susceptibility index, rank-sum and Si

3
, Si

6
 methods. 

The results, obtained from different sources revealed that Fırat-93, Diyarbakır-81, Aydın-93 
and Dicle-74 seemed to be both high yielding and stable. Sorgül, which is a landrace, turned out to be 
stable but low yielding cultivar. Considering quality and yield, Fırat-93, Diyarbakır-81 and Aydın-93 
can be recommended to farmers in the region. 

Key Words: Durum wheat, supplementary irrigation, yield stability. 

GİRİŞ 

Ülkemiz buğday alanlarının yaklaşık olarak 1/3'ünde (3 mil. ha.) makarnalık buğday 
yetiştirilmektedir. Makarnalık buğday üretimimiz de toplam üretimimizin % 25-30'unu (6-6.5 

mil. ton) oluşturmaktadır (Özçelik ve Fidan, 1993). 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin makarnalık buğday kuşağı olarak 

bilinmektedir. Bölgenin 1.1 mil .  ha. buğday ekim alanının % 8S-90'nın da makarnalık 
buğday yetiştirilmektedir. Kabaca toplam makarnalık buğday üretimimizin % 25-30'u bu 
bölgeden sağlanmaktadır (Uzunlu ve Yalvaç, 1991). 

GAP ile sulamaya açılan ve açılacak alanlarda tarla ürünleri içinde buğdayın payının 

% 25 olması öngörülmektedir (Anonim, 1989). İlave sulanan koşullarda buğday yetiştiriciliği 
hızla yaygınlaşmaktadır. 

İlave  sulamayla  kuraklık  etkisi   ortadan   kaldırılmakta,   ancak     bölgede   verimi 

sınırlayıcı diğer önemli faktörler olan tane dolum dönemindeki aşırı sıcak ve sıcak rüzgarlar 

ilave sulanan koşullarda da verimde dalgalanmalara neden olacağı sanılmaktadır. 
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Özberk ve Özberk 

Finlay ve Wilkinson (1963), Eberhart ve Russel (1966) genotip x çevre interaksiyonlarında 
adaptasyon ve stabilite ölçüsü olarak geniş çapta kullanılan regresyon doğrusu eğimini (b) ve 
regresyondan sapma kareler ortalaması (S

2
d) parametrelerini kullanmışlardır.. 

Fisher ve Maurer (1978) ve Clarke et al. (r984) genotipin optimum koşullara oranla 
stres koşullarında verim kaybını en az da tutabilmesinin Ölçüsünü gerilime duyarlılık indeksi 
olarak açıklamışlar, gerilime duyarlılık indeksi düşük olan genotipler stres faktörlerine 
toleranslı ve istikrarlı sayılmışlardır. 

Hühn (1979) verim ve stabiliteyi birleştiren iki adet (Si
3
 ve Si

6
) parametrik olmayan 

istatistik geliştirmiştir. S
2
d ile korelasyon halinde olan bu parametrelerden Si

3
 verimde 

stabiliteye ağırlık verirken Si
6
 yüksek verim ile korelasyon halindedir. 

Kang (1988b) yüksek verimli ve stabil genotıpleri seçmede basit bir metot 
geliştirmiştir. Rank-sum (sıra-toplam) metodu denen bu metotda düşük rank-sum değeri veren 
çeşitler stabil sayılmaktadır. 

Bu çalışmada çeşitli metotlardan faydalanılarak mevcut makarnalık çeşitlerin 
performansı ve stabüitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi coğrafık ve meteorolojik özellikler dikkate alınarak 3 alt 
bölgeye ayrılır. Şanlıurfa, Mardin'in güneyi, Kilis, Şırnak 1. alt bölgede, Gaziantep, 
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt 2. alt bölgede yer almaktadır. Bu iki alt bölge GAP 
bölgesi olarak tanımlanmaktadır (Mızrak, 1983). 

Genellikle kireçli ana kayanın özelliklerini taşıyan bölgemiz topraklarının çoğu 
kırmızı kahverengi büyük toprak grubuna dahil ABC profilli zonal topraklardır (Anonim, 
1990). 

Denemede yer alan çeşitler yazlık veya alternatif gelişme tabiatlı çeşitlerdir. 
Diyarbakır-81, Dicle-74, Aydın-93, Fırat-93, Harran-95 çeşitleri Güneydoğu Anadolu 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sham-I Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Çakmak-79 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Balcalı-85 Çukurova Ziraat Fakültesi tarafından 
geliştirilen çeşitler olup, Sorgül de yerel çeşit olarak denemede yer almıştır. 

Çeşit seçiminde gelişme tabiatı, boy, verim potansiyeli, hastalıklara mukavemet, 
kalite gibi faktörler dikkate alınmış, bu koşullarda belli bir varyasyonu temsil etmeleri 
öngörülmüştür. Çeşit numaraları ve çeşit isimleri aşağıda sunulmuştur.  

Çeşit No İsim Çeşit No isim 

1. Dıcle-74 6. Balcah-85 

2. Sham-1 7. Sorgül 

3. Gediz-75 8. Aydın-93 

4. Çakmak-79 9. Fırat-93 

5. Diyarbakır-81 10. Harran-95 

Denemeler 1989/90 yılında Akçakale, Diyarbakır, 1990/91 yılında Diyarbakır, 
Adıyaman ve 1991/92 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep lokasyonlarında 
yürütülmüştür. 

Denemeler ön bitkisi tercihen yemeklik tane baklagil, nadas veya çapa bitkisi olan 
sulanır arazilerde tesadüf blokları (3 tekerrür) deneme desenine göre yürütülmüştür. 

Metrekareye 450 tane gelecek şekilde tohumlar parsel mibzeri ile 7.2 m
2
 (6 x 1.2 m) 

olarak parsellere ekilmiştir. 
Ekimle birlikte dekara 6 kg saf N ve P205 verilmiş, üst gübre ile azot 12 kg/da'a 

tamamlanmıştır. Tane dolum döneminde 2 defa sulama yapılmış, verilen su miktarı 
ölçülmemiştir. Hasat parsel biçerdöveri ile 6 m

2
/parsel (5m x 1.2m) olarak hasat edilmiştir. 
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Gap Bölgesinde İlave Sulanan Koşullarda Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Performans ve Stabiliteleri 

Farklı yıllarda ve yerlerde kurulan denemeler ayrı ayrı ve yıllar dikkate alınmadan alt 
bölgeler bazında birleşik varyans analizine tabi tutulmuşlardır. İstatistiki önemde bulunan 

genotip x çevre interaksiyonları aşağıda belirtilen metotlarla detaylı olarak incelenmiştir. 

Regresyon Analizi 

Eberhart ve Russel (1966) metodu uygulanarak yapılan bu analizlerde 1. ve 2. alt 
bölgede, 1989/90, 90/91 ve 91/92 yıllarında yürütülen toplam 7 deneme birlikte 
değerlendirilmiş, her bir çeşit için 21 verim değeri (7lok. x 3 tek.) değerlendirmeye konu 
olmuştur. Doğrusal» regresyon (b), regresyondan sapma kareler ortalaması (S~d) ve 
determinasyon katsayısı (% R) tespit edilmiştir. 

Gerilime Dayanıklılık indeksi 

S=(l-YD/Yp)/D Burada; 
YD= Çeşidin en gerilimli çevredeki ortalama verimi, 
YP= Çeşidin en iyi çevredeki ortalama verimi, D= 
Çevresel gerilim indeksini göstermektedir. 

Çevresel gerilim indeksi (D) aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

D= 1-YD/YP Burada; 
YD= Tüm çeşitlerin (denemedeki) en gerilimli çevredeki ortalama verimi 
YP= Tüm çeşitlerin (denemedeki) en iyi çevredeki ortalama verimlerini ifade 

etmektedir. Gerilime duyarlılık indexi düşük olanlar stabil kabul edilmektedir. 
Sı

3
, Sı

6
 parametreleri: 

Hühn (1979) tarafından geliştirilen bu metotta parametreler aşağıdaki gibi formüle 
edilmiştir; 

£,(nj-ri.)
:
                          £j(nj -f i . )  

Sı
3
= -------------------  ve Sı

6
= ------------------  

Burada 

rij= i genotipin, j çevredeki sıra (rank) değeri 
fi. = i genotipin tüm çevrelerdeki ortalama sıra( rank) değeridir. 

Düşük Si
3
, Si

6
 değerleri yüksek verimli ve stabil genotipleri gösterir. 

Rank-Sum Metodu (Sıra-Toplam Metodu) 

Kang (1986) tarafından geliştirilen bu metotda çeşitlerin tüm çevrelerdeki ortalama 
verimleri (Birleşik analiz verim değerleri) büyükten küçüğe, regresyondan sapma kareler 
ortalamaları da küçükten büyüğe sıralanır, en düşük sıra-toplam değeri veren genotipler stabil 
ve yüksek verimli sayılır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

1. ve II. Alt bölgenin farklı lokasyonlarında 1989/90, 1990/91 ve 1991/92 ürün 
yıllarında yürütülen denemelerin ayrı ayrı ve alt bölgeler itibariyle yapılan birleşik varyans 
analizlerine göre oluşan gruplar Çizelge 1. ve 2'de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Alt Bölgede Yürütülen Denemelerin Ayrı Ayrı ve Birleşik Olarak 

Değerlendirilmesiyle Oluşan Gruplar, % CV, LSD ve Deneme Ortalama (X) Değerleri  

1989/90               Akçakale 1991/92 Koruklu-Ş.Urfa  Birleşik Analiz  

Çeşit No Çeşit Adı        

Grup 

Verim Grup Çeşit No Verim Grup Çeşit No Verim  

3 Gediz-75 911.6 A 2 691.0 A 3 782.0 A 
4 Çakmak-79 873.0 AB 6 656.7 A 2 748.3 AB 

2 Sham-I 805.6 ABC 3 651.7 A 4 675.0 ABC 
5 DYB-81 714.0 ABCD 9 635.3 A 1 630.8 BCD 
1 Dicle-74 669.0 BCDE 8 620.0 AB 9 627.1 CD 
9 Fıral-93 619.0 CDE 10 597.3 AB 5 622.5 CD 
8 Avdın-93 507.3 DE 1 592.3 AB 6 577.5 CD 

6 Balcalı-85 497.6 DE 5 531.0 BC 8 564.6 CD 
10 Harran-95 460.6 E4 47 6.3 CD 10 529.1 DE 
7 Sorgül 455.0 E7 42 5.0 D 7 440.3 E 

 % CV: 20.02   %CV ': 10.11  Vocv ': 16.58  

 LSD: 223.6   LSD: 101.9  LSD: 120.1  

 X: 651.27   X: 587.6     

1. alt bölgede çeşitlerin performanslarını ölçmek için yeterli sayıda deneme 
yürütülmemesine karşın Gediz-75, Sham-I ve Çakmak-79 ilk 3 sırada yer almışlardır. 
Denemelere ait % CV değerleri Akçakale'de yürütülen denemelerde bazı deneme hatalarının 
var olduğunu işaret etmektedir. Yüksek %CV değeri denemenin inanılırlığını  azaltmaktadır. 

Farklı yıllarda 2. alt bölgenin 5 ayrı lokasyonunda yürütülen denemelerdekı % CV 
değerleri denemelerin sağlıklı yürütüldüğünü göstermektedir. Yapılan birleşik varyans 
analizlerine göre Harran-95, Aydın-93, Dicle-74, Gediz-75, D.Bakır-81 ilk sıralarda yer alan 
çeşitler olmuşlardır. Sonuçlar Özer (1996) ve Kabakçı ve Açıkgöz (1999) ile uyum içindedir. 

Çizelge 2. Alt Bölgede Yürütülen Denemelerin Ayrı Ayrı ve Birleşik Olarak 

Değerlendirmesiyle Oluşan Gruplar, % CV ve LSD ve Deneme Ortalama (X) Değerleri  

1989/90 Diyarbakır 1991/92 Diyarbakır 1991/92 Dıyarbak ır    

Çeşit 

Ne 

 Çeşit Adı   Verim Grup Çeşit No Verim Grup  Çeşit Ne ı 

Verim 

Grup 

S Avdın-93 593.0 A 10 730.6 A 4 754 A 
10 Harran-95 574.0 AB 3 705.0 A 1 621.3 AB 
4 Çakmak-79 532.3 ABC 1 681.0 AB 5 617.7 AB 

1 Dıcle-74 515.6 ABCD 6 675.0 AB 3 612.7 AB 
9 Fırat-93 514.0 ABCD 2 674.3 A 9 606.7 AB 

6 Balcah-85 489.6 ABCD 9 670.3 AB 8 591.7 B 
3 Gediz-74 488.0 ABCD 8 670.0 AB 10 543.7 BC 
2 Sham-I 472.0 ABCD 5 657.6 AB 6 538.0 BC 

5 D.Bakır-81 433.0 CD 4 606.6 B 2 520.7 BC 
7 Sorgül 382.6 D 7 448.3 C 7 435.0 

% CV: 

C 

 %CV: 16.37   % CV: 7.74   14.89 
 LSD: 140.28   LSD: 86.53   LSD: 149.2 

 X : 499.35   X : 651.87   X: 584.1 
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Gap Bölgesinde İlave Sulanan Koşullarda Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Performans ve 

Stabiliteleri 

 

1990/91 Adıyaman 

Çeşit No Çeşit Adı Verim    Grup 

Birleşik Analiz 

Çeşit No Verim      Grup Çeşit No Verim      Grup  
3 Gediz-74 639.3 A 1 519.7 A 10 586.8 A 
1 Dicle-74 619.6 AB 5 515.0 AB 8 584.5 AB 

10 Harran-95 577.3 ABC 6 513.3 AB 1 583.1 AB 

8 Aydın-93 570.6 ABC 10 510.0 AB 3 568.5 AB 

5 D.Bakır-81 569.6 ABC 8 496.3 ABC 5 558.6 AB 
9 Fırat-93 531.6 BCD 9 431.0 ABCD 6 549.1 ABC 

6 Balcah-85 529.3 CD 7 408.0 BCD 9 544.1 ABC 

2 Sham-I 496.6 CD 3 385.7 CDE 4 531.6 BC 

4 Çakmak-79 477.6 D 2 344.0 DE 2 501.6 C 

7 Sorgül 295.6 E 4 286.7  7 394.1 D 

              

 

 

 

 

Her iki alt bölge için yapılan birleşik varyans analiz tablosundan da   (Çizelge3 ) 

anlaşılacağı gibi genotip x çevre interaksiyonları istatistiki önemde bulunmuştur. 

Çizelge 3. Birleşik Varyans Analiz Tabloları (I. ve 2. Alt Bölge) 

Varyasyon Kaynağı 

VK 

Ser. Der. 1. Alt Bölge 

SD Hata Kareler Ort. 

Ser. Der. 2. Alt Bölge 

SD Hata Kareler Ort.  
Tekerrür 

Çeşit 

Çevre 

Çeşit x Çevre 

Hata 

2

9

1

9 

38 

340035.0 

2191397.9*** 

2169801.6* 

1767835.0*** 

380205.1 

 
2 308928.5 
9 1806883.4*** 

4 6895605.0*** 

36 423742.5 *** 

98 193697.2 
 
p< 0.005 p< 0.0001 

Regresyon Analizi 

1. ve 2. alt bölgenin birlikte değerlendirildiğinde her çeşit için 21 veri (7 lok. X 3 

Tek.) ile yapılan regresyon analizleri i le i l g i l i  parametreler Çizelge 4'te verilmiştir. 

Çizelge 4. Çeşitlerin Tüm Çevrelerdeki Performansları ve Stabilite Parametreleri  

Stabilite İstatistikleri Dicle-74 Sham-1 Gediz-75 Çakmak-79 D.Bakır-81 

Veri Sayısı 21 21 21 21 21 
Korelasyon Katsayısı 0.635 0.871 0.812 0.725 0.776 
Determinasyon Katsayısı 0.403 0.759 0.659 0.526 0.603 
Reg. hattı "a" Değeri 164.52 -434.97 -304.03 -377.37 -10.53 
Reg. hattı "b" Değeri 0.768 1.789 1.658 1.687 1.045 

"b"nin standart hatası 0.216 0.231 0.273 0.367 0.195 
t değeri (b*l ?) 1.084 3.414 2.407 1.871 0.229 

Olasılık 0.292 ns 0.003** 0.026* 0.077 ns 1.00 ns 
Hata Kareler Ort. 5956.904 6913.57 9679.88 17473.96 4907.77 
Çeşit Ort. Verimi 596.746 572.18 629.52 572.619 577.61 
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1991/92 G.Antep 

%CV:9.81 
LSD: 89.36 
X : 530.71 

%CV:14.63 
LSD: 110.7 
X : 440.97 

%CV- 13.58  

LSD: 53.15 



Özberk ve Özberk  

Stabilite İstatistikleri Balcalı-85 Sorgül Aydın-93 Fırat-93 Harran-95 

Veri Savısı 21 21 21 21 21 
Korelasyon Katsayısı 0.490 0.331 0.41 1 0.783 0.317 
Determinasyon 

Katsayısı 

0.240 0.109 0.169 0.614 0.10 
Reg hattı "a" Değeri 245.49 231.506 257.54 -91.89 319 73 
Reg hattı "h" Değeri 0.554 0.312 0.571 1 172 0.445 
"b" ııin standart hatası 0.0226 0.205 0.29 0.2 1 3 0 306 
t değeri (b*l '') 1.976 3.363 1.47 0 806 1 81 ! 
Olasılık  0.063 ns 0.003 * 0.156 ns 1.00 ns 0086 ns 
1 lata Kareler Ort. 6610.40 5418.50 10928.75 5894.74 12152.29 
Çeşit Ort. Verimi 557.22 407.30 578.81 567.93 570.55 

ns:           Önemli değil     
* :            p< 0.005      

** ■         p< 0.001      

Çizelge 4'te a, b, ve S"d değerleri dikkate alındığında Dicle-74, D.Bakır-81 ve Fırat-
93'ün değerlerine göre daha stabil oldukları görülmektedir. 

Gerilime Duyarlılık İndeksi: 

7 çevrede yürütülen denemelerin ortalama ve göreceli gerilime duyarlık yoğunlukları 
(D) çizelge 5'te, çeşitlerin gerilime duyarlılık indeksleri ise çizelge 6"da verilmiştir. 

Çizelge 5. Deneme Ortalamaları ve Gerilime Duyarlılık Yoğunlukları (D) 

Sıra        Yıl ve Lokasyon No 

1 1989/90 Akçakale 

2 1989/90 D.Bakır 

3 1990/91 D.Bakır 

4 1990/91 Adıyaman 

5 1991/92 Ş.Urfa 

6 1991/92 D. Bakır 

7 1991/92 G.Antep 

 

Den. Ort. D 
(Kg/da)  

651.27 0.00009 
499.35 0.233 

651.87 0.00 (En iyi çevre) 

530.71 0.185 

587.6 0.098 

584.1 0.103 

440.97 0.323 (En gerilimli çevre 

Çizelge 5"in incelenmesinden G.Antep'in en stresli (1991/92),  D.B a k ı r ı n  
(1990/91)  en iyi çevre oldukları görülmektedir. 

Çizelge 6. Çeşitlerin Gerilime Duyarlılık İndeksleri (7 çevrede) 

Çeşitler S Çeşitler 

Dıcle-74 1.038                    Balcalı-85 1.175 

Sham-I 1.736                   Sorgül 1.887 

Gedız-75 1.748                     Aydın-93 0.802 

Çakmak-79 2.036                     Fırat-93 1.001 

D.Bakır-81' 1.683                Harran-95 0.932 

Çizelge 6'nın incelenmesinden Aydın-93, Harran-95, Fırat-93 ve Dicle-74 gerilimden 

az etkilenen çeşitler olarak görülmektedirler. 

Si
3
-Si

6
 Parametreleri 

Her iki alt bölgede yürütülen 7 çevredeki denemeler bu analizlere konu olmuş ve 

değerler çizelge 7"de verilmiştir .  
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Çizelge 7. Her 2 Alt Bölgede Denenen Çeşitlere Ait Si
J
 ve Si

6
 Değerlen 

 
Çeşit Sı Sı6 

Dıcle-74 2.94 6.98 
Sham-I 3.09 9.97 

Gediz-75 4.24 12.8 

Çakmak-79 3.59 13.65 

D.Bakır-81 2.96 .8.16 

 
Çeşil Si3 cı-6 

Sı 
Balcalı-85 2.70 6.61 
Sörgü 1 0.52 0.80 

Aydın-93 2 5.2 

Fıral-93 0.85 0.68 

Harran-95 3.47 10.2 

Sı parametresi yüksek verim, Si
3
 parametresi ise verimde stabiliteye ağırl ık  veren 

parametrelerdir. Düşük Si
3
 ve Si

6
 değerleri yüksek verim ve stabiliteyi göstermektedir. Buna 

göre; Fırat-93, Sorgül, Balcalı-85 ve Aydın-93 verimde stabil genotipler olarak bulunmuştur. 

Rank-Sum Metodu ( Sıra-Toplam Metodu) 

Çeşitlerin tüm çevrelerdeki verim parametreleri büyükten küçüğe ve regresyondan 
sapma kareler ortalamaları küçükten büyüğe sıralanmış ve sıra-toplam değerleri çizelge 8'de 
verilmiştir. 

Çizelge 8. Çeşitlerin Verim Parametreleri, Regresyondan Sapma Kareler Ortalamaları (S
2
d) ve 

Sıra-Toplam Değerleri  

Çeşit Verim 
Kg/da 

Çeşit S2d Çeşit Sıra- Toplam 
(l)-f (2j 

Gediz-75 629.52 D.Bakır-81 4907.77 Dıcle-74 4 + 2= 6 
Dıcle-74 596.74 Sorgül 5418.50 Sham-I 6 + 6= 12 

Aydın-93 578.81 Fırat-93 5894.74 Gediz-75 7+1=8 

D.Bakır-81 577.61 Dicle-74 5956.9 Çakmak-79 10 + 5= 15 

Çakmak-79 572.61 Balcalı-85 6610.4 D.Bakır-81 1+5=6 

Sham-I 572.18 Sham-I 6913.57 Balcalı-85 5 + 9= 14 

Harran-95 570.55 Gediz-75 9679.88 Sorgül 2+ 10= 12 

Fırat-93 567.93 Aydın-93 10928.75 Aydın-93 8 + 4= 12 

Balcah-85 557.22 Harran-95 12152.20 Fırat-93 3 + 8= 11 

Sorgül 407.30 Çakmak-79 17473.96 Harran-95 9 + 7= 16 

Çizelge 8'den de görüldüğü gibi D.Bakır-81, Dıcle-74 ve Gediz-75 en düşük sıra 
toplam değeri veren çeşitler olmuşlar ve bunları Fırat-93 izlemiştir. 

Tüm analizlerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden Fırat-93, D.Bakır-81. 
Aydın-93 ve Dıcle-74 çeşitlerinin yüksek verimli ve stabil oldukları, Sorgül çeşidinin  ise 
düşük verimli-stabil çeşit olduğu anlaşılmıştır. Kalite ve verim durumları dikkate alınarak 
Fırat-93, D.Bakır-81 ve Aydın-93 ilave sulanan koşullarda stabil çeşitler olarak bölgeye 
önerilebilir. 
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THE EFFECTS OF SPRING AND WINTER SOWINGS ON YIELD 
AND YIELD COMPONENTS OF SOME FENUGREEK 

(Trigonella foenum-graecum L.) LINES 

Bilal GÜRBÜZ1 Ahmet GÜMÜŞÇÜ2 Arif İPEK1 
 
/. Ankara University, Agricultural Faculty, Field Crops Department, 06110-Ankara/Turkey 
 2. Field Crops Central Research Institute - Ankara/Turkey 

ABSTRACT: This study was carried out at the experimental fields of the Department of Field Crops, 
Faculty of Agriculture and University of Ankara during 1997-1998. Seven fenugreek lines and a 
Standard variety were used as a study material. These lines were improved in our department by using 
single plant selection method. 

According to the results of this research, following traits ranged as indicated: Plant height 
68.57-91.33 cm, seed yield 86.70-137.00 kg/da, biological yield 305.9-430.4 kg/da, branch number per 
plant 1.67-2.27, pod number per plant 11.07-14.27, seed number per pod 11.47-13.53 and one thousand 
seed weight 16.86-21.44 g in winter sowing. The results in spring sowing changed between 60.70-
76.90 cm, 40.13-73.23 kg/da, 212.4-308.0 kg/da, 1.67-2.60, 9.90-12.53, 11.63-14.10 and 13.77-16.68 
g, respectively. 

Key Words: Fenugreek, Trigonella foenum-graecum, seed yield, pod number per plant, seed number 
per pod. 

BAZI ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) HATLARINDA YAZLIK VE 

KIŞLIK EKİMİN VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

ÖZET: Bu araştırma Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 

1997 ve 1998 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada 7 çemen hattı ve bir standart çeşit materyal olarak 

kullanılmıştır. Bu hatlar tek bitki seleksiyonu yöntemi ile bölümümüzde geliştirilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre kışlık ekimde bitki boyu 68.57-91.33 cm, tohum verimi 86.70-

137.00 kg/da, biyolojik verim 305.9-430.4 kg/da, bitkide dal sayısı 1.67-2.27 adet, bitkide meyve 
sayısı 11.07-14.27 adet, meyvede tohum sayısı 11.47-13.53 adet ve bin tohum ağırlığı 16.86-21.44 g 
arasında değişim göstermiştir. Yazlık ekimden elde edilen sonuçlar sırasıyla 60. 70-76.90 cm. 40.13-
73.23 kg/da. 212.4-308.0 kg/da, 1.67-2.60 adet, 9.90-12.53 adet, 11.63-14.10 adet ve 13.77-16.68 g 
arasında değişmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çemen, Trigonella foenum-graecum, tohum verimi, bitkide mevve sayısı. meyvede 

tohum sayısı. 

INTRODUCTION 

Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) is an annual, herbaceous and aromatic 

plant belonging to Fabaceae family. Genus Trigonella contains about 100 species and 50 of 

them grow naturally in Turkey. However, the T.foenum-graecum species is only cultured 

agriculturally (Seçmen et al. 1995). 

Fenugreek is cultured in Turkey for domestic consumption and export with plaktın 

area of about 900 ha and seed production of about 850 tons (Ayanoğlıı and Mert, 1999). In 

the world, important producer countries of fenugreek are India, Egypt, Ethiopia, Morocco, 

Algeria, Lebanon, Spain and Italy (Akgül, 1993) 

The origin of fenugreek is in the Mediterranean Region and Asia. It is among the 

oldest of medicinal and aromatic plants. Its seed was a popular cure-all in ancient Egypt and 

India and later on among the Greeks and Romans. Their special nutritive characteristics and 

flavour. The seeds of fenugreek are used as spices and as the coating of pastrami. Fenugreek 

tea was prescribed for bronchitis, sore throat, tuberculosis, flagging sexual desire and as a 
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general tonic. Also if its tea is taken internally, it is effective for relieving gas pains. In 
addition to these, some experimental data suggest that extracts of the seeds do lower blood 
sugar level (Ferguson, 1997). Fenugreek seeds include saponin, which produces diosgenin as 
a result of hydrolization constant oil, mucilage, trigonellin, protein, kolin, nicotinamide and 
small amount of essential oil (Akgül, 1993). 

Fenugreek is sown in autumn in worm regions and it is sown in spring time from at 
the beginning of March to the end of April in cold regions. In practice, there is no registered 
cultivar of fenugreek in Turkey so far. In recent years, some studies have been done in order 
to obtain inbred lines, finally to register new cultivars. We have been working for last ten 
years on productivity and yield of the fenugreek, on the other hand to improve new cultivar 
that has resistance against cold conditions. So far 7 fenugreek lines that have good 
performance regarding seed yield and cold resistance have been obtained in our department 

The aim of this study was to determine yield and yield components of inbred 
fenugreek lines in spring and winter sowing times comparative with a standard variety. in 
coming years, some of these lines wil1 be registered, especially for winter resistance. 

MATERIALS AND METHODS 

This research was carried out at the University of Ankara, Faculty of Agriculture, 
experimental fields of the Department of Field Crops during 1997-1998. in this study, seven 
fenugreek-inbred lines and a standard variety were used as a material. These lines were 
improved by single plant selection method. Standard variety was obtained from the 
fenugreek production area 

Winter sowing was performed at the end of September in 1997, and spring sowing w 
as done at the middle of March in 1998. In these experiments, randomised block design was 
used with three replications. Sowing rate was 4 kg/da and rows were spaced 30 cm apart in 
both experiments. The experiments were not watered and no fertilizer was given. Climate 
data related to the research location are shown in Table 1. 

Table l. Climate data of the research location in Ankara /Turkey 

Months Rainfall (mm) Temperature (°C)       Relative humidity (%) 

 

September 1997 

October 

November 

December 

January 1998 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

0.20 

60.0 

36.9 

65.5 

10.9 

52.8 

45.8 

71.1 

t>4.3 

47.6 

18.0 

15.8 

12.9 

7.4 

3.6 

2.1 

3.2 

3.9 

13.6 

16.0 

20.2 

24.7 

56.0 

67.0 

73.0 

76.0 

73.0 

69.0 

68.0 

67.0 

70.0 

65.0 

53.0
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The Effects of Spring and Winter Sowings on Yield and Yield Components of Some Fenugreek (Trigonella foenıım-graecunı L.) 

Lines 

Characters investigated were as follows: plant height, seed yield, biological yield, 
branch number per plant, pod number per plant, seed number per pod and one thousand seed 
weight. Plant height, branch number, pod number per plant and seed number per pod values 
were recorded on 10 plants individually in each plot. Results were subjected to analysis of 
variance and Duncan's Multiple Range Test in order to find differences among the lines at the 
0.05 level. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Plant Height: Plant height among the lines ranged between 60.70-76.90 cm in spring 
sowing and 68.57-91.33 cm in winter sowing (Table 2). Statistically differences were 
occurred among the lines in spring sowing. Plant height of all inbred lines was higher than 
the standard in both sowing times. Winter sowing affected plant height in all fenugreek lines 
and Standard variety between ratios of 6.89-28.58 %. 

Table 2. Changing of plant heights (cm) in winter sowing according to spring sowing  

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratio (%) 

Line - 1 68.73 bc* 82.63 20.22 

Line - 2 76.90 a 82.20 6.89 

Lıne - 3 71.03 b 91.33 28.58 

Line - 4 70.73 b 76.83 8.62 

Line - 5 68.63 bc 77.20 12.49 

Lıne - 6 69.23 bc 78.17 12.91 

Lıne - 7 65.43 c 80.07 22.38 

Standard 60.70 d 68.57 12.97 

Average 68.92 79.63 15.54 

*Mean values fo lowed by the different letters are significant at the 0.05 level 

 

 

Banafar and Nair (1992) reported that maximum plant height in fenugreek was 117 
cm. in another study performed in Turkey, plant height was found between 46.07 - 50.94 cm 
(Sade et al. 1994). Mean values obtained in our study were in between the results of previous 
researches. 

Seed Yield: Seed yield values changed from 40.13 kg/da to 73.23 kg/da in spring 
sowing and ranged between 86.70 - 137.00 kg/da in winter sowing (Table 3). Differences 
among lines were found statistically significant in both sowing times. In winter sowing, all 
lines are in the same statistically group except Line - 2. Lines formed four different groups in 
spring sowing. Inbred fenugreek lines had higher seed yield than the standard variety. Seed 
yield is very important character in fenugreek. Because, seed is the most important part of the 
fenugreek for different usage purposes. 
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Table 3. Changing of seed yields (kg/da) in winter sowing according to spring sowing  
Lines Spring sowing Winter sovvmg Changing ratio (%) 

Line - 1 54.03 be* 128.07 ab 137.03 

Line - 2 60.67 b 124.30 b 104.88 

Line - 3 50.70 c 131.37 ab 159.11 

Line - 4 56.57 be 130.37 ab 130.46 

Line - 5 50.20 c 125.93 ab 150.86 

Line - 6 73.23 a 130.77 ab 78.57 

Line - 7 62.90 b 137.00 a 117.80 

Standard 40.13 d 86.70 c 116.05 

Average               56.05              124.31 121.78 

*Mean values followed by the different letters are significant at the 0.05 level 

Winter sowing caused high amount of seed increasing in all lines. Seed yield 
increasing ratios changed between 78.57 - 159.10 %. Average seed yield was 124.31 kg/da in 
winter sowing while it was 56.05 kg/da in spring sowing. This means that average increasing 
ratio was 121.78%. 

Date related to seed yield in fenugreek were obtained as follows: 60.4 - 66.4 kg/da 
(Rao et al. 1983), 122.6- 171.7 kg/da (Sharma and Bhatı, 1987), 89.1 - 102.3 kg/da (Maliwal 

and Gupta, 1989), 155.0 - 173.0 kg/da (Detroja et al. 1996) and 132.0 - 220.1 kg/da 
(Ayanoğlu and Mert, 1999). Spring sowing values in our study were lower than the previous 
researches data except that of Rao et al (1983). But there was a similarity between previously 
published data and seed yield values in winter sowing. 

Biological Yield: Biological yield values of lines changed between 212.4 - 308.0 
kg/da in spring sowing and 305.9 - 434.0 kg/da in winter sowing (Table 4). There were 

statistically significant differences among the lines in both sowing times. The lines and 
standard were formed 4 different groups in spring sowing and 3 groups in winter sowing. 
Inbred lines had good performance more than standard variety regarding biological yield. 
Table 4. Changing of biological yields (kg/da) in winter sowing according to spring sowing  

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratıo (%) 

Line - 1 289.7 ab*              430.4 a 48.56 

Line - 2 280.9 b 421.3 a 49.98 

Line - 3 286.8 b 434.0 a 51.33 

Line - 4 222.1 d 383.9 b 72.85 

Line - 5 248.7 c 384.0 b 54.40 

Line - 6 308.0 a 382.5 b 24.18 

Line - 7 281.6b 431.9 a 53.37 

Standard 212.4d 305.9 c 44.02 

Average 266.3             396.8 40.00         

*Mean values folowed by the different letters are significant at the 0.05 level 
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If sowing times compared, winter sowing resulted in an increase in biological yield. 
Increasing ratio changed between 24.18 - 72.85 %. According to average biological yield, 
there was a 130.5 kg/da difference between sowing times. 

In other studies, biological yield was recorded as 447.7 kg/da by Bhati et al (1988) 
and 218.5 - 343.4 kg/da by Arslan et al (1989). Winter sowing results showed agreement with 
Bhafi et al's record, while spring values had similarity with Arslan et al's data. Biological 
yield is affected by means of many factors such as irrigation, fertilization, amount of 
precipitation, temperature and so on. Because of this, yield values may change by researches. 

Branch Number: Branch number values was between 1.67 - 2.60 m spring sowing 
and 1.67 - 2.27 in winter sowing. There was no significant difference among the lines in both 
sowing times. The average number of branches per plant was 2.08 and 1.99, respectively 
(Table 5). 

Table 5. Changing of branch numbers in winter sowing according to spring sowing  

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratıo (%) 

Line - 1 

Line - 2 

Line - 3 

Line - 4 

Line - 5 

Line - 6 

Lıne - 7 

Standard 

2.10 

1.67 

2.10 

1.87 

2.20 

2.60 

2.23 

1.87 

1.67 

2.27 

2.22 

2.07 

1.77 

2.27 

1.90 

1.77 

-20.48 

35,93 

5,71 

10.69  

-19.55  

-12.69 

 -14.80 

 -5.35 

Average 2.08 1.99 -4.33 

Increasing ratio in branch number ranged between -20.48 % and 35.93 %. Average 

increasing ratio was -4.33 % that means number of branch decrease slightly m winter sowing. 
The number of branches decreased in lines and Standard except for Line - 2 and Line - 4. 

The number of branch values were recorded in previous studies as 3.58 - 5.66 
(Ayanoğlu and Mert, 1999), 5.22 - 5.66 (Mert and Kırıcı, 1998) and 2.32 - 3.13 (Özdemir and 
Gürbüz, 1998). The results of this research were lower than the previous data. in our 
experiments, sowing rates were 4 kg/da that caused high amount of plant density. This may be 
caused decreasing the number of branches in both sowing times compared with the results of 
other researches. 

Pod Number Per Plant: The pod number per plant of fenugreek lines varied 
between 9.90 - 12.53 in spring sowing and 11.20 - 14.27 in winter sowing. Differences among 
the lines were not significant in both sowing times. The average pod number per plant was 
11.26 m spring sowing and 12.41 in winter sowing (Table 6). 
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Table 6. Changing of pod number per plant in winter sowing according to spring sowing 

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratio (%) 

Line - 1 9.90 11.20 13.13 

Line - 2 11.60 14.27 23.02 

Line - 3 11.87 11.95 0.68 

Line - 4 11.23 11.73 4.45 

Line - 5 12.10 13.07 8.02 

Line - 6 12.53 14.03 11.97 

Line - 7 10!27 11.27 9.74 

Standard 10.57 11.77 11.35 

Average 11.26 12.41 10.21 

    

Pod number per plant increased in all lines and Standard variety in winter sowing. 
Increasing ratio changed between 0.68 % and 23.02 %. Average increasing ratio was 10.21 
%. The number of pod per plant is one of the most important traits that affects seed yield in 
fenugreek (Mali and Swalka, 1987). Because of this, winter sowing has more advantage than 
spring sowing in order to obtain more seed yield. 

The results of our research showed similarities with the data of Özdemir and Gürbüz 
(1998) having pod number of 11.20 - 15.00. However, pod number would have been higher if 
the sowing rate had been lower than 4 kg/da. Because, plant density affects branch number 
and pod number per plant. 

Seed Number Per Pod: The seed number per pod values were determined between 
11.63 - 14.10 in spring sowing and 11.47 - 13.53 in winter sowing. There was no significant 
difference among the lines in both sowing times (Table 7). Standard variety showed similar 
results with those of the inbred lines in this trait. Average seed number per pod value was 
12.97 in spring sowing and 12.44 in winter sowing and difference between them was not 
significant. 

Table 7. Changing of seed numbers per pod in winter sowing according to spring sowing  

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratio (%) 

Line - I 13.53 11.50 -15.00 

Line - 2 14.10 12.63 -10.42 

Line - 3 11.63 13.03 12.04 

Line - 4 13.13 13.53 3.05 

Line - 5 13.13 13.10 -0.23 

Line - 6 12.20 11.47 -5.98 

Line - 7 12.83 11.87 -7.48 

Standard 13.12 12.40 -5.48 

Average 12.97 12.44 -4.09 

Increasing ratios of seed number per pod changed between -15.00 % and 12.04 %. 
The average increasing ratio was -4.09 % that means seed number per pod decreased no 
significantly in winter sowing. The important increasing of one thousand seed weight in 
winter sowing may be caused decreasing of seed number per pod. 

The results of this research showed similarities with the results of Ayanoğlu and 
Mert, 1999(11.61 - 15.23) and Mert and Kırıcı, 1998(14.30- 15.22). 
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One Thousand Seed Weight: Statistically, there were significant differences among 

the lines in winter sowing but no significant differences in spring sowing (P < 0.05). One 
thousand seed weight values ranged between 13.77 - 16.68 g in spring sowing and 16.86 -
21.44 g m winter sowing. One thousand seed weight of Standard variety was lower than the 
all inbred lines in both sowing times. The average values were 15.10 g in spring sowing and 
19.18 g in winter sowing (Table 8). 

Table 8. Changing of one thousand seed weights (g) in winter sowing according to spring Sowing  

Lines Spring sowing Winter sowing Changing ratio (%) 

Line - 1 14.49 18.75 de* 29.39 

Line - 2 15.49 19.36 cd 24.98 

Line - 3 15.87 20.36 b 28.29 

Line - 4 14.64 18.31 e 25.07 

Line - 5 14.76 18.62 de 26.15 

Line - 6 15.14 19.75 bc 30.44 

Line - 7 16.68 21.44 a 28.54 

Standard 13.77 16.86 f 22.44 

Average 15.10 19.18 27.02 

*Mean values fo lowed by the different letters are significant at the 0.05 level 

Increasing ratios of one thousand seed weight in fenugreek lines varied between 
22.44 % and 30.44 %. The average ratio was 27.02 % that means one thousand seed weight 
was affected positively by winter sowing. Also increasing of this trait affected seed yield 

positively in winter sowing. 
The results of this research were higher than the values of 11.70 - 13.39 g reported by 

Sharma and Bhati, (1984). However, they showed similarities with the results of Ayanoğlu 
and Mert, 1999 (12.23 - 18.58 g) and Özdemir and Gürbüz, 1998 (14.80 - 19.60 g). 

As a result, especially seed yield and one thousand seed weight were affected 
positively by winter sowing. The increasing ratio of seed yield was 121.78 % in winter 

sowing; because of this, winter sowing should be preferred in suitable conditions in 
fenugreek production. in Turkey, fenugreek is sown generally in early spring. Especially line 
- 7 in our inbred fenugreek lines showed good performance in winter sowing regarding seed 
yield and one thousand seed weight without irrigation and fertilization. In the future we will 
emphasise for registration of Line-7 as variety. 
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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9). 1-2 2000 

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN DEPOLAMA SONRASI KALİTE VE FİZYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Kemalettin KARA 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

ÖZET: Bu çalışmada, 1998 ve 1999 yıllarında Erzurum ekolojik şartlarında Adaptasyon ve Verim 

Denemesine alınan 20 patates çeşidine ait yumruların 1998/1999 ve 1999/2000 yıllarında depolama 

sonrası bazı kalite ve fizyolojik özellikleri incelenmiştir. Denemede kullanılan çeşitlerin depolama. 

sonrasındaki ağırlık kayıpları %5,78-13,49, özgül ağırlık değişimi %-0,85-0,82, kuru madde değişimi % 

-9,20-10,26, nişasta değişimi %-14,40-15,68, uyanma gösteren yumru oranı %4,68-35,41, sürgün veren 

yumru oranı %17,73-62,17, sürgün vermeyen yumru oranı %0,59-43,Z2 ve hastalıklı yumru oranı 

%8,20-54,45 arasında değişmiştir. İncelenen özellikler bakımından, denemeye alınan çeşitlerden, Agria, 

Marinca, Marfona ve Quinta çeşitleri en iyi sonucu vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Patates, depolama, kalite, fizyolojik özellikler. 

INVESTIGATION OF QUALITY AND PHYSIOLOGICAL PROPERATIES OF SOME 

POTATO VARIETIES AFTER STORAGE 

SUMMARY: In this study, under Erzurum ecological conditions, yield an some quality properties of 20 
potato varieties after storage in 1998/1999 and 1999/2000 were investigated. Weight loss of the 

varieties used in the trial after storage was between 5.78% and 13.49%; specific gravity change was 

between -0.85'% and 0.82% , dry matter change was between -9.20%  and 10.26%; starch change was 

between 14.40% and 15.68%; the ratio of woken up tubers was between 4.68% and 34.41%; the ratio of 

sprouted tubers was between I7.73% and 62.17%, the ratio of non-sprouted tubers was between 0.59% 

and 43.22% and the ratio of diseased tubers was 8.20% and 54.45% with regard to properties 

investigated of the varieties taken into trail; the varieties of Agria, Marinca, Marfona and Quinta gave 

the best results. 

Key Words: Potato, storage, quality, physiological properties. 

GİRİŞ 

Patates, ülkemizde önemli besin maddelerinden biridir. Ülkemiz patates tarımına uygun 

iklim ve toprak özelliklerine sahip olup, her yörede üretimi yapılmaktadır. Ülkemizdeki patates 

dikim alanı 211000 hektar, üretimi 510000 tondur (Anonim, 1999). Patates yemeklik olarak 

tüketilen önemli bir sebze olma özelliğini korumakla birlikte, son yıllarda endüstriyel amaçlı 

kullanımı da önem kazanmaya başlamıştır. Üretimin bol fakat tüketimin yeterli olma'dığı yıllarda 

çürümeye terk edilen patates, ülkemizin tarımsal sorunlarından birini oluşturmaktadır. Patates, 

hasattan sonra saklanabilen ve canlılığını koruyan bir yumrudur. Ancak depolama süresince 

ortam şartlarına ve süreye bağlı olarak yapısı değiştiğinden kullanım amacına uygunluğu 

tamamen kaybolabilmektedir. 

Bugüne kadar çeşitli depolama şartlarında patateslerdeki su kayıplarıyla ilgili olarak bir 

çok araştırma yapılmış, araştırıcıların çoğu, patateslerin uzun süre depolanması ile muhafaza 

sırasında %5'den fazla su kaybına dayanamadığını, muhafaza sırasında su kaybının %5 i geçtiği 

hallerde ise aşırı pörsüme ve yumuşamadan ötürü kalitelerinde önemli değişmelerin olduğu 

konusunda birleşmişlerdir (Smith, 1952; Joiner, 1962; Burton, 1964; Sparks, 1965 Ve Schippers, 

1971 a). 

Depolama sırasında patateslerin özgül ağırlıklarında meydana gelen değişmelerle ilgili 

çalışmalarda Talley    ve ark. (1961), 3,3 
o
C'de yüksek bağıl nem koşullarında 6 ay süre ile 
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depolanan Katahdin patates çeşidinin özgül ağırlığında depolama süresinin sonralarına doğru 

artış eğilimi gözlendiğini, bunun nedeninin de depolama sırasında patateslerin bünyelerindeki su 

ve kuru maddenin belli oranlarda azalması ile açıklamışlardır. Uzun süreli depolamayla patatesin 

kalite kriterlerinde meydana gelen değişmeler üzerine yapılan çalışmada nişasta miktarında 270-

300 gün sonra önemli bir düşüşün olduğu tespit edilmiştir (Bergthaller ve ark. 1978). Patatesin 

kuru maddesinin %60-80'i nişastadan meydana geldiği için  nişasta ile kuru madde arasında 

önemli bir korelasyon söz konusudur. Kuru madde içeriği cips, parmak patates gibi kızartılmış 

ürünlerde ve haşlanmış patateslerde büyük öneme sahiptir (Es, 1987). Ertan (1980). depolamanın 

3. ayından sonra aşırı sürgünlenmeler nedeni ile patateslerde önemli kayıplar, buna bağlı olarak 

da kalite düşüşünün meydana geldiği saptamıştır 

Bu çalışma da, yurt dışından sağlanan 12 patates çeşidi ile yurt içinde ve bölge de 

üretimi yapılan 8 patates çeşidi adaptasyon ve verim denemesine alınmış, bunlardan elde edilen 

yumrularda depolama sonrasında bazı kalite ve fizyolojik özelliklerin değişimleri incelenmiştir. 

MATERYAL VE METOT  

Materyal 

Çalışma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne Ait patates 

deposunda 1998-1999 ve 1999-2000 yıllarında yürütülmüştür. 

Denemede yurt dışından getirilen Ausonia, Marabel, Fianna, Cosmos, L.Ngetta, Ardenta, 

Arinda, Armada, Marinca, Santa, Quinta, Binella çeşitleri ile, ülkemizde üretimi yapılan Agria, 

Famosa, Granola, Marfona, Morene, 34 Nolu Hat, Monoliza ve Vangogh çeşitleri kullanılmıştır. 

Deponun sıcaklığı 4-10 
o
C, nispi nemi ise %70-80 arasında tutulmuştur. 

Metot 

Araştırma "Şansa Bağlı Tam Bloklar" deneme desenine göre (Yıldız, 1986), 2 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Denemede kullanılan yumrular birinci yıl  29.10.1998 tarihinden 25.04.1999 

tarihine kadar, ikinci yıl ise 20.10.1999 tarihinde 01.05.2000 tarihine kadar depoda tutulmuştur. 

Araştırmada, ağırlık kaybı, özgül ağırlık değişimi, kuru madde değişimi, nişasta değişimi, 

uyanma gösteren, sürgün veren ve vermeyen yumru oranı, hastalıklı yumru oranları 

incelenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ağırlık Kaybı 

Çeşitlerin ortalaması olarak yumruların ağırlık kaybı 1999 yılında 1998 yı l ına  göre 

%47,76 daha fazla olmuştur. Yıllar arasındaki bu fark istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 1). Denemenin ikinci yılında tüm çeşitlerin ağırlık kaybı birinci yıldan 

daha fazla olmuştur. İkinci yılda yumru ağırlık kaybının fazla olmasının, bu yılda depodaki 

sıcaklığın yüksek ve nispi nemin düşük, ayrıca depolama süresinin uzun olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yumruların ağırlık kaybı bakımından gerek 1998 ve 1999 yıllarında ve gerekse yıllar 

ortalamasında çeşitler arasında çok önemli farklılıklar mevcuttur (Çizelge 1). Denemenin ilk 

yılında  en fazla ağırlık kaybı L.Ngetta (%I0,21) ve Vangpgh (%10,15) çeşitlerinde, en az ise 

Agria (%4.10) çeşidinde, İkinci yılında en fazla Monaliza (%17,77), Marabel (%16.92) ve 

Armada (%15,59), en az ise Quinta (%6,90) çeşidinde, yıllar  ortalamasında ise en fazla Monaliza 

(%13.49), L.Ngetta (%12,10) Vangogh (% 11,80) ve Marabel (%11,63) çeşitlerinde, en az ise 

Agria (%5.91) ve Marinca (%5.78) çeşitlerinde tespit edilmiştir. 
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Çizelge 1. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Depolama Sonundaki Ağırlık Kayıpları 

(%) Ve Varyans Analiz Sonuçlan  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Monaliza 9,22 AB 17,77 A 13,49 A 

L.Ngetta 10,21 A 14,00 BCDE 12,10 AB 

Vangogh 10,15 A 13,45 BCDEF 11,80 AB 

Marabel 6,35 ABCDE 16,92 AB 11,63 AB 

Aredntsa 7,00 ABCDE 14,05 ABCD 10,52 ABC 

Armada 4,47 CDE 15,59 ABC 10,03 BCD 

Santa 8,37 ABCD 11,12DEFGH1 9,74 BCD 

Ausonia 5,45 BCDE 12,87 CDEFG 9,16 CDE 

Binella 5,77 BCDE 12,40CDEFGH 9,08 CDE 

Arinda 4,77 CDE 12,80 CDEFG 8,78 CDE 

Morene 6,32 ABCDE 11,17DEFGH1 8,74 DEF 

34NoluHat 6,17 ABCDE 10,87 EFGHI 8,52 DEF 

Famosa 5,95 ABCDE 10,50 FGHIJ 8,22 DEFG 

Cosmos 4,57 CDE 9.72GHIJK 7,14 EFGH 

Marfona 4,52 CDE 9,55 GHIJKL 7,03 EFGH 

Cranola 4,75 CDE 9,06 1JKL 6,90 EFGH 

Fianna 3,42 E 9,27 HIJK.L 6,34 FGH 

Quinta 5,57 BCDE 6,90 JKL 6,23 GH 

Agria 4.I0E 7,72 KL 5,91 H 

Marinca 4,47 DE 7 ,10L 5,78 H 

Ortalama 6,08 B    11,64 A 8,86 

1998 Yılı Çeşitler: 5,44**                                               1999 Yılı Çeşitler: 18,49**  Yıllar: 

445,60**                        Çeşitler Ort.: 16,12**                Yıl x çeşit: 3,17 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Çeşitlerin yumru ağırlık kayıplarına göre yapılan sıralamalar bakımından, deneme 

yılarında istikrarsız bir durum göstermeleri yıl  x çeşit interaksiyonunun önemi çıkmasına neden 
olmuştur (Çizelge 1,).Örneğin, i lk deneme yılında  L.Ngetta ve Vangogh çeşitleri %10,21 ve 
10,15'lik ağırlık kayıpları ile 1. ve 2. sırada bulundukları halde, ikinci deneme yılında % 14,00 ve 
13,45'lik ağırlık kayıpları ile 5. ve 6. sıralaıda yer almaktadır (Çizelge 1). 

Denemeden elde edilen bu değerler; Burton (1964), Smith ( 1952), Sparks (1965) ve 
Schippers (1971 a) bildirdiği değerlerden fazla olmuştur. Bu farklılık, depodaki sıcaklığın yüksek 

ve nispi nemin düşük, ayrıca bazı çeşitlerde hastalıklı yumru oranının fazla olmasından 
kaynaklandığı kanısına varılmıştır. 

Özgül Ağırlık Değişimi 

Denemenin ilk yı l ında  çeşitlerin ortalaması olarak depolama süresinin sonunda 

yumruların özgül ağırlık değişimi %-0,17, ikinci yılda  ise %0,03 olmuştur. Yıllar arasındaki bu 
farklı l ık  istatistiki olarak önemli olmamıştır (Çizelge 2). 

Gerek 1998 ve 1999 yıllarında  ve gerekse yılların  ortalaması bakımından depolama 
süresi sonucunda çeşitlerin yumrularının özgül ağırlık değişimleri bakımından rakamsal olarak 
farklıl ık  olmasına rağmen istatistiki olarak bir  farklılık olmamıştır (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Depolama Sonundaki Özgül Ağırlık 

Değişimleri (%) ve Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Monaliza 0,37 1,26 0,82 

Fianna -0,22 0,97 0,37 

Marinca 0,28 0,24 0,26 

Santa 0,13 0,19               0,16 

Armada 0,69 -0,42 0,13 

Binella 0,09 0,09 0,09 

Arinda 1,10 -0,92 0,09 

Marabel -0,08 0,23 0,07 

L.Ngetta -027 0,36 0,04 

Ausonia -0,04 0,14 0,04 

Cosmos -0,22 0,29 0,03 

Ardenta -0,18 0,09 -0,04 

Vangogh 0,18 -0,54 -0,18 

Famosa -0,55 0,05 -0,25 

Morene -0,99 0,42 -0,28 

Cranola -0,46 -0,14 -0,30 

Agria -0,13 -0,65 -0,39 

Marfona -1,01 0,05 -0,48 

Quinta -0,92 -0,53 -0,72 

34 Nolu Hat -1,23 -0,48 -0,85, 

Ortalama -0,17 0,03 0,07 

1998 Yılı Çeşitler: 0,99                                                  1999 Yılı Çeşitler: 0,39 

Yıllar: 0,84                                 Çeşitler Ort.: 0,54                     Yıl x Çeşit: 0,64 

 

Denemenin ilk yılında çeşitlere ait yumruların özgül ağırlık değişimi %-l,23-l,10, ikinci 

yılda %-0,92-l,26, yıllar ortalamasına göre ise %-0,85-0,82 arasında olmuştur. Yıllar 

ortalamasına göre; Ardenta, Vangogh, Famosa, Morene, Granola, Agria, Marfona, 34 Nolu Hat 

ve Quinta çeşitlerinin yumrularının özgül ağırlığında azalma, diğer çeşitlerde ise artış olmuştur 

(Çizelge 2). Konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda, Talley ve ark. (1961) depolama sonlarına 

doğru bir artışın olduğunu bildirmektedir. Denemeden elde edilen sonuçlarda bazı çeşitlerde artış 

olmasına rağmen bazılarında azalış olmuş ve buna göre çeşitlerin özgül ağırlık değişimi zıtlık 

göstermiştir. 

Kuru Madde Değişimi 

Yıllar ortalamaları incelendiğinde çeşitlerin yumrularının ortalaması olarak kuru madde 

değişimi 1998 yılında %3,30, 1999 yılında %-6,36 olduğu görülmekte ve bu fark istatistiki 

olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3). 

Gerek 1998 ve 1999 yıllarında, gerekse bu yılların ortalamasına göre yapılan varyans 

analizleri neticesinde, çeşitlerin depolama sonrası kuru madde değişimleri arasında istatistiki 

olarak bir farklılık tespit edilmemiştir (Çizelge 3). 

Denemeye alınan çeşitlerin kuru madde değişimi 1998 yılında %-10,10-16,11, 1999 

yılında %-17,73-16,02 ve yılların ortalamasına göre ise %-9,20-10,26 arasında değişmiştir. 

Yıllar ortalamasına göre yapılan değerlendirmede Vangogh, Fianna, Monaliza, Quinta, 

Ausonia, L.Ngetta ve Binella çeşitlerinde artış görülmüş, diğer çeşitlerde ise azalma söz konusu 

olmaktadır (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerin Yumrularının Depolama Sonrası Kuru Madde 
Değişimlerinin Ortalaması (%) ve Varyans Analiz Sonuçlan  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Vangogh 10,42 AB 10.10AB 10,26 A 

Fianna 11,68 AB 1,40 ABCD 6,54 AB 

Monaliza 5,79 ABC 5,47 ABC 5,63 ABC 

Quinta -6,30 BC 16,02 A 4,85 ABC 

Ausonia 16,11 A -6,98 BCD 4,56 ABC 

L.Ngetta 2,27 ABC 1.15ABCD 1,71 ABC 

Binella 8,12 ABC -7,94 BCD 0,09 ABC 

Agria 12,02 AB -13,94 CD -0,96 ABC 

Marinca 6,58 ABC -9,87 BCD -1,64 ABC 

Santa 7,32 ABC -11,84 BCD -2,26 ABC 

Ardenta 2,47 ABC -7,86 BCD -2,69 ABC 

Marabel 1,91 ABC -8,10 BCD -3,09 ABC 

Famosa -0,41 ABC -5,90 ABCD -3,15 ABC 

34 Nolu Hat -2,41 ABC -4,43 ABCD -3,42 ABC 

Arinda 6,82 ABC -15,62CD -4,40 ABC 

M art on a -3,34 BC -11,94 BCD -7,64 BC 

Granola 0,78 ABC -17,06CD -8,14 BC 

Armada 0,39 ABC -17,73 D -8,66 C 

Cosmos -4,15 BC -14,00 CD -9,09 C 

Mörene -ıo.ıoc  -8,30 BCD -9,20 C 

Ortalama 3,30 A -6,36 B -1,53 

1998 Yılı Çeşitler: 1,58                                                        1999 Yılı Çeşitler: 1,89 

Yıllar: 24,72                                 Çeşitler Ort.: 1,71                      Yıl x Çeşit: 1,67 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Nişasta Değişimi 

Yıllar ortalamaları incelendiğinde, çeşitlerin yumrularının ortalama nişasta değişimleri 
1998 yılında  %-3,51, 1999 yflında ise %2,07 olduğu tespit edilmiştir. Bu fark istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır (Çizelge 4). Çeşitlerin ortalaması olarak 1998 yılında yumrularının nişasta 
oranı değişiminde bir azalma, 1999 yılında ise bir  artma olmuştur (Çizelge 4). 

Gerek 1998 ve 1999 yıllarında, gerekse bu yılların ortalamasına göre yapılan varyans 
analizleri neticesinde çeşitlerin yumrularının nişasta değişimleri bakımından istatistiki olarak bir 
farklılık tespit edilememiştir (Çizelge 4). 1998 yıllında çeşitlerin yumrularının nişasta değişimi 
%-15,45-18,05, 1999 yılında %-13,06-25,00, yıllar ortalamasında ise %-14,40-15,68 arasında 

değişmiştir. Yılların ortalamasına göre çeşitler incelendiğinde, Monaliza, Santa, Fianna. Cosmos, 
Marabel, Marinca, L.Ngetta, Binella, Ardenta ve Ausonia çeşitlerinin yumrularının nişasta 
oranlarında artış olmuş, Morene, Vangogh, Famosa, Agria, Marfona. Marinca, Granola. Quinta, 
34 Nolu Hat ve Arinda çeşitlerinde ise azalma olmuştur (Çizelge 4).Konu ile ilgili Pııtz 
(1978)'un yaptığı çalışmada, depolama süresinin uzaması ile nişasta oranının azaldığını tespit 
etmişlerdir. Denemeden elde edilen sonuçların bir kısmı benzerlik göstermekte, bir kısmı ise 

göstermemektedir 
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Çizelge 4. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Depolama Sonrası Nişasta 
Oranı Değişimlerine Ait Ortalamalar (%) ve Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Monaliza 6,35 25,00 15,68 A 

Santa 18,05 3,90 10,98 AB 

Fianna -2,60 15,60 6,50 AB 

Cosmos -1,20 13,05 5,93 AB 

Marabel 0,15 8,25 4,20 AB 

Marinca 5,95 1,60 3,78 AB 

L,Ngetta -2,55 5,55 1,50 AB 

Binella 1,45 0,50 0,98 AB 

Ardenta 0,50 1,10 0,80 AB 

Ausonia -0,85 2,40 0,78 AB 

Morene -10,35 8,60 -0,88 AB 

Vangogh 2,45 -7,25 -2,40 AB 

Famosa -9,05 3,90 -2,58 AB 

Agria -1,90 -10,15 -6,03 AB 

Marfona -13,90 0,95 -6,48 AB 

Marinca -10,95 -2,75 -6.85 AB 

Granola -7,70 -6,20 -6,95 AB 

Quinta -13,50 -5,00 -9,25 AB 

34 Nolu Hat -15,20 -4,05 -9,62 AB 

Arında -15,20 -13,60 -14,40 B 

Ortalama -3,50 2,07 -0,72 

1998 Yılı Çeşitler: 0,77                                             1999 Yılı Çeşitler: 0,51 Yıllar: 2,47                           

Çeşitler Ort.: 0,87                     Yıl x Çeşit: 0,38 

Uyanma Gösteren Yumruların Oranı 

Çizelge 5'de görüldüğü gibi çeşitlerin ortalaması olarak uyanan yumruların oranı, 1999 

yılında  1998 yılına  göre %5.20 daha fazla olduğu görülmektedir (Çizelge5). Bu fark istatistiki 

olarak önemli olmuştur. Denemenin ikinci yılında uyanan yumru sayısının fazla olması, bu 

yıldaki depo sıcaklığının yüksek ve nispi nemin düşük, depolama süresinin uzun olmasından 

kaynaklanabilir. 

Yumruların uyanmaları bakımından çeşitler arasındaki farklılık, 1999 yılında  ve yıllar 

ortalamasında %5 ihtimal sınırı dahilinde önemli, 1998 yılında  ise önemsiz çıkmıştır (Çizelge 5). 

1998 yılında  çeşitlerin uyanma oranı %5,80-42,57 arasında, 1999 yılında  %2,03-42,42 arasında, 

yıllar ortalamasında ise %4,65-35,41 arasında değişmiş olup en fazla Marabel (%35,41), Marinca 

(%30,07) ve Cosmos (%26,78) çeşitlerinde, en az ise Vangogh (%9,73) ve L.Ngetta (%4,65) 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Çeşitler arasındaki bu farklılık genetik yapıdan kaynaklanmaktadır. 
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Bazı Patates Çeşitlerinin Depolama Sonrası Kalite ve Fizyolojik Özelliklerinin incelenmesi 

Çizelge 5. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Depolama Sonrası Uyanma Gösteren 

Yumrulara Ait Ortalama Değerler (%) ve Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort 

Marabel 40,10 AB 30,72 AB 35,41 A 

Marinca 17,72 ABC 42,42 A 30,07 AB 

Cosmos 42,57 A 10,10 BCD 26,78 ABC 

Fianna 30,43 ABC 13,58 BCD 22,00 ABCD 

Ağria 31,40 ABC 12,36 BCD 21,87 ABCD 

Marfona 29,70 ABC 12,83 BCD 21,26 ABCD 

Binella 18,07 ABC 24,14 ABCD 21,10 ABCD 

Santa 29,19 ABC 10,97 BCD 20,07 ABCD 

34 Nolu Hat 14,30 BC 25,80 ABC 20,06 ABCD 

Ausonia 32,60 ABC 5,14 CD 18,86 ABCD 

Famosa 16,31 ABC 19,29 17,79 ABCD 

Monaliza 23,30 ABC 9,88 BCD 16,58 BCD 

Morene 18,21 ABC 12,55 BCD 15,38 BCD 

Armada 22,68 ABC 5,73 CD 14,20 BCD 

Arinda 20,62 ABC 3,90 CD 12,25 BCD 

Granola/' 13,92 BC 9,73 BCD 11,82 BCD 

Ardenta 21,31 ABC 2,03 D 11,66 BCD 

Quinta 12,47 BC 7,64 BCD 10.05CD 

Vangogh 12,14C 7,34 CD 9,73 CD 

L.Ngetta 5,80 C 3,52 CD 4,65 D 

Ortalama 17,59 18,56  

1998 Yılı Çeşitler: 1,46                                                  1999 Yılı Çeşitler: 2,33* Yıllar: 14,27**                           
Çeşitler Ort.: 1,87*                   Yıl x Çeşit: 1,56 

(*),(**) İşaretli F Değerleri, Sırasıyla %5 ve %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Sürgün Veren Yumru Oranı 

Yıllar ortalamaları incelendiğinde, çeşitlerin yumrularının sürgün verme oranları 1998 

yıl ında  1999 yı l ına  göre %10,94 daha fazla olduğu tespit edilmişse de bu farklılık istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 6). 

Sürgün veren yumru oranı bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak fark 

bulunmaktadır. Bu maksatla yapılan varyans analiz neticesinde hesaplanan F değerleri. 1998 

yılında  %5, yıllar ortalaması ve 1999 yılında ise %1 ihtimal seviyesine göre önemli çıkmıştır 

(Çizelge 6). Denemenin ilk yılında en fazla yumruları sürgün veren çeşitler 34 Nolu Hat 

(%65,01), L.Ngetta (%59,94) ve Vangogh (%53,12) çeşitleri, en az ise Granola (%13,39) ve 

Quinta (%11,91) çeşitleridir. Denemenin ikinci yılında 34 Nolu Hat (%59,33), Morene (%57,67), 

Agria (%53,53) ve Ardenta (%52,15) çeşitlerinin yumruları en fazla sürgün vermiş, Famosa 

(%14.84) ve Monaliza (%9,45) çeşitlerinin yumruları en az sürgün vermiştir. Yılların 

ortalamasında ise yine 34 Nolu Hat (%62,17), Morene (%50,88) ve Ausonia (%48,33) 

çeşitlerinin yumruları an fazla sürgün oluşturmuştur, Granola (%18,42), Famosa (% 17,95) ve 

Quinta (%17,73) çeşitlerinin yumruları ise en az sürgün vermiştir (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Depolama Sonrası Sürgün Verme 

Oranlarına Ait Ortalamalar (%) ve Varyans Analiz Sonuçlan  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

34 Nolu Hat 65,01 A 59,33 A 62,17 A 

Morene 44,09 ABCDE 57,67 A 50,88 AB 

Ausonia 50,83 ABCD 45,85 ABC 48,33 ABC 

Fianna 41,93 ABCDEF 43,91 ABCD 42,92 BCD 

Santa 35,41 ABCDEF 49,91 AB 42,66 BCD 

Agria 27,94 CDEF 53,53 A 40,73 BCDE 

L.Ngetta 59,94 AB 21,49 EFG 40,71 BCDE 

Ardcnta 28,84 BCDEF 52,15 AB 40,49 BCDE 

Vangogh 53,12 ABC 26,76 DEFG 39,94 BCDE 

Arinda 42,99 ABCDEF 34,65 BCDE 38,81 BCDE 

Binella 47,95 ABCD 25,40 EFG 36,67 BCDEF 

Cosmos 41,48 ABCDEF 31,25 CDEF 36,36 BCDEF 

Marinca 35,37 ABCDEF 27,50 DEFG 31,56 BCDEF 

Armada 44,50 ABCDE 15,28 FG 29,89 CDEF 

Marfona 22,56 CDEF 30,53 CDEF 26,54 DEF 

Marabel 24,78 CDEF 18,90 EFG 21,83 EF 

Monaliza 34,05 ABCDEF 9,45 G 21,74 EF 

Granola 13,39 EF 23,45 EFG 18,42 F 

Famosa 21,07 DEF 14,84 FG 17,95 F 

Quinta 11,91 F 23,56 EFG 17,73 F 

Ortalama 37,36 33,27 35,32 

1998 Yılı Çeşitler: 2,49*                                                1999 Yılı Çeşitler: 7,88** 

Yıllar: 2,81                                  Çeşitler Ort.: 4,85**                   Yıl x Çeşit: 2,68** 

(*)•,(**) İşaretli F Değerleri, Sırasıyla %5 ve %1 ihtimal Sınırlarına Göre Önemlidir 

Gerek çeşitlerin  sürgün veren yumru oranlarına göre yapılan sıralamalar bakımından 

deneme yıllarında istikrarsız bir durum göstermeleri, gerekse bazı çeşitlerin 1998 yı l ında 

diğerlerinin ise 1999 yı l ında  daha fazla sürgün veren yumru oranına sahip olmaları, yıl x 

çeşit interaksiyonnun önemli olmasına sebep olmuştur (Çizelge 6). 

Yumruların Sürgün Vermeme Oranı 

Çeşitlere ait yumruların sürgün vermeme oranlan bakımından araştırmanın yapıldığı 

1998 ve 1999 yılları  arasında çok önemli bir farklılık bulunmaktadır. Bu farkl ı l ık  istatistiki 

olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 7). Nitekim, 1998 yı l ında  yuınrulann 

sürgün vermeme oranı 1999 yı l ına  göre %69,34 daha fazla olmuştur (Çizelge 7). 1999 

yı l ında sürgün vermeme oranının yüksek olması, bu yılda depodaki sıcaklığın düşük, nispi 

nemin fazla olmasından kaynaklanabilir. 

Gerek deneme yıllarında, gerekse bu yılların ortalamasına göre yapılan varyans 

analizleri neticesinde yumruların sürgün vermeme yönünden çeşitler arasında % 1 ihtimal 

sınırı  dahilinde önemli farklılıklar çıkmıştır (Çizelge 7). Elde edilen değerlere göre 

denemenin birinci yı l ı nda  çeşitlerin sürgün vermeme oranları %1,19-50,45, ikinci yılında 

%0,00-38,3, yı l l a r ın  ortalamasında ise %0,59-43,22 arasında değişmiştir (Çizelge 7). 

Yı l ların  ortalamasına göre; yumruların sürgün vermeme oranı Famosa (%43,22), Granola 

(%39,56), Quinta (%33,84) ve Marinca (%30,16) çeşitlerin en fazla, Ausonia (%5,01), 

L.Ngetta (%2,83), Armada (%2,73) ve Cosmos (%0,59) çeşitlerinde ise en az olmuştur 

(Çizelge 7). 
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Bazı Patates Çeşitlerinin Depolama Sonrası Kalite ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi 

Çizelge 7. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Sürgün Vermeme Oranlarına Ait 

Ortalamalar (%) ve Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Famosa 48,13 AB 38„31 A 43.22A 

Granola 45,60 ABC 33,52 AB 39,56 AB 

Quinta 50,45 A 17,23 ABCDE 33,84 ABC 

Marinca 38,38 ABCD 21,95 ABCDE 30,16 ABCD 

Marfona 34,59 ABCD 24,33 ABCD 29,46 ABCDE 

Agria 23,92 ABCDE 26,39 ABC 25,15 BCDEF 

Fianna 23,99 ABCDE 20,41 ABCDE 22,20 BCDEFG 

Morene 27,34 ABCDE 15,09 BCDE 21,21 BCDEFG 

Santa 18,63 ABCDE 16,04 BCDE 17,33 CDEFGH 

Binella 20,52 ABCDE 9,34 CDE 14,93 CDEFGH 

Marabel 15.47BCDE 11,82 BCDE 13,64 DEFGH 

Ardenta 26,94 ABCDE 0,00 E 13,47 DEFGH 

Arinda 19,12 ABCDE 0,57 E 9,84 EFGH 

Monaliza 6,58 DE 12,83 BCDE 9,70 EFGH 

Vangogh 12,63 CDE 5,31 CDE 8,96 FGH 

34 1NoluHat 12,83 CDE 3,61 DE 8,21 FGH 

Ausonia 7,75 DE 2,27 E 5,01 GH 

L.Ngetta 5,68 DE 0,00 E 2,83 GH 

Armada 2,92 E 2,54 DE 2,73 GH 

Cosmos 1,19 E 0,00 E 0,59 H 

Ortalama 22,13 A I3,08B  

1998 Yılı Çeşitler: 2,22**                                                  1999 Yılı Çeşitler: 3,33** 

Yıllar: 11,79**                              Çeşitler Ort.: 4,55**                  Yıl \ Çeşit: 0,65 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Hastalıklı Yumru Oranı 

Çizelge 8'in incelenmesinden de görüleceği gibi t im çeşitlerin ortalaması olarak 
hastalıklı yumru oranı, 1998 yılında % 17,64, 1999 yı l ında  ise %40,11 olmuştur. Yıllar 
arsındaki bu farklılık istatistiki olarak %1 ihtimal seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 8). 

Denemenin ikinci yı l ında  hastalıklı yumru oranının yüksek olması, ikinci yı lda  diki len 

uımruların sertifika yönünden bir kademe geri gitmesi, ayrıca yetişme mevsimi sonuna doğru 
Mycoplazma hastalığının fazla olmasından kaynaklanabilir. Agria (%7,72) ve Marinca (%8,12) 

çeşitleri  hariç. diğer çeşitlerin hastalıklı yumru oranı 1999 yılında daha fazla olmuştur. 
Hastalıklı yumru oranı bakımından çeşitler arasındaki farkl ı l ık  1998 yı l ında  

önemsiz. 1999 yılında yılar ortalamasında ise %1 ihtimal sınırı dahilinde önemli çıkmıştır 

(Çizelge 8). 1998 yı l ında  %36,08 ile Monaliza, %32,08 ile Arinda çeşidi en yüksek oranda. 
%3.65 ile Fianna. %7,87 ile 34 Nolı Hat en düşük oranda, 1999 yılında ise Armada (%76,45), 

Binel la  (%74,99) ve Monaliza (%67.85) çeşitleri en yüksek, Agria (%7,72), 34Nolu Hat (% 
11,23). Marinca (%8.1 2) çeşitler en düşük oranda, yı l lar ın  ortalamasında ise Armada 

(%54,45), Monaliza (%51.96) ve Binella (%48,30) çeşitlerinde en yüksek, 34 Nolu Hat 
(%9,54) ve Marinca (%8.20) çeşitlerinde en düşük hastalıklı yumru bulunmuştur (Çizelge 8). 

Bazı çeşitlerin (Agria ve Marinca) 1998 yılında, diğerlerinin ise 1999 yı l ı nda  daha 

yüksek  hastalıklı  yumru oranlarına sahip olmalarının yanı  sıra, çeşitlerin  hastal ıkl ı  yumru 
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oranlarına göre sıralanışlarının yıl lar  arasında farklılık göstermesi yıl x çeşit imeraksiyonunun 

önemli çıkmasına neden olmuştur (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Denemeye Alınan Çeşitlerin Hastalıklı Yumru Sayılarına Ait Ortalamalar (%) ve 

Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort 

Armada 32,08 AB 76,45 A 54,45 A 

Monaliza 36,08 A 67,85 AB 51,96 AB 

Binella 21,62 ABC 74,99 A 48.30 ABC 

Vangogh 22,12 ABC 60,60 ABC 41,36 ABCD 

Arında 17,28 ABC 60,89 ABC 39,08 ABCDE 

Quinta 25,17 ABC 51,56 ABCDE                38,36 ABCDEF 

Cosmos 14,76 ABC 57,77 ABCD                  36.26 BCDEFG 

Ardenta 21,09 ABC 45,83 BCDEF 33,45 CDEFG 

Granola 27,10 ABC 33,29 DEFGH 30,19 DEFGH 

Marabel 19,66 ABC 38,56 CDEFG 29,10 DEFGHI 

Ausonia 10,82 BC 46,74 BCDEF 28,78 DEFGHI 

Binella 13,46 ABC 41,11 BCDEFG 27,28 DEFGHI 

Marfona 13.15ABC 32,30 DEFGH 22,72 EFGHIJ 

Famosa 14,29 ABC 27,56 EFGH 20,92 FGH 1.1 

Santa 16,78 ABC 23,08 FGH 19,93 GHIJ 

Fianna 3,65 C 22,09 FGH 12,87 HU 

Morene 10,38 BC 14,68 GH 12.53 IJ 

Agria 16,74 ABC 7,72 H 12.23 IJ 

34NoluHat 7,87 C 11,23 H 9,54 J 

Marinca 8,28 BC 8 ,12H 8,20 J 

Ortalama 17,64B 40,11 A 28,87 

1998 Yılı Çeşitler: 1,40                                                   1999 Yılı Çeşitler: 7,63** Yıllar: 

91,18**                           Çeşitler Ort: 7,17**                  Yıl x Çeşit: 2,71** 

(**) İşaretli F Değerleri %I İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Bu denemeden elde edilen iki  yı l l ık  sonuçların ortalamasına göre; incelenen 
özellikler bakımından denemeye alınan çeşitler içerisinde Agria, Marinca, Çuinta ve Marfona 
çeşitleri depolama sırtlarında en iyi sonucu göstermişlerdir. 
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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9). 1-2 2000 

ERZURUM EKOLOJİK KOŞULLARINDA ADAPTASYON VE VERİM DENEMESİNE ALINAN 

PATATES ÇEŞİTLERİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Kemalettin KARA 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, ERZURUM 

ÖZET: Bu çalışma da, Erzurum ekolojik koşullarında 1998 ve 1999 yıllarında yetiştirilen yabancı kaynaklı ve 
yerli patates çeşitlerinin bazı kalite özellikleri belirlenmiştir. Araştırmanın iki yıllık sonuçlarının ortalamalarına 
göre; çeşitlerin özgül ağırlığı 1,066-1,101, kuru madde oranı %17,87-27,54, nişasta oranı %11,58-17,97, protein 
oranı %7,48-10,51, cips verimliliği %34,01-39,84 ve cipsin yağ çekme oranı %24,92-35,83 arasında değişmiştir. 
İncelenen kalite özellikleri bakımından L. Ngetta, Ardenta, Fianna, 34 Nolu Hat ve Vangogh çeşitlerinin diğer 
çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Patates, verim, kalite. 

 

A RESEARCH ON SOME QUALITY PROPERTIES OF POTATO VARIETIES 

GROWN IN ERZURUM 
 

SUMMARY: In this study, some quality properties of foreign origin and domestic potatoes grown in the 
ecological conditions of Erzurum in 1998 and 1999 were determined. According to two years-means results of 
the research, the specific gravity, dry matter content, starch content, protein content. chips productivity and 
chips oil absorption ratio of the varieties showed a change as 1.066-1.101, %17.87-27.54, %11.58-17.97, 
%7.48-10.51, %34.01 -39.84 and %24.92-35.83 respectively. L Ngetta, Ardenta. Fianna.  34 Number Strain and 
Vangogh gave better results in terms of quality  traits studied. 

Key Words: Potatoe, yield, quality. 

GİRİŞ 

Patates, temel besin maddeleri arasında yer alan dünyada ve ülkemizde kültürü yapılan önemli bir bitkidir. 

Bünyesindeki karbonhidrat, protein, mineral maddeler ve vitaminleri ile msan beslenmesinde özellikle bazı 

ülkeler için vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Birim alanda verimin artırılabilmesi ve istenilen kalite 

özelliklerinin elde edilmesi için hastalıksız, yüksek verim kabiliyetine sahip tohumluk, iyi bir sulama, bakım ve 

ilaçlamanın yanında uygun bir gübreleme de gerekmektedir. 

Genel olarak, tohumluğun verime etkisi % 10-20 arasında değişen oranla gösterilirse de, bitki türüne ve 

kullanılan tohumluğun kalitesine göre bu oran çok daha değişken olabilmektedir. Nitekim patates gibi vejetatif 

organları tohumluk olarak kullanılan bitkilerde tohumluk payı daha yüksek olmaktadır. İyi bir tohumluk 

kullanılmadığı sürece en iyi yetiştirme teknikleri uygulansa bile tohumluğun o ürünün verimine ve kalitesine 

olan etkisi yok edilemez (Arslan,1998). Bundan dolayı gelişmiş ülkelerde çeşit geliştirmeye ve tohumluk 

üretimine özel bir önem verilmektedir. Ülkemizde ise^çeşit geliştirme yönünden iyi bir alt yapı olmadığından, 

sertifikalı tohumluk üretimi ithalat yolu ile daha ziyade Hollanda ve Almanya'dan getirilen çoğunlukla anaç 

kademedeki tohumluklara dayalı olarak yapılmaktadır. 

Patatesin kalitesi üzerine Şenol (1971) Erzurum ekolojik şartlarında yaptığı araştırmada çeşitlerin özgül 

ağırlıklarının 1,0561-1,0800; nişasta oranlarının % 10,8-19,7; kuru madde oranlarının % 14.5-25,0; protein 

oranlarının ise % 1,75-3,67 arasında değiştiğini tespit etmiştir. 

Veıma ve ark. (1975). Hindistan'da 3 farklı bölgede 8 çeşit üzerinde yaptıkları araştırmada, çeşitlerin özgül 

ağırlıklarının 1,062-1,106; kuru madde oranlarının ise %17,8-23.0 arasında değiştiğini saptamışlardır. Vakis 

(1978), Kıbrıs ekolojik şartlarında yetiştirilen 50 patates varyetesinin yumru kalitesini araştırmış varyetelerin 

özgül ağı r l ıkla r ın ın  1,0609- 
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1,0858; nişasta oranlarının %11,91-15,75; kuru madde oranlarının ise % 17,62-21,62 arasında değiştiğini 

bildirmektedir. Abdel-Aal ve ark. (1984), Mısır'da 5 patates varyetesinirTyumru kalitesini araştırmışlar, 

varyetelerin nişasta oranlarının %13,2-18,9; kuru madde oranının ise %17,76-26,70 arasında değiştiğini tespit 

etmişlerdir. 

Sadık (1984), farklı ikl im şartlarının yumru kalitesi üzerine fazla etki yapmadığını, fakat verimi 

etkilediğini; nitekim, Macaristan'da 35 farklı bölgede yaptığı araştırmada, patates yumrularının kuru madde 

oranlarının %21,55-23,30; nişasta oranlarının (kuru madde de) %55,0-58,l; ham protein oranlarının ise (kuru 

madde de) %6,6-7,9 arasında değiştiğini kaydetmektedir. Gaur ve ark. (1984), Hindistan'da 67 patates 

varyetesi ve hibritlerı üzerinde yaptıkları araştırmada, çeşitlerin kuru madde oranlarının %17,4-24,9; protein 

oranlarının ise %1,1-2,13 arasında değiştiğini saptamıştır. 

Chernikova (1984), 40 patates varyetesi üzerinde Rusya'da yapmış olduğu araştırmada varyetelerin 

protein oranlarının %1,1-2,9 arasında değiştiğini kaydetmektedir. Şekerci ve ark. (2000), Niğde'de 21 patates 

çeşidi ile yaptıkları çalışmada, çeşitlerin kuru madde oranlarının %16,3-22,8 ve protein oranlarının ise % 10,0-

14,9 arasında olduğunu tespit etmişlerdir. 

Bu çalışma, yabancı kaynaklı ve bölgede üretimi yapılan bazı patates çeşitlerinin kalite özelliklerini 

belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

MATERYAL ve METOD  

Materyal 

Araştırmada yurt dışından getirilen Ausonia, Marabel, Fianna, Cosmos, L.Ngetta, Ardenta, Armada, 

Marinca, Santa, Quinta, Binella çeşitleri ile bölgede üretimi yapılan Agria, Famosa, Granola, Marfona, 

Morene, 34 Nolu Hat, Monaliza ve Vangogh çeşitleri kullanılmıştır. 

Çalışmada, %21'lik amonyum sülfat, %16-18'lik süper fosfat ve %48-50'lik potasyum sülfat 

formunda gübreler kullanılmıştır. 

Metod 

Deneme, Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğüne ait 6 ve 4 numaralı 

deneme alanlarında kurulmuştur. Deneme 1998 yılında 6 numaralı, 1999 yılında ise 4 numaralı deneme 

alanlarında kurulmuştur. 

Deneme "Şansa Bağlı Tam Bloklar" deneme desenine göre (Düzgüneş, 1963), 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Parsel alanı 7,0x2,8=19,6 nr'dır. Her parsel 4 sıradan, her sıra ise 20 ocaktan oluşmuştur. 

Dikim ocak usulü yapılmıştır. 70 cm x 35 cm sıra aralık mesafeleri (Şenol, 1973) göre markörle belirtilen 

ocaklara yumrular elle bırakılmıştır. 

Deneme alanına her çeşit için dekara 10 kg N, 10 kg ve 5 kg K20 hesabı ile gübre uygulanmıştır 

(Ferzanejad, 1971). 

Yetişme mevsimi boyunca gerekli bakım işlemleri yapılmıştır. Hasatta her parselin ıkı başından birer 

ocak ve kenarlardan birer sıra kenar tesiri olarak dışlanmış, parsellerin her birinin hasat alanı 6,3 m x 1,4 m = 

8,82 m
2
 olmuştur. Her çeşide ait bu parsellerden alınan örneklerden laboratuar da aşağıdaki hususlar 

değerlendirilmişlerdir. 

Özgül Ağırlık: Reimann terazisi (İncekara, 1973) ile havada-suda tartılarak hesaplanmıştır. 

Kuru Madde: 100'er gramlık yumru örnekleri alınarak dilimlendikten sonra 70 "C" ye ayarlanan 

kurutma dolabında 48 saat bekletilerek bulunmuş ve taze ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir. 

Nişasta Oram: Özgül ağırlıkla nişasta oranı arasında müspet korelasyon olup (Şenol, 1971) Maercher 

ve Landuwerths tarafından bu ilişki esasına göre hazırlanan Çizelgelerden faydalanarak özgül ağırlıkları tayin 

edilen çeşitlerin nişasta oranları bulunmuştur. 

Protein Oranı: Kuru madde tayininden sonra öğütülüp şişelenen örnekler, kapaksız olarak 24 saat 70 °C'ye 

ayarlı kurutma fırınında bekletildikten sonra, ağızları kapatılarak 
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buzdolabında saklanmış (Kaçar, 1972), Kjeldahl metoduyla (Kadaster, 1960) ham protein analizleri yapılmış 

ve kuru maddenin yüzdesi olarak ifade edilmiştir. 

Cips Verimliliği: Patates yumruları yıkanıp, cips dilimleme aletiyle 1,0-1,5 mm kalınlıkta 

dilimlendikten sonra, 100'er gr tartılarak, soğuk suda yıkanmış; iki havlu arasında fazla suları giderilmiştir. 

Daha sonra 100 gram ağırlığındaki dilimler, 190 
()
C'de 2 dakika süreyle kızartılmışlardır. Soğuduktan sonra 

tartılarak taze ağırlığın yüzdesi olarak hesaplanmıştır (ŞENOL, 1973). 

Cipsin Yağ Çekme Oranı: Kızartılan cipslerden 10' ar gram alınarak, porselen havanda iyice 

dövüldükten sonra 73 cm
3
 eter içerisine konarak 24 saat bekletilmiş, bu sürenin sonunda eterden çıkarılan 

örnekler 70 "C'deki fırmda kurutularak tartılmış ve yağ çekme oranları aşağıdaki formülle hesaplanmıştır 

(Şenol, 1973). 

Cipsin yağ çekme oranı (%) = (10-k).10 

Buradaki "k" eter tarafından yağı alınmış ve kurutulmuş örneğin ağırlığıdır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA  

Özgül Ağırlık 

Çeşitlerin 1998 ve 1999 yıllarında deneme parsellerinden alınan yumru örneklerinde hesaplanan 

özgül ağırlık ortalamaları ve varyans analiz sonuçları Çizelge l'de gösterilmiştir. Denemenin ilk yılında 

çeşitlerin özgül ağırlık ortalaması 1,087, ikinci yılında ise 1,076 olup. yıllar arasındaki bu farklılık %1 ihtimal 

sınır ına  göre önemli olmuştur (Çizelge 1). Denemenin birinci yılında yumruların özgül ağırlığının fazla 

olması; bu yıldaki patateslerin yetişme süresinin daha uzun, ikl im ve toprak şartlarının daha elverişli 

olmasından kaynaklanabilir. Denemenin ikinci yılında Arinda (1,085) ve Famosa (1,082) çeşitleri hariç diğer 

çeşitlerin özgül ağırlığı birinci yı la  göre düşük olmuştur. Özgül Ağırlık bakımından gerek 1998 ve 1999 

yıllarında gerekse yıl lar  ortalamasında çeşitler arasında %1 ihtimal sınır ına  göre çok önemli olan 

farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 1). Çeşitlerin özgül ağırlıkları 1998 yılında 1,070-1,108, 1999 yılında 

1,060-1,093 arasında, yı l la r ın  ortalamasında ise 1,066-1,101 arasında değişmiştir (Çizelge 1). Bu sonuçlar 

Şenol (1971)'un (1,056-1,080), Verma ve ark. (1975)'nın (1,062-1,106),Vakıs (1978)'in (1,060-1,106) 

değişik yerlerde farklı patates çeşitleri üzerine yaptıkları araştırma sonuçlarına tam bir uyum göstermektedir. 

Yıllar ve yıllar ortalamasına göre en yüksek özgül ağırlık L.Ngetta (1.108, 1,093 ve 1.101) çeşidinde tespit 

edilmiştir. En az ise 1998 yılında Marinca (1,070), 1999 ve yıllar ortalamasında ise Binella (1,060 ve 1,066) 

çeşidinde tespit edilmiştir (Çizelge 1). Çeşitler arasında görülen bu farklılık çeşitlerin genetik yapısından ileri  

gelmektedir. 

Kuru Madde Oranı 

Patates çeşitlerinin yumrularının kuru madde oranları ve bununla ilgili varyans analiz sonuçlan 

Çizelge 2'de verilmiştir. Çeşitlerin yumrularının kuru madde ortalaması 1998 yı l ınd a  %23,16, 1999 yılında 

ise %21,74 olup, yıllar arasındaki bu fark %1 ihtimal s ını r ında  önemli olmuştur (Çizelge 2). 1998 yılında 

ortalamanın 1999 yı l ına  göre yüksek olması, bu yılda vejetasyon süresinin daha uzun olmasından 

kaynaklanabilir. Denemenin ilk yı l ı nd a  Arında (%21,12), Cosmos (%22,44), Famosa (% 21,55), 

Granola(%20,04) ve Marinca (% 18,74) çeşitleri hariç diğer çeşitlerin kuru madde oranı daha fazla olmuştur 

(Çizelge 2). Gerek 1998 ve 1999 yıllarında ve gerekse bu yıl lar ın  ortalamasına göre yapılan varyans analız 

neticesinde yumruların kuru madde oranı bakımından çeşitler arasında %1 ihtimal d ahi l inde  önemli bir 

farklılık çıkmıştır (Çizelge 2). Çeşitlerin yumrularının kuru madde oranı 1998 y ı l ı n d a  % 18,74-28,81, 1999 

yı l ınd a  %16,98-26,26 ve yı l la r  ortalamasında ise %17,87-27,54 arasında değişmiştir. Hem yıllar, hem de 

yı l la r  ortalamasında L.Ngetta ve Ardenta çeşitlerinin kuru madde oranı en yüksek, Armada, Marinca ve 

Binel la  çeşi t ler inin  ise en düşük olmuştur (Çizelge 2). Çeşitler arasındaki bu farklılık yetişme süreleri ve 

genetik yapılarından kaynaklanabilir. Denemeden elde edilen değerler Şenol (1971), Abdel-Aal ve ark. 

(1984), Guar ve ark. (1984), Sadık (1984), Şekerci ve ark. (2000)'nın elde ettikleri sonuçlarla benzerlik 

göstermektedir. 
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Çizelge 1. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Özgül Ağırlıklarına Ait Ortalamalar ve Varyans Analiz 
Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

L. Ngetta 1.108A 1,093 A 1,101 A 

Ardenta 1,101 AB 1,092 A 1,097 AB 

Fianna 1,108A 1,083 ABC 1,096 ABC 

34 Nolu Hat 1,097 ABC 1,088 AB 1,093 ABCD 

Vangogh 1,092 BCD 1,088 AB 1,090 BCD 

Agria 1,095 ABC 1,083 ABC 1,089 BCDE 

Morene 1,097 ABC 1,082 ABC 1,089 BCDE 

Ausonia 1,093 BC 1,078 ABCD 1,086 CDEF 

Arinda 1,083 CDEFGH 1,085 ABC 1,084 DEFG 

Santa 1,085 CDEFG 1,075 BCDE 1,083 DEFGH 

Cosmos 1,085 CDEFG 1,082 ABC 1,083 DEFGH 

Famosa 1,076 EFGH 1,082 ABC 1,079 EFGH 

Quinta 1,085 CDEFG 1,072 CDE 1,078 FGH1 

Marabel 1,088 BCDEF 1,063 DE 1,076 FGHIJ 

Granola 1,076 EFGH 1,073 BCDE 1,075 GHIJ 

Marfona 1,090 BCDE 1,065 DE 1,074 GHI.T 

Monaliza 1,078 DEFGH 1,065 DE 1,072 HU 

Armada 1,075 FGH 1,062 E 1,068 IJ 

Marinca 1,070 H 1,065 DE 1,067 J 

Binella 1,073 GH 1,060 E 1,066 J 

Ortalama 1,087 A 1,076 B 1,082 

1998 Yılı Çeşitler: 6,46**                                    1999 Yılı Çeşitler: 3,29** Yıllar: 56,56**              

Çeşitler Ort.: 9,53**             Yıl x Çeşit: 1,44 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Çizelge 2. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularında Tespit Edilen Kuru Madde Sonuçlarına 
Ait Ortalamalar ve Varyans Analiz Sonuçlan  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

L.Ngetta 28,81 A 26,26 A 27,54 A 

Ardenta 28,13 AB 25,70 A 26,92 AB 

Morene 27,54 ABC 23,73 AB 25,63 ABC 

Fianna 26,44 ABCD 23,04 ABC 24,74 ABCD 

Vangogh 23,73 BCDEF 25,16 A 24,45 ABCD 

34 Nolu Hat 25,43 ABCDE 22,98 ABC 24,21 BCD 

Agria 24,91 ABCDE 23,03 ABC 23,97 BCDE 

Arinda 21,12 EFGH 25,16 A 23,14 CDEF 

Santa 24,54 ABCDEF 21,39, ABCD 22,97 CDEF 

Cosmos 22,44 DEFGH 23,15 ABC 22,80 CDEFG 

Ausonia 23,01 CDEFGH 21,53 ABC 22,27 DEFG 

Famosa 21,55 EFGH 22,13 ABC 21,84 DEFGH 

Granola 20,04 EFGH 21,74 ABC 20,89 EFGHI 

Marfona 22,10 DEFGH 19,67 BCD 20,88 FGHI 

Marabel 22,82 CDEFGH 18,44 CD 20,63 FGHI 

Quinta 22,49 DEFGH 18,39 CD 20,44 FGHI 

Monaliza 21,34 EFGH 19,28 BCD 20,31 GH1 

Armada 19,40 GH 18,38 CD 18,89 HI 

Marinca 18,74 H 18,81 CD 18,74 1 

Binella 18,76 H 16,98 D 17,87 1 

Ortalama 23,16A 21,74 B 22,45 

1998 Yılı Çeşitler: 9,07**                             1999 Yılı Çeşitler: 7,20** 

Yıllar: 14,54**           Çeşitler Ort: 13,11**        Yıl x Çeşit: 2,08* 
(*),(**) İşaretli F Değerleri, Sırasıyla %5 ve %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 
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Denemenin ikinci yılında Vangogh, Arında, Cosmos, Famosa, Granola ve Marmca çeşitlerinin kuru 

madde oranının birinci yıla göre fazla olması yıl x çeşit interaksiyonun önemli çıkmasına neden olmuştur 

(Çizelge 2). 

Nişasta Oranı 

Denemeye alınan çeşitlerin yumrularının nişasta oranları ve bununla ilgili varyans analizi Çizelge 3'de 

verilmiştir. 

Çizelge 3'de tüm çeşitlerin ortalaması olarak yumruların nişasta oranı, 1998 yı l ınd a  % 15,44, 1999 

yılında ise % 13,32 olmuştur. Yıllar ortalamasında rakamsal fark görülmesine rağmen, istatistiki olarak bir 

farklılık görülmemiştir (Çizelge 3). Çeşitler tek tek incelendiğinde bütün çeşitlerin yumrularının nişasta 

oranının 1999 yılında daha az olduğu belirlenmiştir. Bu durumun ikinci yılda yetişme süresinin daha kısa 

olması, ayrıca iklim ve toprak şartlarının elverişsiz olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çizelge 3. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Nişasta Oranlarına Ait 

Ortalamalar ve Varyans Analiz Sonuçları  
Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

L.Ngetta 19,47 A 16,47 A 17,97 A 

Ardenta 18,13 AB 16,13 AB 17,13 AB 

Fianna 19,40 A 14,47 ABCDE 16,93 ABC 

34 Nolu Hat 17,13 ABC 15,47 ABC 16,30 ABC 

Morene 17,13 ABC 14,47 ABCDE 15,80 ABCD 

Vangogh 16,13 ABCDEF 15,47 ABC 15,80 ABCD 

Agria 16,80 ABCD 14,47 ABCDE 15,63 ABCDE 

Morene 16,47 ABCDE 13,47 ABCDE 14,97 BCDEF 

Ausonia 14,47 BCDEFG 14,80 ABCD 14,63 BCDEFG 

Santa 16,13 ABCDEF 12,90 ABCDE 14,51 CDEFG 

Cosmos 14,80 BCDEFG 14,13 ABCDE 14,46 CDEFG 

Marfona 15,80 ABCDEF 11,40 DE 13,60 DEFGH 

Quinta 14,80 BCDEFG 12,13 CDE 13,46 DEFGH 

Famosa 13,13 DEFG 13,47 ABCDE 13,30 DEFGH 

Marabel 15,47 BCDEFG 10,77 E 13,12 FGH 

Granola 13,13 DEFG 12,47 BCDE 12,80 FGH 

Monaliza 13,47 CDEFG 11,10DE 12,28 GH 

Armada 12,79 EFGH 10,73 E 11J6H 

Marinca 11,80G 11,40 DE 11,60H 

Binella 12,47 FG 10,70 E 11,58H 

Ortalama 15,44 A 13,32 A 14,38 

1998 Yılı Çeşitler: 7,06**                                  1999 Yılı Çeşitler: 5,17**  

Yıllar: 1,60                 Çeşitler Ort.: 2,40**            Yıl x Çeşit: 1,58 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Çeşitlerin yumrularının nişasta oranları 1998 yılında %11,80-19,47, 1999 yı l ında  %10,70-16,47 ve 

yıllar ortalamasında ise %11,58-17,97 arasında değişmiştir (Çizelge 3). Çeşitler arasındaki bu farklılık, hem 

deneme yıllarında hem de yıllar ortalamasında, istatistiki olarak %1 ihtimal seviyesinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 3). Nişasta oranı bakımından çeşitler arasındaki bu farklılık çeşitlerin genetik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Gerek deneme yıllarında ve gerekse yıllar ortalamasında en yüksek nişasta oranı L.Ngetta 

(% 19,47, 16,47 ve 17,97) ve Ardenta (% 18,13, 16,13 ve 17,13) çeşidinde, en az ise Marinca (% 11.80, 11,40 

ve 11,60) ve Binella (%12,47, 10,70 ve 11,58) çeşitlerinde tespit edilmiştir. Patates çeşitlerinin nişasta oranını 

Şenol (1971), %10,80-19,70, Abdel-Aal ve ark. (1984) %13,2-18,9 arasında değiştiğini tespit etmiş olup, bu 

denemeden elde edilen neticelerde tam bir benzerlik olduğu görülmektedir. 
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Protein Oranı 

Çeşitlerin yumrularının protein oranlarına (Kuru madde de) ait ortalamalar ve varyans analizleri 

Çizelge 4'de verilmiştir. 

Çeşitlerin ortalaması olarak yumrudaki protein oranlarının, 1999yılında 1998 yı l ına göre %20,86 

daha fazla olduğu görülmektedir. Bu fark istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4). 

1999 yılındaki yumrudaki protein oranının daha fazla olması; bu yılda patateslerin yetişme sürelerinin 1998 

yı l ına  göre kısa olmasından ileri gelmektedir. 

Çizelge 4. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Yumrularının Protein   Oranlarına Ait Ortalamalar ve 
Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Binella 8,85 AB 12,18 A 10,51 A 

Quinta 7,86 BC 11,37 AB 9,61 AB 

Granola 10,02 A 8,95 BC 9,48 ABC 

Marabel 8,28 ABC 10,35 ABC 9,32 ABCD 

Vangogh 8,33 ABC 10,14 ABC 9,23 ABCD 

Marinca 8,42 ABC 9,95 ABC 9,18 ABCD 

Armada 8,45 ABC 9,86 ABC 9,15 ABCD 

L.Ngetta 8,21 ABC 9,56 ABC 8,88 ABCD 

Famosa 7,70 BC 9,57 ABC 8,63 BCD 

Santa 7,76 BC 9,35 ABC 8,55 BCD 

Agria 8,22 ABÇ 8,86 BC 8,54 BCD 

Fianna 7,41 BC 9,55 ABC 8,48 BCD 

Monaliza 7,47 BC 9,43 ABC 8,45 BCD 

Marfona 7,21 BC 9,52 ABC 8,36 BCD 

34 Nolu Hat 7,56 BC 8,99 BC 8,27 BCD 

Arinda 7,70 BC 8,63 BC 8,16 BCD 

Ausonia 7,08 BC 9,03 BC 8,05 BCD 

Morene 7,01 BC 8,46 BC 7,73 BCD 

Cosmos 6,81 C 8,55 BC 7,68 CD 

Ardenta 6,99 BC 7,98 C 7,48 D 

Ortalama 7,86 B 9,51 A 8,68 

1998 Yılı Çeşitler: 1,96*                                       1999 Yılı Çeşitler: 2,38** 

 Yıllar: 73,84**              Çeşitler Ort: 3,10**            Yıl x Çeşit: 1,26 

(*),(**) İşaretli F Değerleri, Sırasıyla %5 ve %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Çizelge 4 incelenirse, yumruların protein oranları bakımından çeşitler arasında istatistiksel olarak fark 

bulunduğu görülür. Bu maksatla yapılan varyans analizleri neticesinde hesaplanan F değerleri, 1998 yılında %5, 

1999 yılında ve yıllar ortalamasında ise %1 ihtimal sınır lar ına  göre önemli çıkmıştır (Çizelge 4). Denemenin 

ilk yılında çeşitlerin yumrularının protein oranları %6,8-10,02, 1999 yılında %7,98-12,18, yıllar ortalamasında 

%7,48-10,51 arasında değişmiştir. Denemenin ilk yılında yumrularda en fazla protein oranı Granola 

(%10,02), Binella (%8,85) ve Armada (%8,45) çeşitlerinde, en az ise Cosmos (%6,81) ve Ardenta (%6,99) 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Denemenin ikinci yı l ında  ve yıllar ortalamasında ise en fazla Binella (% 12,18 

ve 10,51) ve Quinta(%l 1,37 ve 9,61) çeşitlerinde; en az ise Ardenta (%7,48) ve Cosmos (%7,68) çeşitlerinde 

belirlenmiştir. Yumruların protein oranlan bakımından çeşitler arasında görülen bu farklılık, çeşitlerin genetik 

yapısından ka> »aklanmaktadır. Denemeden elde edilen değerler Sadık (1974), Şekerci ve ark. (2000)"nın tespit 

ettikleri neticelerle uygunluk göstermektedir. 
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Cips Verimliliği 

Çeşitlerin cips verimliliğine ait ortalamalar ve varyans analiz sonuçlan Çizelge 5'de 

gösterilmiştir. Çeşitlerin ortalaması 1998 yılında %36,05, 1999 yı l ı nd a  ise %37,96 olmuştur. Bu fark 

istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 5). 

Çeşitlerin yumrularının cips verimliliği ortalaması 1998 yı l ınd a  %33,38-40,72, 1999 

yı l ı nd a  %32,47-41,53 ve yıllar ortalamasında ise %34,01-39,84 arasında değişmiştir. Gerek 1998 ve 1999 

yıllarında ve gerekse bu yı l l a r ın  ortalamasına göre yapılan varyans analizleri neticesinde cips verimliliği 

açısından çeşitler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli çıkmamıştır (Çizelge 5). Cips verimliliğinin 

yumru özgül ağırlığına bağlı bulunduğu bir çok araştırıcı tarafında belirtilmiştir (Pratt ve ark., 1952; Smith, 

1968; Şenol, 1973). Erzurum'da \a p ı l a n  bu çalışmada bazı çeşitlerin sapma göstermesine rağmen özgül 

ağırlığı fazla olan çeşitlerin cips verimliliği de yüksek olmuştur. Örneğin; özgül ağırlığı yüksek olan L.Ngetta 

çeşidinin cips verimliliği fazla olmuştur. Özgül ağırlığı düşük olan Marinca ve Bine i ia  çeş i t le r inin  cips 

verimliliği de düşük olmuştur (Çizelge I ve 5). 

Çizelge 5. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinin Cips Verimliliğine Ait Ortalamalar 

ve Varyans Analiz Sonuçları  
Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

L.Ngetta 38,46 41,22 39,84 

Fianna 40,72 38,20 39,46 

Ausonia 38.40 39,26 38,83 

Vangogh 35,46 41,53 38,49 

Agria 36,03 39,55 37,79 

34 Nolu Hat 35,13 40,45 37,79 

Cosmos 36,55 38,98 37,76 

Quinta 36,26 39,11 37,368 

Arinda 37,69 37,58 37,63 

Ardenta 36,42 37,23 36,82 

Marabel 36,85 36,51 36,68 

Armada 34,99 38,35 36,67 

Fanıosa 34,66 38,47 36,56 

Monaliza 33,52 39,41 36,46 

Mor en e 35,11 37,43 36,27 

Grauola 35,63 36,67 36,15 

Santa 36,00 34,72 35,36 

M ar fona 33,38 37,29 35,33 

Marinca 34,32 34,92 34,62 

Bineiia 35,56 32,47 34,01 

Ortalama 36,05 B 37,96 A 37,01 

1998 Yıh Çeşitler: 1,09                                  1999 Yılı Çeşitler: 

Yıllar: 12,2**               Çeşitler Ort.: 1,57                 Yıl x Çeşit 
1,54 
: 1,13 

(**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Cipsin Yağ Çekme Oranı 

İki yil Erzurum ekolojik koşullarında denemeye alınan muhtelif patates çeşitlerinin 

yumrularından elde edilen cipslerin yağ çekme oranlarına ait ortalamalar ve varyans analiz 

sonuçları Çizelge 6"da verilmiştir. 

Çizelge 6 incelendiğinde, tüm çeşitlerin ortalaması olarak, cipsin yağ çekme oranı 

b i r i n c i  deneme yı l ı nd a  %30,83, ikinci deneme yı l ınd a  %30,54 olmuştur. Yıllar arasındaki 

bu fark istatistik i  olarak önemli bulunmamıştır (Çizelge 6). 

Çeşitlerden elde edilen cipslerin yağ çekme oranı birinci deneme yı l ınd a  %26.26-

%36.30  arasında olup, en fazla yağ çekme oranı Binella (%36.30), Armada (%35.90) ve 

Marahel (%35.16) çeşitlerinde, en az ise Ardenta (%26,38) ve Vangogh (%26,26) çeşitlerinde 
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tespit ed ilmiş t ir .  İkinci deneme yı l ınd a  ise çeşitlerin cipslerinin yağ çekme oranlan %23.46-35,76 

arasında olmuş, bu yı lda  en fazla Armada (%35,76), Marinca (33.93) ve B i n e l l a  (%33,83) 

çeşitlerinde, en az ise Ardenta (%23,46) ve L.Ngetta (%26,50) çeşitlerinde belirlenmiştir. Yı l la r ın  

ortalamasına göre de, cipsin yağ çekme oranı çeşitlerde %24.92-35.83 arasında değişmekte olup, en 

fazla Armada (%35,83), Binella (%35,06) ve Marinca (%33.92) çeşitlerinde, en az ise Vangogh 

(%27,75) ve Ardenta (%24,92) çeşitlerinde tespit ed i l mi ş t i r .  Cipsin yağ çekme oranı bakımından 

gerek 1998 ve 1999 yıllarında , gerekse yıllar ortalamasında çeşitler arasında %1 ihtimal sınırına göre 

çok önemli fa rk l ı l ık la r  tespit e d i l mi ş t i r  (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Denemeye Alınan Patates Çeşitlerinden Elde Edilen Cipslerin Yağ Çekme 
Oranlarına Ait Ortalamalar ve Varyans Analiz Sonuçları  

Çeşitler 1998 1999 Yıllar Ort. 

Armada 35,90 AB 35,76 A 35,83 A 

Binella 36,30 A 33,83 AB 35,06 AB 

Marinca 33,92 ABCD 33,93 AB 33,92 ABC 

Marabel 35,16 ABC 32,36 AB 33,76 ACD 

Granola 32,93 BCDE 33,03 ABCD 32.98 ABCDE 

Cosmos 29,73 DEFGH 34,40 AB 32,06 ABCDEF 

Quinta 30,28 DEFGH 33,00 ABC 31,64 BCDEF 

Ausonia 31,31 BCDEF 31,46 ABCDE 31,39 CDEFG 

Monaliza 31,21 CDEFG 30,26 BCDE 30,74 CDEFG 

Marfona 27,26 FGH 33,26 ABC 30,26 DEFG 

Santa 31,55 BCDEF 28,36 CDEF 29,95 EFG 

Arinda 29,95 DEFGH 29,56 BCDE 29,75 EFG 

Morene 29,46 DEFGH 29,60 BCDE 29,53 EFG 

Fianna 28,98 EFGH 29,93 BCDE 29,45 EFG 

Famosa 30,86 CDEFGH 27,13 DEF 29,00 FG 

L.Ngetta 30,91 CDEFGH 26,50 EF 28,70 FG 

34 Nolu Hat 29,80 DEFGH 27,46 DEF 28,63 FG 

Agria 28,45 EFGH 28,30 CDEF 28,37 FG 

Vangogh 26,26 H 29,23 BCDE 27.75 GH 

Ardenta 26.38 H 23,46 F 24.92 H 

Ortalama 30,83 30,54 30,68 

1998 Yılı Çeşitler: 3,67**                               1999 Yılı Çeşitler: 4,26**  

Yıllar: 0,21                   Çeşitler Ort.: 5,74**            Yıl x Çeşit: 1,54 

{**) İşaretli F Değerleri %1 İhtimal Sınırlarına Göre Önemlidir. 

Cipsin yağ çekme oranını ve miktarını belirleyen faktörler olarak. S m i t h  ( 1 9 6 8 )  yumrunun 

kuru madde miktarı, yağın cinsi, kızartma süresi ve sıcaklığı ,  dilim k a l ı n l ı ğ ı  gibi hususları 

sıralamaktadır. Çizelge 3'den görüleceği gib i  kuru madde oranı düşük olan ç e ş i t l e r i n  yağ çekine 

oranı yüksek olmuştur. 

SONUÇ 

Erzurum şartlarında adaptasyon ve verim denemesine alınan 20 patates çeş id in in verim ve 

verim unsurlarına ait kriterler incelendikten sonra, bu çeşitlerin bazı kali te  ö /e l l ik l e r i  de 

incelenmiştir. İncelenen bazı kalite özellikleri bakımından çeşitlerin fa r k l ı l ı k  gösterdiği, bu 

çeşitlerden L.Ngetta, Ardenta. 34 Nolu Hat, Fianna ve Vangogh çeşi tler inin  diğer çeşi t le re  

nazaran daha üstün olduğu tespit edilmiştir. 
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ÖZET: Değişik çevresel faktörlerin bitkilerin büyüme ve gelişmesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu 

bilinmektedir Çevresel stres faktörleri biotik ve abiotik olmak üzere iki kategoriye ayrılabil ir  İn vıtro koşullarda 

Agrobacterium tumefasiens aracılığıyla bitkilere gen aktarımında önemli olan faktörlerinden birisi  de 

sıcaklıktır. Tütün; gen aktarımı çalışmalarında model bitki olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada tütünün 

Samsun çeşidi kullanılmış olup, gen aktarım çalışmalarda 22°C sıcaklığın  en etkin olduğunu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tütün, Agrobacterium tumefaciens, sıcaklık 

 

EFFECT OF TEMPERATURE ON Agrobacterium tumefaciens MEDIATED  

TRANSFORMATION OF TOBACCO 

SUMMARY: Various abiotic factors play important role in plant development and production. Enviromental 

stress comes from biologic and abiotic factors. Temperature is an important factor than effects gene transfer 

process by Agrobacterium tumefaciens. Tobacco is generally used as a model plant in gene transfer studies. 

Tobacco variety Samsun was used in the study to find the effect of temperature and was found that 22 °C  was 

the most effective temperature for the gene transfer studies. 

Key Words: Tobacco, Agrobacterium tumefaciens, temperature 

GİRİŞ 

Tütün (Nicotiana tabacum) Solanaceae familyasına ait  bir tür olup, önemli bir üretim potansiyeline 

sahiptir. 18. yüzyıldan itibaren geleneksel b i r  tarım türü olan tütüncülük. Türkiye'nin birçok bölgesinde 

yaygın hale gelmiştir. Tütün; ülkemizde iç tüketimi karşılamak ve ihracat amacıyla üretilmektedir. Türk 

tütünleri üretim bölgelerine göre 4 guruba ayrılmaktadır. Bu bölgeler: Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Genel olarak Solanaceae familyasındaki bitki türlerinin in vitro 

regenarasyon kab i l i ye t l e r i  yüksek olup, Agrobacterium enfeksiyonuna karşı da oldukça hassastırlar. 

Ö z e l l i k l e  t ü t ü n ,  gen aktarım çalışmalarında model bitki olarak kullanılmaktadır (Özcan ve ark. 2001). 

Değişik organizmalardan izole edilen genler öncelikle bu bitkide test edilmektedir. İlk olarak. A tumefaciens 

aracılığı i le  tütün yaprak disklerine gen aktarımı Horsch ve ark ( l985) tarafından yapılmıştır. Günümüzde 

biyolistik, elektroporasyon, mikroenjeksiyon ve A. tumefaciens aracılığı ile birçok bitki türüne gen aktarımı 

yapılabilmektedir. Gen aktarımında en yaygın olarak ku l l an ı l an  araç A .tumefaciens bakterisidir. Bu bakteri 

yardımıyla tütün. patates (Uranbey ve ark.2001), kolza (Mirici ve ark. 2001) ve mercimek (Khawar ve Özcan 
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2002) gibi birçok kültür bitkisine gen aktarımı başarılı ve sürekli bir şek i lde  yapılabilmektedir. A. 

tumefaciens bakterisi Rhizobiaceae familyasına ait olup, doğal genetik mühendisi olarak adlandırılmaktadır. 

A.tumefaciens gram (-) bir bakteridir. Enfeksiyon sonucu bitkilerde kök boğazı uru hastalığına sebep 

olmaktadır. Bunu da taşıdığı Ti (lümör oluşturma) plasmidi sayesinde sağlamaktadır. Ti plasmidi bitkilere gen 

aktarımı için Vi rü le ns  bölgesini ve T-DNA bölgesini içermektedir (Özcan ve ark. 2001). 

Değişik çevresel faktörlerin bitkilerin büyüme ve gelişmesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. Çevresel stres faktörleri biotik ve abiotik olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Biotik stres 

başka organizmalar tarafından enfeksiyon veya organizmalar arasındaki rekabeti içermektedir. Abiotik stresler 

(fiziko kimyasal): s ı cak l ık .  değişik kimyasallar, kuraklık, ışık, radyasyon gibi dış (çevresel) faktörler 

sayılabil ir .  İn vitro koşullarda gen aktarımı yaparken en etkileyici çevresel faktörlerden biriside 

sıcakl ıkt ır .  Bu çalışmada da A. tumefaciens aracılığıyla tütüne gen aktarımında sıcakl ığın  e tk i s i  

araştırılmıştır. 

Bitki Materyali 

Araştırmada Samsun tütün çeşidi kul lanı lmış t ı r .  Steril koşullarda büyü t ü l e n  bitkilerden elde 

edilen tütün yaprakları bisturi yardımıyla kesilerek 0.5 cm büyüklüğünde parçalara ayrılarak gen aktarımında 

kullanılmıştır. 

Agrobacterium Tumefaciens Materyali 

Çalışmada non-onkogenik GV2260 p35S GUS-INT A. tumefaciens hattı k u l l an ı lmış t ı r .  p35S 

GUS-INT plazmıdi T-DNA bölgesinde seçici NPT-II ve gözlenebilen GUS markör genlerini taşımaktadır. 

Bakterinin Uzun Süreli Muhafazası 

Bakteri kültürleri "Nescofılm" ile sarılmış, ters çevrilen petri kutularında 4°C'de 6 hafta korunmuştur. 

Daha uzun süreli muhafaza işlemi, eşit miktarda bakteri kültürü ve %40 glycerol içeren NB (Nutrien Broth), 2 

ml ' l i k  cryogenik tüplerde karıştırıldıktan sonra sıvı azotla hızlı bir şekilde dondurulup, -80°C'de muhafaza 

ed i lmiş t i r .  Bu yolla bakteri kültürlerinin can l ı l ı ğ ın ı  10 yıl boyunca muhafaza etmek mümkün olmaktadır 

(Armilage ve ark. 1988). 

Besin Ortamı ve Kültür Koşulları 

Rejenerasyon ortamı olarak %8 ağar i l e  katı laşt ır ı lan  MS ( Mıırashige ve skoog 1962) besin 

ortamına 1 mg/1 BAP ve 0.1 mg/1 NAA i lave  ed i l mi ş t i r .  p H'sı 5.7 ye ayarlandıktan sonra ortam 

otoklavda 121°C"de  ve 1,4 Kg cm 2 basınç a l t ı n d a  20 d a k i k a  süreyle steril edilmişt ir .  Tütün yaprak 

diskler inin  bakteri  ile  inokulasyonunda sıvı.    ko-kultivasyonunda ise katı   rejenerasyon ortamı 

kullanılmıştır. Transgenik sürgün adaylarının seçilmesi için ise rejenerasyon ve köklendirmp ortamına (MSO) 

50 mg/1 kanamisin ve 500 

 

 

129 

/olla


Tütüne Agrobacterium tumefaciens Aracılığıyla (Nicotiana tabacum) Gen Aktarımında Sıcaklığın Etkisi 

mg/l Augmentin ilave edilmiştir. Ko-kültüvasyon; 18, 20, 22, 24, ve 28°C'de beyaz florosan ışık   altında  (42   

µ.  mol   fotonlar  m  -2   s  -1)   ve   16   saatlik  fotoperiyot   koşullarında gerçekleşmiştir. 

Agrobacterium Tumefaciens ile Tütün Yaprak Disklerinin İnokülasyonu 

2260 p35S GUS-INT A.tumefaciens hattı 28° C'de 50 mg/l kanamisin ve 100 mg/l rifampisin içeren 

sıvı NB ortamında 1-2 gün süreyle büyütülmüş, daha sonra sekiz haftalık in vitro koşullarda büyüyen tütün 

bitkilerinden 0,5 cm çapındaki yaprak diskleri sıvı rejenerasyon ortamı ile 1/50 oranında seyretilen bu bakteri 

kültürleri içerisinde 30 dakika süreyle bekletilerek inokülasyon sağlanmıştır. İnokülasyondan sonra eksplantlar 

2 gün süreyle rejenerasyon ortamında 18, 20, 22, 24 ve 28°C ko-kültüvasyona alınmıştır. Eksplantların 

etrafında aşırı bakteri gelişimi olduğu durumlarda, eksplant 1000 mg/l augmentin içeren sıvı rejenerasyon 

ortamında yıkandıktan sonra steril kurutma kağıtlarında kurutulmuştur. Bundan sonra, eksplantlar 

Agrobacterium gelişimini önlemek için  augmentin (500 mg/l), sadece gen aktarılmış sürgünlerin gelişimini 

sağlamak için  de kanamisin (50 mg/l) içeren rejenerasyon (MSD 4X2 : MS+1 mg/l BAP+0.1 mg/l NAA) 

ortamına aktarılmıştır. Bu ortamda gelişen kalluslar sürekli olarak kontrol altında tutularak aktarılan genlerin 

belirtileri gözlenmiştir. Buradan gelişen kanam isine dayanıklı transgenik sürgün adayları 500 mg/l 

augmentin ve 50 mg/l kanamisin içeren MS ortamında köklendirilmiştir. 

Histokimyasal GUS Analizi 

Histokimyasal GUS analizi Jefferson (1987) ve Özcan (1993) 'in tarif ettiği şekilde yapılmıştır. Bitki 

dokuları 100 mM sodyum fosfat (pH=7.0), lOmM EDTA, %0.1 Triton X -100 ve 1 mM 5 bromo-4 chloro 3 

mdolyl glucoronide (X-GLUC) içeren solüsyonda 37°C'de gece boyu inkübe edilmiştir. Daha sonra dokular 

%70'lik alkolde yıkanarak mavi bölgeler belirlenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu denemede in vitro şartlarda yetiştirilen Samsun tütün çeşidinin yaprak diski eksplantlarına 

onkogenik olmayan A. tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT aracılığıyla farklı sıcaklık derecelerinde (18, 20, 

22, 24 ve 28°C) gen aktarımı yapılmıştır. 18°C ve 20°C hariç diğer bütün sıcaklıklarda başarılı bir şekilde gen 

aktarımı yapılmıştır. Gen aktarılmış bitkilerde eksplant başına sürgün sayısı ve eksplant ağırlığı incelenmiştir. 

Bütün incelenen sıcaklıklarda eksplant başına sürgün sayısı ve eksplant ağırlığı 0.01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Eksplant başına kallus oluşumu ve antibiyotiğe karşı dayanıklı sürgün oluşturan eksplant 

yüzdesinin analizi yapılmamıştır. Çünkü bunların değerleri % 100 olarak gözlenmiştir. Kalluslardan sürgün 

oluşumu dikkate alındığında ise en başarılı sonuçların sırasıyla 22°C ve 24°C'den alındığı görülmektedir 

(Çizelge 1). 

Bütün eksplantlara histokimyasal GUS analizi yapılmıştır. Alınan örnekler maviye boyanarak GUS 

pozitif bulunmuştur. Eksplant başına sürgün sayısı, eksplant ağır l ığı,  GUS pozitif değeri farklılıklarının 

önem düzeyini belirlemek için  yapılan Duncan testi sonuçları 
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Çizelge l'de verilmiştir. Duncan testine göre 18, 20, 22, 24 ve 28°C'de yapılan denemeler sonucunda 22°C ve 

24°C'nin en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Eksplant başına sürgün sayısı arasındaki farklılık 41.73 (28°C) 

ve 85.0 (22°C) adet olarak bulunmuştur. Eksplant ağırlığı bakımından en yüksek değeri 1.08 g (22°C) ve en 

düşük değeri 0.36 g (20°C) olarak bulunmuştur. İnceleme yaparken 18°C, 20°C ve 28°C de sürgün gelişimi 

görülmektedir. Fakat bunlarda bakteri gelişmi de gözlenmiştir ve bakteriler sürgün gelişiminde engel teşkil 

etmiştir. Birçok bitkide kanamisin, dayanıklılığı test etme amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bazen bitkiler 

doğal olarak kanamisine dayanıklı olabilmektedirler. Bundan dolayı kanamismle test ettiğimiz bitkilerden 

oluşan yeni sürgünlerin tamamı transgenik olmamaktadır. Bu tür sürgünlere kaçak sürgün adı verilmektedir 

(Horsch et al 1985). Bu araştırmamızda inkübe olan dokulardaki GUS pozitif transgenik sürgün frekansı % 12.4 

dür ve 22°C'de toplam 1 8 adet sürgün GUS pozitif olarak bulunmuştur (Draper et al 1988). Sonuçta eksplant 

ağırlığı ve eksplant başına sürgün sayısı bakımından 22°C'nin daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Histokimyasal GUS analizinde 22°C'dekı sürgünler %75 olarak ve geri kalan ise 0-%25 arasındaki değerlerde 

GUS pozitif çıkmıştır. Genel olarak bu çalışma sonucunda gen aktarımında en etkileyici sonuçların 22°C'den 

alındığı söylenilebilir. Aynı şekilde Myers vd. (1999) Dahlon (1999) ve Kondo vd. (2000) gen aktarım 

çalışmasında sıcaklığın etkisinin olduğunu belirtmişler ve 22°C'nin önemini vurgulamışlardır. 

Çizelge l. A. tumefaciens GV 2260 p35S GUS-INT Hattı ile Farklı Sıcaklıklarda Tütüne Gen 

Aktarımına Ait Değerler  

Sıcaklık °C Eksplant Ba; fina Transgenik Eksplant     GUS Pozitif (%) 

 Sürgün Sayısı Sürgün Sayısı Ağırlığı    

18 55.8  c 0 d 0.55 be 0 e 

20 61.40  be 6 be 0.36 b 25 b 

22 85.0  a 18 a 1.08 a 75 a 

24 78.93  ab 12 b 0.77 b 25 b 

28 41.73  cd 3 c 0.52 e 0 c 

*0,01 düzeyinde önemli 
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Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (9). 1-2 2000 

FARKLI MEVSİMLERDE BESİYE ALINAN HOLŞTAYN ERKEK DANALARDA; 

YEMLEME ŞEKİL VE ZAMANININ BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ 

Hadi BAŞARAN Ahmet GÜRBÜZ 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara 

ÖZET: Bu çalıĢma, Orta Anadolu'da hava sıcaklık derecelerinin azaldığı ve arttığı mevsimlerdeki iklim 

değiĢiklikleri karĢısında hayvanların, tercih ettikleri yemleme Ģeklinin ve tükettikleri yemin gece ve gündüz 
zaman dilimine dağılma oranının saptanması amacına yönelik olarak yapılmıĢtır. AraĢtırma, yarı açık ve serbest 

dolaĢımlı barınaklarda, 8 aylık yaĢtaki 28 baĢ HolĢtayn ırkı erkek danalarla yürütülmüĢ ve besi 168 gün devam 
etmiĢtir. 

Birinci grup hayvanlara kesif ve kaba yemler; birbirinden ayrı ve güneĢin doğuĢ ve batıĢ zamanları 

baz alınarak, gece ve gündüz yemliklerinde sunulmuĢtur. Ġkinci grup hayvanlara ise, %70'i kesif ve %30'u kaba 
yemden oluĢan karıĢım verilmiĢtir. Her iki grup hayvanların yemliklerinde sınırsız düzeyde yem 

bulundurulmuĢtur. 

Yapılan bu çalıĢmayla; kesif ve kaba yemin birbirinden ayrı ve serbest olarak hayvanlara 
sunulmasının, genç danalarda bir sakınca oluĢturmadığı, hayvanların değiĢik iklim koĢullarına karĢı fizyolojik 

gereksinmelerini rahatça giderebilmeleri nedeniyle besi performanslarının olumlu etkilendiği ve gündüz zaman 

dilimindeki miktara yakın ve hatta ekstrem iklimsel koĢullara adapte olabilmek için bu miktarlardan daha fazla 
olmak üzere, gece zaman diliminde de yem tüketiminde bulundukları sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Besi, HolĢtayn, yemleme Ģekli, yemleme zamanı. 

THE EFFECTS OF FEEDING TYPE AND TIME ON FATTENING PERFORMANCE OF 

HOLSTEIN BULLS FATTENED DURING DIFFERENT SEASONS 

SUMMARY: The study was carried out to determine the effects of the climatic changes during the seasons, 
including a rise and fail at the air temperature, on feeding type preference and the distribution of the food 

consumption percentage of during day and night-time  under the Central Anatolian conditions. 

In this study, 28 Holstein bulls, at an average 8 months of age, kept in semi-confinement type of barn 

and managed under loose housing condition, were used. The fattening period lasted 168 days. A concentrated 

food and roughage were separately offered in the day and night-time manger based on the sunrise and set time 
to the first group of animals. The second group of animals was fed with the ration composed of 70% concentrate 

feed and 30% straw. Each group animals were fed to be ad- libitum 

It was concluded that there was no problem for consumption of the concentrate and roughage given 

separately and ad-libitum to Holstein bulls, which covered their physiological requirement easily under the 

different climatic conditions with this style of feeding; therefore, the fattening performance was affected 
positively. The consumed daily ration during the night was as much as that of during day and even more than 

that of the day to adapt extreme climatic conditions. 

Key Words: Fattening, Holstein, feeding type, feeding time. 

GİRİŞ 

Hayvansal üretimde verimlilikle i lgil i  olarak, hayvanın üzerinde durulan verim özell iği  

bakımından sahip olduğu genetik kapasite ve içinde bulunduğu çevrenin hayvanlar üzerindeki etkisi 

olmak üzere baĢlıca iki faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, bir hayvanın besi performansı yönünden 

genetik kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun, sahip olduğu verim gücünü gösterebilmesi için; 

doğrudan veya dolaylı olarak etkisi altında olduğu bakım ve besleme koĢul lar ıyla  (Alpan 1990) 

mevsimlere bağlı olarak değiĢiklik  gösteren çevre s ıcakl ığı ,  nispi 
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nem düzeyi, ıĢık miktar ve Ģiddeti gibi çevre faktörlerinin uygun ve yeterli oranda kendisine 

sağlanması gerekmektedir (Akcan 1986, Akcan ve ark. 1991, Akman 1998). 

Bütün canlılarda olduğu gibi sığırlar da, yılın  değiĢik zamanlarında iklim unsurlarının 
değiĢkenliğine karĢın, vücut sıcaklığını sabit sınırlar arasında tutabilme yeteneğine sahiptirler (Akcan 
1986, Alpan 1990, Mutaf ve Sönmez 1984, Özgen 1978). Bu yetenek, bir ölçüde vücutta metabolik 
faaliyetler sırasında ortaya çıkan ve atılması gereken enerjinin dıĢarıya kolayca atılmasına ve tersine 
hayvanın gereksinim duyabileceği ilave enerjiyi kolayca sağlayabilmesine bağlıdır (Akçan ve ark. 
1991). 

Genç hayvanlar çevre faktörlerinden yaĢlılara göre daha fazla etkilenirler. Önemli çevre 
faktörlerinden birisi' olan sıcaklığın, sığırlar için uygun sıcaklık sınırları dıĢında seyretmesi stres 
oluĢturmakta ve verimler olumsuz etkilenmektedir (Akcan ve ark. 1991). Bu etki, düĢük çevre 
sıcaklığında hayvanı fazla enerji üretmeye; yüksek çevre sıcaklığında ise, enerji üretmekten 
kaçınmaya zorlayarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise, yem tüketimin artması veya azalması, yem 
tüketimine bağlı olan canlı ağırlık artıĢlarında da benzer olarak kayıp veya kazanç Ģeklinde meydana 
gelmektedir (Akcan ve ark. 1991). 

Diğer taraftan beside, hayvanlardan beklenen performansın gerçekleĢmesi için 
gereksinimlerinin tam olarak karĢılanması esas amaç olmakla birlikte, hayvanlarda yem tüketim gücü 
ve yemden yararlanma kabiliyeti kalıtımla sınırlıdır  (Özgen 1978, Preston and Willis 1975). Bu 
nedenle hayvanların, daha fazla canlı ağırlık artıĢına ulaĢabilmesi için serbest düzeyde ve besin 
maddelerince yoğun yemlerle beslenmeleri gerekmektedir (Özgen 1978, Özgen ve Dilmen 1975). 

Genel olarak serbest yemlemeyle hayvanlar, gereksinimlerini karĢılayacak kadar yem 
tüketirler (Kıl ıç  1997). Ancak, genç hayvanlarda kesif yem tüketiminin besi baĢında hızla artması, 
sindirim bozukluklarının meydana gelme riskini yükseltmektedir. Bu olumsuz etkiden korunmak 
için, günlük kesif yem tüketiminin çok sayıda öğüne veya küçük porsiyonlara bölünerek gün boyuna 
yayılmasının gerekli olduğu önerilmekte (Akman 1998, Kılıç 1996 ve 1997) veya en azından 1 kg 
kuru otun, hatta samanın yeterli olacağı bildirilmektedir (Alpan 1990, Kılıç 1996, Özgen ve Dilmen 
1975). Diğer taraftan, hayvanların bu tip yemleme düzenine zamanla alıĢmalarıyla bu sakınca ortadan 
kalkmakta ve yem tüketimi doğal olarak gün boyuna yayılmaktadır (Kılıç 1996). 

Günlük rasyonun kesif ve kaba yem olarak birbirinden ayrı olarak hayvanlara sunulması 
iĢlevi, lezzetinin fazla olmasından dolayı kesif yemin daha fazlatercih edilmesini ve buna bağlı 
olarak da tüketiminin artmasını beraberinde getirmektedir (Kılıç  1996, Preston and NVil l is  1975). 
Neticede bu yöntem, hayvanlarda daha fazla ağırlık kazancına neden olurken (Özgen 1978, Özgen ve 
Dilmen 1975, Preston and NVillis 1975), diğer taraftan, kaba yem tüketim miktarının azalması ve 
dolayısıyla hayvan vücudunda yağ depolanması ve yemden yararlanma kabiliyetinin düĢmesi 
sonucunu doğurmaktadır (Preston and Willis 1975). 

Bu tip bir yemleme iĢlevi hayvanlara ayrıca, çevre sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde 
enerji üretmekten kaçınmak için  kesif yemden uzaklaĢarak kaba yeme doğru bir yönel iĢ  ve çevre 
s ıcakl ığının  düĢük olduğu zamanlarda da vücut sıcaklığını korumak amacıyla ek ısı üretmek için 
kaba yemden kesif yeme doğru tersine bir tercih imkanı vermektedir (BaĢaran ve Akçan 1997, Olbrich 
at al 1973). 

Sığırlarda yem tüketim davranıĢı normal olarak gün ıĢığıyla yakın bir iliĢki  içerisindedir 

(Forbes 1986, Hafez 1968). Tüketimin «n fazla ve yoğun olduğu zamanlar. güneĢin doğuĢundan 

sonraki (Akman 1998, Hafez 1968) ve batıĢından önceki zamanlardır (Hodgson 1988). Gece saatleri 

ise, genel olarak geviĢ getirmenin yoğun olarak sürdürüldüğü (Hodgson 1988) bir dinlenme süreci 

(Kılıç 1997) olmakla beraber, hava sıcaklığının gün ortasında gayet yüksek olduğu yaz mevsiminde 

yem tüketimi, serin olan gece saatlerine kaymaktadır (Akman 1998, BaĢaran ve Akcan 1997, Forbes 

1986, Hafez 1968). Hava sıcaklığının  uygun sıcaklık bölgesi alt sınırları altında seyrettiği kıĢ 

mevsiminde de ek ısı üretmek için gün uzuırfuğunun yetmemesi nedeniyle yem tüketimi gece 

saatlerinde daha fazla olmaktadır (Forbes 1986, Hodgson 1988). 
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Sığır besiciliğinde, verimliliği etkileyen canlı ağırlık artıĢı ve yemden yararlanma 

kabiliyeti üzerine iklimsel çevre sıcaklığının etkisi mevsimsel olarak ele alındığında, hava 
sıcaklık derecelerinin uygun sıcaklık bölgesi sınırları altında veya üstünde seyrettiği 

mevsimlerde genel olarak canlı ağırlık artıĢı düĢük (Akcan ve ark. 1991, BaĢaran ve Akcan 

1997, Johnson 1987, Mendel et al 1971, Mutaf ve Sönmez 1984, Preston and Willis 1975) 
olurken, bu bölge sınırları içerisinde seyrettiği mevsimlerde ise yüksek olarak bulunmuĢtur 

(BaĢaran ve Akcan 1997, Johnson 1987, Mendel et al 1971). 

Yapılan bu çalıĢmada; günlük rasyonun hayvanlara kesif ve kaba yem olarak 
birbirinden ayrı verilmesiyle; hava sıcaklık derecelerinin azaldığı ve arttığı mevsimlerde 
çevrede meydana gelebilecek olan iklimsel değiĢiklikler karĢısında hayvanların, yaĢamlarını 
sürdürebilmek ve istenen düzeyde verim artıĢını gerçekleĢtirebilmek için yem tüketim 
tercihlerinin ve yem tüketiminin gün içerisindeki dağılımını saptamak ve dengeli, yeterli ve 
ekonomik bir seviyede beslenmelerini sağlamak amaç edinilmiĢtir. 

MATERYAL VE METOT 

Deneme, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümündeki 300'er 

nr'lik güneye cepheli, bitiĢik iki bölmesi bulunan yarı açık barınakta yürütülmüĢ ve 
aydınlatmada 75'er wattlık ampul kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın hayvan materyalini, 7-30 günlük yaĢta Polatlı Tarım ĠĢletmesi 
Müdürlüğünden; her partide 14'er baĢ olmak üzere iki partide satın alınarak Enstitü Ģartlarında 
8 aylık yaĢa kadar büyütülen toplam 28 baĢ HolĢtayn erkek dana oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmada kaba yem olarak Enstitü üretimi olan arpa samanı ve Hayvancılık 
Bölümü yem ünitesinde hazırlanan % 16,27 Ham Protein (HP) (Akman 1998) ve 3089.6 
kcal/kg Metabolik Enerji (ME) (Alpan 1990) içeren kesif yem kullanılmıĢ, hazırlanan yemin 
Lalahan Hayvancılık Merkez AraĢtırma Enstitüsü Hayvan Besleme Laboratuarında yapılan 
analiz sonuçları, Çizelge 1 'de verilmiĢtir. 

Çizelge 1. Deneme Yemi Ham Besin Maddeleri Analiz Sonuçları (%)  

Yemler Kuru 

madde 

Ham 

protein 

Ham 

yağ 

Ham 

selüloz 
Ham 

kül 

N-siz öz 

madde 

Kesif 93.06     15.34 1.38 7.29 4.46 64.59 

Kaba 93.79 6.09 0.70 37.29 8.19 41.52 

Genel olarak hayvanların, "enerji gereksinimlerini karĢılayacak kadar yem 
tüketecekleri" (Kılıç 1997) düĢüncesinden hareketle, denemenin l.ci grubunu oluĢturan 
hayvanlara daha önceden tartılan kesif ve kaba yemler; hayvanların tercih ettikleri yemden 
istedikleri düzeyde yemelerini sağlamak amacıyla birbirinden ayrı yemliklerde verilmiĢtir. 
Hayvanların gece ve gündüz zaman dilimleri süresince kesif ve kaba yem tüketim tercihlerini 
saptamak için de yemler; basit bir düzenekle oluĢturulan gece ve gündüz yemliklerinde 
sunulmuĢtur. Bu düzenekle, hayvanların içinde bulunduğu zaman di limi  için belirlenmiĢ olan 
yemlikler dıĢında diğer zaman dil imi  yemliklerinden yem yemeleri önlenerek yemleme iĢlevi 
kontrol altına alınmıĢtır. Gece ve gündüz zaman dilimlerinin sınırları için güneĢin doğuĢ ve 
batıĢ zamanları esas alınmıĢtır. Denemenin 2. Grubuna; günlük rasyonunu %70'i kesif ve 
%30'u kaba yemden oluĢan (Akcan ve ark. 1991, Alpan 1990, Özgen 1978) karıĢım verilmiĢtir. 
Yemler her iki deneme grubundaki hayvanlara sınırsız düzeyde sunulmuĢtur. 

Yemleme grubunu oluĢturan hayvanlar; sonbahar mevsiminde havaların soğumaya 

baĢladığı 16/09/1996 ve ilkbahar mevsiminde havaların ısınmaya baĢladığı 31/03/1997 

tarihinde yaĢ ve canlı ağırlıkları dikkate alınarak iki gruba ayrılmıĢlar ve ön deneme dönemini 

takiben esas denemeye alınmıĢlardır. Her iki grubu oluĢturan hayvanlar, birbirini izleyen iki 

günün sabahında tartılmıĢlar ve bu tartıların ortalaması besi baĢı ağırlıkları olarak 
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kaydedilmiĢtir. Besi 168 gün devam etmiĢ olup, bu süre içerisinde hayvanlar 28 günde bir sabahlan, 

yem verilmeden önce aynı saatlerde tartılmalardır. Her tartım periyodunda. hayvanların önlerindeki artan 

yemler toplanıp, tartılarak hayvanlara sunulan yem miktarından düĢülmek suretiyle tüketilen yem 

miktarları kaydedilmiĢtir. 

Deneme hayvanlarının 1 kg canlı ağırlık artıĢ maliyetinin ve canlı ağırl ık  kazanç gelirinin 
hesaplanmasında borsadan temin edilen fiyatlar (Haziran 1999) baz olarak alınmıĢ. besi yemi ve 
arpa samanı satıĢ fiyatları sırasıyla; 64.000; 1 5.000 TL ve hayvan kg canlı ağırlık alıĢ fiyatı da 1,1 
50.000 TL olarak kabul edilmiĢtir. 

AraĢtırma süresince çeĢitli iklim özelliklerine ait bilgiler,  Köy hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Toprak-Su AraĢtırma Enstitüsü Meteoroloji Ġstasyonundan (Ankara) temin edilmiĢ  olup, 
28'er günlük dönemler itibariyle Çizelge 2.'de sunulmuĢtur. 

Çizelge 2. Deneme Süresince ÇeĢitli Ġklim Özelliklerine Ait Veriler  
Dönemler Hava Sıcaklık Dereceleri (°C) Nispi 

Nem 

(%) 

YağıĢ 

Miktarı 

(mm.) 

YağıĢlı  Gün 

Ortalama Ekstrem Sayısı 

Gündüz Gece   ]En yüksek En düĢük Yağmur Kar 

Sonbahar Mevsim Dönemi  

1. (16 Eylül-14 Ekim) 15.90 11.79 27.0 6,7 68.50 60.9 12                - 

5                                - 

  1   - 

2. (15 Ekim-11 Kasım) 10.00 6.59 23.0 -1,2 74.39 32.8 

3. (12 Kasım-09 Aralık) 9.11 6.82 19.0 -1,2 74.60, 15.6 11 - 

4. (10 Aralık-06 Ocak) 5.46j 1.97 14.8 -4.5 91.86 46.0 11 - 

5. (07 Ocak-03 ġubat) 0.89 -1.36 10.0 -11.0 80.00 41.6 8                1 

6. (04 ġubat-03 Mart) 2.19 -0.08 13.1 -14.0 72.50 15.2 6 4 

Ortalama 7,26 4,29 17,82 -4,2 74.11 212,1* 53* 5* 

ilkbahar Mevsim Dönemi 

1   (31 Mart-28Nisan) 8.48ı 5.95 25.1 -9.0 74.48 88.2 13 6 

2. (29 Nisan-26 Mayıs) I      16.68 12.08 27,5 4.0 63.53 48.3 11 - 

3 (27 May ıs-23 Haziran) 19.51 14.79 34.0 4.0 63.05 39.6 9       , - 

4. (24 Haziran-21 Temmuz) 24.57 18.72 34.5 10.0 H48.33 10.0 I       A~ - 

5. (22 Temmuz-18 Ağustos) 22.80 17.05 32.0 12.0    55.18 20.8 5 - 

6. (19 Ağustos-15 Eylül) 20.08 15.02 32.2 5.8 55.24 13.0 3 - 

Ortalama 18,69 13,93 30,88 4,47 59,89 220,2* 46* 6* 

(*)Toplam 

Grupların verim özellikleri bakımından karĢılaĢtırılmasında 't' testinden yararlanılmıĢtır 
(Harwey 1987). Yem tüketimi ve yemden yararlanma kabiliyetine ait veriler ortalama değerler olarak 

verilmiĢtir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Canlı Ağırlık 

Ġlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinde denemeye alınan grupların günlük rasyonu ayrı ve 
karıĢım olarak tüketmeleri neticesinde oluĢan canlı ağırlıklarla ilgili bazı besi özelliklerine ait 
ortalama değerler 28'er günlük dönemler itibariyle hesaplanarak Çizelge 3.'de sunulmuĢtur 

Her iki mevsim grubunu oluĢturan hayvanların besiye; yaklaĢık aynı yaĢlarda alınması. 
ilkbahar mevsim gruplarını oluĢturan hayvanların sonbahar mevsim gruplarındaki hayvanlara göre 
(aynı Ģartlar altında yetiĢtirilmelerine rağmen yaklaĢık 8 aylık besi öncesi büyüme dönemlerindeki 
uygun iklimsel hava koĢullan neticesinde) daha yüksek ağırlıkta besiye baĢlamalarına neden 

olmuĢtur.  Bu da doğal olarak  ilkbahar mevsim   gruplarını oluĢturan 
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hayvanların yem tüketimlerinin artmasına, yemden yararlanma kabiliyetinin tersine düĢmesine 
yol açmıĢ ve sonuç olarak yem değerlendirme sayıları büyümüĢtür. Bu nedenle araĢtırmada; 
yemleme gruplarının karĢılaĢtırılmalarına yer verilirken, mevsim gruplarının 

karĢılaĢtırılmalarından kaçınılmıĢ ve sadece bir fikir vermesi açısından çizelgelerde yan yana 
sunulmuĢtur. 

Ġlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde denemeye alınan hayvanların yemleme gruplarına 
ayrılmaları sırasında mümkün olduğunca birbirine yakın yaĢ ve canlı ağırlıkta deneme 
gruplarına ayrılmaları nedeniyle yemleme gruplarının besi baĢı yaĢı ve ağırlıkları arasındaki 
farklar istatistiksel açıdan önemli çıkmamıĢtır. 

Çizelge 3. Yemleme Gruplarında Bazı Besi Özellikleri  

Mevsimler Sonbahar  İlkbahar 

Yemleme Grupları I.Grup 

N:7 

2.Grup 

N:7 

 

"t" 
I.Grup 

N:7 

2.Grup 

N:7 

"t" 

Özellikler X     ±    Sx X      ±   Sx  X     ±    Sx X       ±   Sx 

Besi BaĢı YaĢı (gün) 238,43     3,16 241,43     2,87 O.D 251,43      6,54 245,57     8,52 O.D 

Besi BaĢı Ağ. (Kg) 177,43     9,31 175,29     9,96 OD 241,43     10,64 246,57   13,37 O.D 

Besi Sonu Ağ. (Kg) 376.14   12.34 330.14   10.51 * 471.14     13,19 448.86     7,48 O.D 

Top. Ağırlık Kazancı 198.71    11.11 154,86     6.03 ** 229.71       7.33 202.29     7.78 * 

Dönemler İtibariyle Günlük Ortalama Canlı Ağırlık Artışı (kg)   

1.Dönem 1,240       0,12 1,230       0,03 O.D  1,607        0,12 1,500        0,04 O.D 

2.      " 1,577       0,13 0,781        0,22 ** 1,827       0,25 1,454        0,07 O.D 

3.        " 1,010        0,11 0,872       0,14 O.D 1,301        0,12 1,342        0,07 O.D 

4.       " 1,026       0,11 0,786       0,09 O.D 0,985        0,18 1,077        0,08 O.D 

5.       " 1,276       0,12 0,986       0,14 O.D 1,194        0,17 0,944        0,12 O.D 

6.       " 0,969       0,10 0,903       0,13 Ö.D 1,291        0,10 0,908        0,18 O.D 

Ortalama 1,183       0,07 0,926       0,04 ** 1,367       0,04 1,204       0,05 * 

*: P<0.05; ** P<0.01; OD: Önemli Değil. 

Yemleme gruplarından günlük rasyonun kesif ve kaba yem olarak birbirinden ayrı 
verildiği (1.) grupta, karıĢım grubuna (2.) göre toplam canlı ağırlık kazancı ve besi süresince 
(0-168. günler arası) günlük ortalama canlı ağırlık artıĢlarında, sonbahar mevsiminde sırasıyla; 
43.850 kg ve 261 g' lık bir üstünlük tespit edilmiĢ ve gruplar arasındaki bu farklar istatistiksel 
açıdan P<0.01, besi sonu ağırlığı bakımından ise P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. 

Ġ Ikbahar Mevsiminde ise; canlı ağırlık kazancı ve günlük ortalama canlı ağırl ık  
artıĢları bakımından kaba ve kesif yemin ayrı verildiği 1. grup lehine sırasıyla 27.420 kg ve 
163 g' lık fark oluĢmuĢ ve bu'farklar önemli bulunmuĢtur (P<0.05). Besi sonu ağırlığı 
bakımından gruplar arasındaki fark ise istatistik olarak önemsiz olmuĢtur. 

Yemleme gruplarında dönemler itibariyle günlük ortalama canlı ağırl ık  artıĢları 
bakımından farklar istatistiksel açıdan; ilkbahar mevsiminde önemsiz, sonbahar mevsiminde 
ise sadece ikinci dönemde önemli (P<0.01) bulunmuĢtur. 

Dönemler itibariyle günlük ortalama canlı ağırlık artıĢ seyirleri incelendiğinde; 
karıĢım tüketen (2.) grupların, ikl im unsurlarının değiĢkenliğine karĢı 1. Grupların 
gösterdikleri karĢılığı verememiĢ oldukları görülecektir (Akcan ve ark. 1991, BaĢaran ve 
Akcan 1997. Johnson 1987, Mendel et al 1971, Mutafve Sönmez 1984, Preston and VVıllıs 
1975). 

Canlı ağırlık kazancı ve günlük ortalama canlı ağır l ık  artıĢlarıyla  ilgili olarak elde 

edilen bu sonuçlar; hayvanların hava sıcaklığının azaldığı ve arttığı mevsimlerde hava 

koĢullarına bağlı olarak enerji gereksinimlerini, birbirinden ayrı ve serbest tüke t i l en  kesif ve 

kaba  yemlerden   özgürce   karĢılayabilmeleri   (Kıl ıç    1996)  neticesinde  daha   iyi   bir   

besi 
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performansı kazanacağını bildiren literatürlerle (BaĢaran ve Akcan 1997, Özgen 1978, Özgen ve 
Dilmen 1975) uygunluk içerisindedir. 
 

Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma 
Deneme hayvanlarının 28'er günlük dönemlere göre hesaplanan ortalama yem kuru 

maddesi (KM) ve tüm besi süresince KM, HP ve ME tüketim değerleri Çizelge 4/de ve 1 kg canlı 
ağırlık artıĢı için yem KM tüketim değerleri Çizelge 5.'de verilmiĢtir. 

Denemede grup yemlemesi yapıldığından, yem tüketimiyle ilgili olarak sadece grup 
ortalama değerleri verilmiĢtir. Kaba yem, 2. Gruplarda; kesif yemlere %30 oranında karıĢtırılarak 
verilirken, kesif ve kaba yemin ayrı yemliklerde sunulduğu 1. gruplarda hayvanların %30 oranında 
kaba yem tüketecekleri varsayılarak %30 arpa samanı ve %70 kesif yem ayrı ayrı verilmiĢ ancak, 
bu gruplarda kaba yem tüketimi sonbahar mevsiminde % 9.91 ve ilkbahar mevsiminde de %7.30 
düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. 

Çizelge 4. Yemleme Gruplarında Ham Desin Maddeleri Tüketim Değerleri  

Mevsimler Sonbahar  İlkbahar 

Yemleme Grupları LGrup 

N=7 

2.Grup 

N=7 

LGrup 

N=7 

2.Grup 

N=7 

Dönemler Ham 
Besin 
Maddeleri 

Yemler X X X X 

1.Dönem 

K
u

ru
 m

a
d

d
e 

(k
g

) 

Kesif 
Kaba 
Toplam 

6,863 
0,775 
7,638 

4,990 
2,043 
7,033 

8,765 
0,595 
9,360 

7,384 
2,789 

10,173 

2.Dönem Kesif 
Kaba 
Toplam 

8,244 
0,756 
9.000 

4,719 
2,030 
6,749 

8,139 
0,803 
8,942 

6,492 
2,522 
9,014 

3.Dönem Kesif 
Kaba 
Toplam 

8,767 
1,024 
9,792 

5,279 
2,203 
7,482 

10,444 
0,603 

11,046 

8,853 
3,588 

12,441 

4.Dönem Kesif 
Kaba 
Toplam 

8,925 
0,938 
9,863 

6,532 
2,461 
8,993 

10,291 

0,965 

11,257 

7,114 
2,764 
9,879 

5.Dönem Kesif 
Kaba 
Toplam 

8,253 
1,202 
9,455 

5,973 
2,452 
8,426 

10,888 
0,978 

11,866 

7,653 
3,112 

10,765 

6.Dönem Kesif 
Kaba 
Toplam 

9,176 
0,754 
9,930 

6,246 
2,598 
8,844 

13,562 

1,034 

14,595 

9.000 
3,634 

12,635 

B
es

i 
B

o
y

u
n

ca
 

K
M

 

(K
g

) 

Kesif Yem 8,371 5,623 10,348 7,750 

Kaba Yem 0,908 2,298 0,830 3,068 

Toplam 9,280 7,921 11,178 10,818 

H
P

(g
) 

Kesif Yem 1362 915 1684 1261 

Kaba Yem* 37 94 34 126 

Toplam 1399 1009 1718 1387 

M
E

 

(K
ca

l)
 

Kesif Yem 25.864 17.373            31.971 23.943 

Kaba Yem* 16 40 14 53 

Toplam 25.880 17.413 31.985 23.996 

* Kaba yemin (Arpa samanı) HP içeriği 41g/kg ve ME değeri 1720 kcal/kg olarak alınmıĢtır (Alpan1990).  

Deneme  hayvanlarının  besi  süresince günlük ortalama KM,  HP ve  ME  tüketim değerleri, 

yemleme gruplarından 1. Grup hayvanlarda, 2. gruba göre sonbahar mevsiminde  
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sırasıyla: 2.748 kg kesif yem KM'si, 390g HP ve 8467 kcal daha fazla olurken, i l kb ah a r  
mevsiminde bu değerler: 2.598 kg, 33lg ve 7989 kcal olarak bulunmuĢtur. Kaba yem KM' si 
tüketimleri ise; 2. Gruplarda 1. Gruplara göre sonbahar mevsiminde 1.390 kg ve ilkbaharda da 
2.238 kg daha fazla olarak saptanmıĢtır. 

Dönemler itibariyle yemleme gruplarının KM cinsinden kesif ve kaba yem 
tüke t i mle r i  incelendiğinde; sonbahar mevsiminde 1. gruptaki hayvanların kesif yem 
tüke t i mle r in i  2. dönemden itibaren, hava sıcaklık derecelerinin düĢmesine bağlı olarak 
artırmıĢ o ldukla r ı  görülecektir. Ancak, 2. Gruptaki hayvanların, günlük rasyon unsurlarını 
serbestçe seçme tercihlerinin olmaması ve zorunlu olarak verilen karıĢımı tüketmeleri 
nedeniyle yem tüketimleri normal sayılabilecek bir  seyir izlemiĢtir. 

Ġlkbahar mevsiminde denemeye alınan her iki  yemleme grubunda KM cinsinden kesif 
yem tüketim seyirleri, dönemler itibariyle birbirine benzer olmuĢ ve 3. Dönemde daha fazla 
KM cinsinden kesif yem tüketimi saptanmıĢtır. Hava sıcaklık derecelerinin uygun s ıcakl ı k  
bölgesi sınırları içinde seyrettiği (Okuroğlu ve DelibaĢ 1986, Mııraf ve Sönmez 1984) bu 
dönemde; nispi nem düzeyinin düĢük olması (Mutaf ve Sönmez 1984) ve yem t üke t i min in  
yarıya yakın bir bölümünün gece zaman di l iminde  (Çizelge 6) gerçekleĢmesi nedeniyle' 
hayvanların daha fazla yem tüketiminde bulunmuĢ oldukları ileri sürülebi l i r  (BaĢaran ve 
Akcan 1997). 

Deneme süresince, kesif ve kaba yemin birbirinden ayrı olarak hayvanlara verilmesi 
neticesinde kaba yem tüketimi sonbahar mevsiminde biraz daha fazla olmak üzere 1 kg" in 
alt ında  gerçekleĢmiĢ olmasına rağmen, hayvanların yeterli miktarda kaba yem tüketiminde 
bulunmaları (Kıl ıç  1996, Özgen ve Dilmen 1975) nedeniyle de sindirim sistemiyle ilgili 
bozukluklara rastlanılmamıĢ ve genç erkek hayvanların besisinde ağı r l ıkl ı  olarak kes i f  yem 
kullanılması ile sanıldığı kadar olumsuz yönlü etkilerin meydana gelmediği ( K ı l ı ç  1996) 
saptanmıĢtır. 

Kesif ve kaba yemin ayrı ve karıĢım halinde sunulduğu gruplarda hayvanların, iklim 
koĢullarına karĢı vücut sıcaklıklarım beli rl i  sınırlar arasında tutma zorunluluğundan (Akcan 
1986, Mendel et al 1971, Olbrich et al 1973) dolayı gerekli olan enerjiyi sağlamak veya fazla 
enerji üretmemek için kesif yem tüketim değerlerini daha fazla değiĢken tutmuĢ oldukları 
(BaĢaran ve Akcan 1997, Okuroğlu ve DelibaĢ 1986, Preston and Willis 1975) tespit 
edilmiĢtir. 

Hayvanlar tarafından deneme süresince günlük olarak tüketilen ortalama ham besin 
maddeleri miktarları; 1. Grup hayvanlarda, ilkbahar mevsiminde denemeye alınanlarda daha 
yüksek olmak üzere biraz daha fazla olarak saptanmıĢtır. Ancak, her iki yemleme 
gruplarındaki hayvanların ham besin maddeleri tüketimleri literatürde (Akman 1998) belirtilen 
miktarların üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Bunda rasyonun serbest düzeyde hayvanlara 
sunulmasının büyük etkisi olduğu sanılmaktadır (Kılıç  1997, Preston and Wil l is  1975). 

Yemden yararlanma kabiliyeti açısından yemleme gruplarındaki hayvanların besi 

süresince yem tüketimleri'dikkate alındığında; sonbahar mevsiminde 1 kg canlı ağı rl ık  artıĢı 

için 2. grubun 1. gruba göre 707 g ve ilkbahar mevsiminde ise 81 1 g daha fazla KM cinsinden 
yem tüketimini gerçekleĢtirmiĢ olduğu görülmektedir. 

Dönemlere göre ise; sonbahar ve ilkbahar mevsiminde denemeye alınan hayvanlardan 

1.grupların yemden yararlanma kabiliyetleri; 2.gruplara göre daha fazla değiĢken bir yapı arz 
etmiĢtir. 

Sonbahar mevsiminde denemeye alınan gruplarda, hava s ıcakl ık  derecelerinin 
ortalama 16°C" den 9 °C lere düĢtüğü ve yağıĢlı gün sayısının en az düzeye indiği ikinci  ve 
nispi nem düzeyinin %92' lerden 80" lere düĢtüğü beĢinci Dönemlerde 1. Grup en iyi yemden 
yararlanma kabiliyetine sahip olurken, nispi nem düzeyinin % 92’ler seviyesinde bulunduğu 4. 
Dönemde 2. Grup 1 kg canlı ağırlık artıĢı için  daha fazla yem tüketiminde bulunmuĢtur. 
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Çizelge 5. Yemleme Gruplarında KM Cinsinden Yemden Yararlanma Kabiliyeti  

Mevsimler Sonbahar İlkbahar 

Yemleme Grupları LGrup 

N:7 

2.Grup 

N:7 

LGrup 

N:7 

2.Grup 

N:7 

Dönemler Yemler X X X X 

1.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

5,535 

0,625 

6,160 

4,057 

1,661 

5,718 

5,454 

0,370 

5,824 

4,923 

1,859 

6,782 

2.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

5,223 

0,479 

5,707 

6,042 

2,599 

8,641 

4,455 

0,440 

4,894 

4,465 

1,735 

6,200 

3.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

8,681 

1,014 

9,695 

6,054 

2,526 

8,580 

8,027 

0,463 

8,491 

6,597 

2,674 

9,271 

4.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

8,698 

0,915 

9,613 

8,310 

3,131 

11,441 

10,448 

0,980 

11,428 

6,606 

2,567 

9,173 

5.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

6,468 

0,942 

7,410 

6,058 

2,487 

8,545 

9,119 

0,820 

9,938 

8,107 

3,296 

11,404 

6.Dönem Kesif 

Kaba 

Toplam 

9,470 

0,778 

10,248 

6,917 

2,877 

9,794 

10,505 

0,801 

11,305 

9,912 

4,002 

13,915 

Besi Süresince Kesif 7,076 6,070 7,567 6,436 

Kaba 0,768 2,481 0,607 2,548 

Toplam 7,844 8,551 8,174 8,985 

Ġlkbahar mevsiminde ise; 1. Grup hayvanlar 1 kg canlı ağırlık artıĢı için. hava sıcaklık 
derecelerinin artmaya baĢladığı 2. Dönemde en az, maksimum hava sıcaklık  derecelerinin gündüz 
zaman diliminde 25°C l i k  ortalamaya ulaĢtığı 4. Dönemde de en fazla yem tüketiminde 
bulunmuĢlardır. Diğer grupta ise; yemden yararlanma kabiliyeti nispeten sabit bir seyir izlemiĢtir. 

Elde edilen bu sonuçlardan; hayvanların verimleri üzerine çevre koĢulları arasında en fazla 

üzerinde durulması gereken etkenin ortam sıcaklığı olduğu ve bunun yanında nispi nem düzeyinin de 

dikkate alınması gerektiği bir kez daha tespit edilmiĢtir (Akcan 1986, Mutaf ve Sönmez 1984, 

Okuroğlu ve DelibaĢ 1986) 

Günlük rasyonun kesif ve kaba yem olarak birbirinden ayrı olarak hayvanlara sunulması, 
karıĢım tüketen gruplara göre, daha fazla kesif yem tüketim (Kılıç  1996, Preston and Willis 1975) 
imkanını tanımıĢtır. Ancak, "Hayvanlara kesif yemin serbest ve kaba yemden ayrı olarak sunulması, 
hayvanlarda yaĢama payı enerji ihtiyaçları nispeten sabit seyrederken, verimli l ik  ve yemden 
yararlanma kabiliyetini artırmaktadır'" genel prensibiyle (Preston and Willis 1975) uygunluk arz 
etmiĢtir. 

Gece ve Gündüz Zaman Diliminde Yem Tüketim Oranlan 

Günlük rasyonu oluĢturan kesif ve kaba yemi serbest ve birbirinden ayrı olarak 24 saat 
boyunca hayvanlara sunarken, gece-gündüz zaman dilimlerindeki yem tüketim oranlarını saptamak 
amacıyla gece ve gündüz bölmelerinde hayvanlara verilen kesif ve kaba yemin. gündüz zaman 
dilimindeki tüketilme oranları 28 günlük dönemler itibariyle Çizelge 6.'da verilmiĢtir. 
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Çizelge 6. Kesif ve Kaba Yemin Gündüz Zaman Diliminde Tüketilme Oranları (%)  

Dönemler Yemler 

(KM) 

Mevsimler 

Sonbahar  İlkbahar 

1.Dönem 

 
Kesif 

Kaba 

60.11 

41.94 

52.08 

51.91 

2.        " Kesif 

Kaba 

55.40 

60.42 

50.22 

47.59 

3.        " Kesif 

Kaba 

55.25 

61.50 

52.95 

49.09 

4.        " Kesif 

Kaba 

51.97 

50.22 

45.96 

41.75 

5.        " Kesif 

Kaba 

45.87 

52.45 

48.69 

35.56 

6.        " Kesif 

Kaba 

56.02 

52.82 

49.00 

34.47 

Besi 

Boyunca 
Kesif 

Kaba 

54,36 

52,32 

49,94 

43,01 

Kesif ve kaba yemin birbirinden ayrı olarak tüketime sunulduğu (I.) gruplarda: 
sonbahar mevsiminde kesif ve kaba yemin yarıya yakın bi r  kısmı gece zaman d i l i min de  
tüke t i lmiĢ t i r  (Forbes 1986. Hafez I968). Ġlkbahar mevsiminde ise; kesif yem tüketimi eĢit 
olarak gece ve gündüz zaman di l imler ine  dağılırken, kaba yem tüketimi gece zaman 
d i l i mi n d e  daha fazla oranda gerçekleĢmiĢtir (BaĢaran ve Akcan 1997, Forbes 1986). 

Dönemler i tibariyle  hava sıcaklık  derecelerinin uygun sıcaklık  bölgesi ali 
s ını r ına  doğru inmeye baĢladığı sonbahar mevsiminde kesif yem tüketiminin, gündüz zaman 

d i l imindeki  oranı azalmaya baĢlayarak geceye kaymıĢ ve tersine kaba yem tüket im  oranı 
da gündüz zaman d i l iminde  daha fazla olmuĢ ve elde edilen sonuçlar bu konuda 
be l i r t i l en  literatürlerle (Forbes 1986, Hodgson 1988) uygunluk arz etmiĢtir. Maksimum 
hava s ıcakl ık derecelerinin ekstremlere ulaĢtığı yaz mevsiminde ise. Ġlkbahar mevsim 
grubunda kes i f  ve kaba yem tüketimleri gece zaman dilimine kaymıĢtır (BaĢaran ve Akcan 
1997). 

Ekonomik Analiz 

Yemleme gruplarında gelir-gider farklarının ortaya konulabilmesi a ma c ı y l a  
hayvanların günlük, besi boyunca toplam ve l kg canlı ağır l ık  artıĢı için tüke t t ikle r i  ke s i f  
ve kaba yem gideri ve canlı ağır l ık  kazanç geliri hesaplanarak Çizelge 7.’da verilmiĢtir .  

Besi boyunca l Kg canlı ağırl ık  artıĢını, her ne kadar yemleme gruplarından I.Grup: 

2. Gruba göre sonbahar mevsiminde günlük olarak 44.457 TL ve ilkbahar mevsiminde de 
48.267 TL daha pahalı olarak gerçekleĢtirmiĢse de besi sonunda elde edilen canlı ağı r l ık  
kazanç gelirinden toplam yem tüketim giderinin düĢülmesiyle elde edilen gel i r-gider  farkı. 
sonbahar mevsiminde daha fazla olmak üzere her iki  mevsimde kesif ve kaba yemin 
birbirinden ayrı olarak verildiği I. Gruplarda daha fazla olmuĢtur. 
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Çizelge 7. Yemleme Gruplarında Besi Süresince KM Cinsinden Yem Tüketim Giderleri  
Mevsimler Sonbahar  İlkbahar 

Yemleme Grupları LGrup 2.Grup  LGrup 2.Grup 

Özellikler 
N:7 

X 

 

N.7 N:7 

X 

N.7  

X 

Günlük Yem Gideri Kesif 

 Kaba 

Toplam 

535.744 

13.620 

549.364 

359.872 

34.470 

399.562 

662.272 

12.450 

674.722 

596.000 

46.020 

542.020 

Besi Boyunca 1kg Canlı Ağırlık 

Artışı İçin Yem Gideri 

Kesif  

Kaba 

Toplam 

470.144 

11.880 

482.024 

399.360 

38.205 

437.567 

512.064 

9.690 

521.754 

433.152 

40.335 

473.487 

Canlı Ağırlık Kazanç Geliri 228,516.50 

 

 

90,004.99 

2,288.16 

92,293.15 

178,089.00 

 

 

60,458.50 

5,790.96 

66,249.46 

 264,166.50 232,633.50 

 

 

83,328.00 

7,731.36 

91,059.36 

Besi Boyunca Yem Gideri Kesif  

Kaba 

Toplam 

  111,261.70 

2,091.60 

113,353.30 

Gelir-gider Farkı                                                   136,223.35 111,839.54 150,813.20 141,574.14 

SONUÇ 

Ġ l kbaha r  ve sonbahar mevsimlerinde HolĢtayn ı rk ı  erkek danalara günlük rasyonu 
oluĢturan kesif ve kaba yemin birbirinden ayrı ve karıĢ ım  halinde verilmesiyle, ikl imsel  
çevre deği Ģ ik l i k l e r i  karĢısında oluĢan yem tüketim tercihlerinin, gün boyunca gece ve 
gündüz olarak yem tüket im  oranlarının saptanmasına yönelik olarak yapılan bu çalıĢmada; 

kesif ve kaba yemin karıĢ ım  halinde sunulması yerine, birbirinden ayrı olarak verilmesinin, 
iklim unsurlarının değiĢkenliği karĢısında hayvanlara daha iyi  bi r  reaksiyon gösterme olanağı 
tanıdığı ve dolayısıyla  canlı ağırl ık  kazancı ve günlük ortalama canlı ağır l ık  artıĢlarını 
olumlu etki lediği  tespit edilmiĢtir .  

Kesif ve kaba yemin birbirinden ayrı ve serbest düzeyde sunulmasının, hayvanlarda 

yeterli kaba yemin istemli olarak tüketilmesi nedeniyle s indir im sistemlerinde bir bozukluğa 
neden olmadığı görülmüĢtür. Bu tip bir  yemleme Ģekliyle  hayvanların, tamamen veya 
kısmen kontrol al t ında  tutuldukları yetiĢtirme Ģartları altında değiĢik i k l im Ģartları karĢısında 
fizyolojik gereksinmelerini, günlük rasyonu oluĢturan yem öğelerinden serbestçe tercih ve 
sınırsız düzeyde tüketme özgürlüğüyle karĢılamaları nedeniyle, besi performanslarının 
olumlu etkilendiği ve ihtiyaçlarını gidermek için  gündüz zaman d i l i minde k i  yem tüketim 

miktarına yakın, hatta ekstrem iklim koĢullarına adapte olabilmek için gündüz boyunca 
tüketilen miktardan daha fazla olmak üzere gece zaman d i l i min de  de yem tükettikleri 
saptanmıĢtır. 

Netice itibariyle; Bir besi faaliyetinde iĢletme girdis in in  %55 - 70'lik payına sahip 
olan yemin, kesif ve kaba yem halinde birbirinden ayrı ve serbest olarak gece ve gündüz 
saatleri hovıınea hayvanların önünde bulunmasının, HolĢtayn ırkı erkek danalarda besi 
performansını artırmada önemli bir rol oynayabileceği sonucuna varılmıĢtır. 
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