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Kahramanmaraş(Koşullarında(Farklı(Ekim(Zamanlarının(Isatis&tinctoria(ve(Isatis&
buschiana&Türlerinin(Verim(ve(Bazı(Agronomik(Özellikleri(Üzerine(Etkileri*(
N.(Çömlekcioğlu1((
1

(

L.(Efe2( (

(

Ş.(Karaman1(

!Kahramanmaraş!Sütçü!İmam!Üniversitesi,!Fen!Edebiyat!Fakültesi,!Biyoloji!Bölümü!

2

!Kahramanmaraş!Sütçü!İmam!Üniversitesi,!Ziraat!Fakültesi,!Tarla!Bitkileri!Bölümü!

!
Bu!çalışma,!!2007H2008!ve!2008H2009!yetiştirme!sezonunda!Kahramanmaraş!ekolojik!koşullarında,!farklı!
ekim! zamanlarının! (Ekim,! Kasım,! Şubat! ve! Mart)! iki! Isatis) (Isatis) tinctoria) ve! Isatis) buschiana)! türünün!
verim! ve! kalitesi! üzerine! etkisini! belirlemek! amacıyla! tesadüf! parselleri! deneme! desenine! göre! üç!
tekerrürlü! olarak! yürütülmüştür.! Çalışmada! Isatis) türlerinin! Kahramanmaraş! iklim! şartlarına! en! uygun!
ekim!zamanının!belirlenmesi!amaçlanmıştır.!
İki! yıllık! sonuçlara! göre,! neredeyse! incelenen! bütün! özelliklerde! ekim! zamanları! arasındaki! farklılık!
istatistiki! olarak! önemli! çıkmıştır.! Tohum! verimi! açısından! optimum! ekim! zamanının! I.) tinctoria) ve) I.)
buschiana’nın! her! ikisi! için! de! sonbahar! ekimleri! olduğu! saptanmıştır.! En! yüksek! meyve! verimi,! I.)
2
tinctoria’da!2008!yılında!Ekim!ayı!ekiminde!393.2!g/m ,!I.)buschiana’da!2009!yılında!Mart!ayı!ekiminde!
2
319.9!g/m !elde!edilmiştir.!
Anahtar(Sözcükler:!Isatis,)ekim!zamanları,!tohum,!verim!
*Bu!çalışma!Nazan!ÇÖMLEKCİOĞLU’nun!doktora!tezinin!bir!bölümünü!içeren!sonuçlardan!yararlanılarak!
hazırlanmıştır.!
!

Effects(of(Different(Sowing(Times(on(The(Yield(and(Agronomic(Characters(of(
Isatis&tinctoria(and(Isatis&buschiana&in(Kahramanmaras(Conditions((
In!this!study,!effects!of!different!sowing!times!on!the!yields!and!qualities!of!two!Isatis!species!(Isatis)tinctoria!and!
Isatis) buschiana)! were! investigated! under! ecological! conditions! of! Kahramanmaras! during! 2007H2008! and! 2008H
2009! growing! seasons.! The! experiment! was! designed! according! to! the! randomized! complete! blocks! with! three!
replications.! The! effects! of! different! sowing! times! on! Isatis! species! under! climatic! conditions! of! Kahramanmaras!
were!aimed!to!determine.!
According!to!twoHyear!results,!the!effects!of!sowing!dates!were!statiscally!significant!in!almost!investigated!all!of!the!
characters.!Autumn!sowings!were!optimum!for!seed!yields!in!I.)tinctoria!and!I.)buschiana.!The!highest!fruit!yields!
2
2
were!393.2!g/m !in!October!2008!and!319.9!g/m !in!March!2009!for!I.)tinctoria!and!I.)buschiana,!respectively.!
Key(Words:(Isatis,)sowing!dates,!seed,!yield!

Giriş(
Son! 150! yıla! kadar! boyalar! yalnızca! doğal!
kaynaklardan!elde!edilmiş!fakat!sentetik!boyaların!
ortaya! çıkışıyla! birlikte! doğal! boyaların! kullanımı!
da! hemen! hemen! tükenmiştir! (Gilbert! ve! Cooke,!
2001).! Son! zamanlarda! doğal! boyaların! tekstil!
boyamasına! tekrar! girişi! gündemdedir! ve! doğal!
boyalara! yönelik! artan! bir! ilgi! vardır! (Kamel! ve!
ark.,! 2005).! Doğal! boyalardan! nadir! olarak!
bulunan! mavi! rengin! (indigo)! elde! edildiği!
bitkilerden! birisi! Isatis) tinctoria’dır! ve! 17.! yüzyıla!
kadar! yaygın! bir! şekilde! tarımı! yapılan! önemli! bir!

boya! kaynağı! olmuştur! (Karagüzel! ve! Taşçıoğlu,!
2007).!
Dünyada! yaklaşık! 79! türü! bulunan! Isatis) cinsi,!
Akdeniz! bölgesi,! Doğu! ve! Orta! Asya’ya! has! bir!
bitkidir!ve!çoğu!İranHTuran!fitocoğrafik!bölgesinde!
yayılış! gösterir! (Moazzeni! ve! ark.,! 2007).!
Türkiye’de!Isatis!cinsi!34!tür,!16!alttür!ve!2!varyete!
ile!temsil!edilmekte!olup!bu!34!türden!20’si,!16!alt!
türden! 5’i! endemiktir! (Anonim! 1).! Isatis! cinsinin!
genel! özellikleri! tek,! iki! veya! çok! yıllık;! 50H100! cm!
boylarında,! sarı! çiçekli,! yaprakları! tüylü! veya!
tüysüz!olarak!tanımlanmıştır!(Davis,!1965).)
67!
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!
I.)tinctoria)farklı!amaçlarla!kullanılabilen!türlerden!
biri!olmasına!karşın!doğal!populasyonlarının!kültür!
koşullarına! tepkileri! bilinmemektedir.! Yeni! bir! tür!
veya! alttürün! kültüre! alınabilmesi! çalışmalarının!
ilk!aşamasını!söz!konusu!türün!çoğaltılmasıyla!ilgili!
özelliklerin!
belirlenmesi!
oluşturmaktadır!
(Karagüzel! ve! Taşçıoğlu,! 2007).! Birim! alandan!
yüksek! verim! alabilmek! için! yetiştirilen! bölgenin!
iklim!ve!toprak!koşullarına!uyan!bir!türün!ekilmesi!
ve! o! türün! o! bölge! koşullarında! en! iyi! gelişme!
devrelerine! sahip! olabileceği! dönemde! ekilmesi!
gerekir.! Bir! türün! verim! potansiyelini! ortaya!
koymada! ekim! zamanı! en! belli! başlı! faktördür!
(Turgut!ve!Balcı,!2002).!!
Bu! çalışma! ile,! boya! bitkisi! olarak! önem! taşıyan! I.)
tinctoria) ve) I.) buschiana) türlerinde! farklı! ekim!
zamanlarının!bazı!agronomik!karakterleri!ve!verim!
öğeleri!
üzerine!
etkilerini!
inceleyerek!
Kahramanmaraş! koşullarında! en! uygun! ekim!
zamanının!belirlenmesi!amaçlanmıştır.!

Materyal(Ve(Metot(
Materyal(
Denemede! Isatis) cinsine! bağlı! bir! kültür! formu!
olan! Isatis) tinctoria! ve! yabani! I.) buschiana!
materyal! olarak! kullanılmıştır.! ! I.) buschiana’ya! ait!

tohum! materyali) 2007! ve! 2008! yıllarının! yaz!
aylarında!Göksun!ilçesi!1200H1250!m!yükseklikteki!
Çardak!Kasabası’ndan!toplanmıştır.!!

Deneme(Yerinin(İklim(Özellikleri(

(

Kahramanmaraş! İli! Meteoroloji! İstasyonu’ndan!
alınan! iklim! verileri! baz! alınarak! hazırlanan! Grafik!
1’de! ürün! yetiştirme! sezonundaki! aylara! ve! uzun!
yıllara! ait! bazı! iklim! değerleri! verilmiştir! (Anonim,!
2).!!
Toplam!
yağış!
miktarları!
incelendiğinde,!
denemenin! ilk! yılında! (2007H2008)! uzun! yıllar!
ortalamasına! oranla! genelde! daha! düşük! oranda,!
ikinci! yılında! (2008H2009)! ise! daha! yüksek! oranda!
yağış! gerçekleştiği! görülmektedir.! İlk! deneme!
yılının! (620.3! mm)! ikinci! deneme! yılına! (859.2!
mm)!oranla!daha!düşük!yağış!aldığı!görülmektedir.!
Ayrıca! her! iki! deneme! yılının! Ekim! ayında! düşen!
yağışın!uzun!yıllara!oranla!çok!düşük!oluşu!dikkati!
çekmektedir.!
Denemenin! her! iki! yılında! da! ortalama! sıcaklık!
değerleri!uzun!yıllar!ortalamalarına!benzer!şekilde!
gerçekleşmiştir.!Mart!ayından!Ağustos!ayına!kadar!
yükselmiş,! daha! sonra! düşmeye! başlamıştır.!
Aralık,! Ocak! ve! Şubat! aylarında! sıcaklık! 10! °C’! nin!
altında! seyrederken,! Mayıs! ayından! Eylül’e! kadar!
artarak!20!°C’nin!üzerine!çıkmıştır.!
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Aralık,! Ocak! ve! Şubat! aylarında! sıcaklığın! sıfır!
derecenin! altına! düşmesiyle! oluşan! buzlanmalar,!
Kasım! ekimlerini! olumsuz! yönde! etkilemiştir.!
Denemede!en!yüksek!sıcaklıklar!Haziran!(41.5!°C),!
Temmuz!(42.5!°C)!ve!Ağustos!(43.2!°C)!ile!2008!yılı!
yaz! mevsiminde! gerçekleşmiştir.! En! düşük!
sıcaklıklar! ise,! H5.4! ve! H6.2! °C! ile! her! iki! yılın! Ocak!
ayında!(sırasıyla!2008!ve!2009)!ölçülmüştür.!Sonuç!
olarak!denemenin!ilk!yılının!ikinci!yıla!oranla!daha!
kurak! geçtiği! görülmektedir.! İlk! yıl! Kasım! ayından!
Şubat!ayına!kadar!64!gün,!ikinci!yıl!ise!32!gün!don!
olayının! yaşanmasının! bitki! çıkışlarını! ve!
gelişmesini!
olumsuz!
yönde!
etkilediği!
düşünülmektedir.!(

Metot(
Araştırma! Kahramanmaraş! Tarımsal! Araştırma!
Enstitüsü!deneme!alanları!içerisinde!2007H2008!ve!
2008H2009! yetiştirme! sezonlarında;! bölünmüş!
parseller! deneme! desenine! göre! üç! tekrarlamalı!
olarak! kurulmuş! ve! yürütülmüştür.! Denemede!
ekim! zamanları! (Ekim,! Kasım,! Şubat! ve! Mart)! ana!
parsel,! Isatis) (çivitotu)! türleri! (I.! tinctoria) ve) I.)
buschiana)! ise! alt! parsel! olarak! alınmıştır.! Ancak!
tüm!
parsellerde!
yeterli!
bitki!
çıkışı!
sağlanamadığından! ve! tüm! parsellerde! sapa!
kalkma! görülmediğinden! dolayı! denemeden! elde!
edilen!verilerin!istatistik!analizi!yapılırken,!her!tür!
incelenen! özellik! bazında,! tesadüf! parselleri!
deneme! desenine! göre,! kendi! içinde! ayrı! analiz!
edilmiştir.!(
Isatis! türlerine! ait! tohumlar,! 2.1x3! m!
boyutlarındaki!7!sıralı!parsellere,!30!x!30!cm!ekim!
sıklığında,! 3H4! cm! derinlikte! açılan! ocaklara,! her!
ocağa! 4H5! adet! meyve! (kabuklu! tohum)! gelecek!
şekilde! elle! ekilmiştir! (Kızıl,! 2000).! Denemede,!!
bloklar!arası!mesafe!3!m!ve!parseller!arası!mesafe!
ise! 0.50! m! olarak! düzenlenmiştir.! ! Her! bir! parsel!
2
2
alanı!6.3!m ,!toplam!deneme!alanı!ise!310!m ’dir.!
Toprak! analiz! sonuçlarına! göre! deneme! alanı!
toprağı,! hafif! alkali! reaksiyonda,! yüksek! kireç!
içerikli,!tuzsuz,!tınlı!tekstüre!sahip,!organik!madde!
içeriği! düşük! ve! fosfor! içeriği! orta! düzeydedir!
(Çömlekcioğlu,! 2011).! Ekimden! önce! gerekli!
toprak! hazırlığı! kültivatör,! rotatiller,! tapan! ile!
yapılarak,!5!kg/da!saf!N!ve!P2O5!hesabıyla!20:20:0!
kompoze! gübresi! ekimle! birlikte! verilmiştir!
(Mungan,! 2005;! Sales! ve! ark.,! 2006).! Üst! gübre!
olarak!denemeye!5!kg/da!saf!azot!olacak!şekilde!%!
46’lık!üre!gübresi!suyla!birlikte!atılmıştır.!!
Denemede!yağışların!yetersizliğinden!dolayı!gerek!
çıkışı! sağlamak! ve! gerekse! vejetasyon! dönemi!

Çömlekçioğlu)ve)ark.,))2014)11)(1))

içinde! bitkilerin! su! ihtiyacını! karşılamak! için!
bitkilerin! ilk! gelişme! aşamasında! hortumla,!
geliştikten! sonra! ise! salma! sulama! yapılmıştır.!
Çıkıştan!sonra!bitkiler!4H5!yapraklı!iken!her!ocakta!
en! gelişmiş! bitki! kalacak! şekilde! seyreltme!
yapılmıştır.!Yabancı!otlarla!mücadele,!parsel!içinde!
çapayla! yapılmış,! blok! araları! ise! traktörle!
sürülmüştür.! ! Havanın! ısınmasıyla! Nisan! ayında!
ortaya!çıkan!yaprak!bitini!yok!etmek!amacıyla,!her!
iki!yılda!da!tüm!deneme!alanı!Basodyl!(40!cc/18!lt)!
ile! bir! kez! ilaçlanmıştır.! Ekim! zamanlarına! göre,!
meyvelerin! çoğunun! içinde! olgun! tohumlar!
görüldüğünde! budama! makası! yardımıyla! hasat!
yapılmıştır.! Hasatta! her! parselin! başından! ve!
sonundan! birer! sıra! ile! sıraların! başından! ve!
sonundan! birer! bitki! kenar! tesiri! olarak!
çıkarılmıştır.!!
Çalışmada! fenolojik! ve! morfolojik! özellikler;!
Başalma! (1991),! Özer! (1996),! Kızıl! (2000)! ve!
Beğbağa! (2006)’nın! belirttiği! yöntemler! uyarınca!
incelenmiştir.! Tek! bitki! değerleri! her! parselden!
tesadüfen! seçilen! 10’ar! bitkiden! yapılmıştır.!
2
m ’deki! verimler! ise,! parsel! verimleri! üzerinden!
hesaplanmıştır.(

Bulgular(Ve(Tartışma(
Fenolojik(Gözlemlere(İlişkin(Bulgular(
Çizelge! 1.’den! I.) tinctoria’nın! 1.! deneme! yılında;!
Ekim,! Şubat! ve! Mart! ayı! ekimlerinde! çıkış! gün!
süreleri! benzerken,! Kasım! ayı! ekiminde! çıkışın!
geciktiği! (26! gün)! görülmüştür.! ÇıkışHsapa! kalkma!
süresi! Şubat! (49! gün)! ve! Mart! ayı! (50! gün)!
ekimlerinde!kısayken,!Ekim!(128!gün)!ve!Kasım!ayı!
(82! gün)! ekimlerinde! daha! uzun! olmuştur.!
Sonbaharda! ekilen! bitkilerde! sapa! kalkma!
ilkbaharda! gerçekleştiğinden! dolayı! sapa! kalkma!
süresi! uzamıştır.! Aynı! şekilde! çıkıştan! %! 50!
çiçeklenmeye! kadar! geçen! sürenin! Ekim! ve! Kasım!
ekimlerinde!uzun!(sırasıyla!159!ve!113!gün),!Şubat!
ve!Mart!ekimlerinde!daha!kısa!olduğu!(sırasıyla!68!
ve! 60! gün)! gözlenmiştir.! Sapa! kalktıktan! sonra,! %!
50!çiçeklenme!oranına!tüm!ekimlerde!bir!ay!içinde!
ulaşılmış! ve! çiçekte! kalma! süresi! tüm! ekim!
zamanlarında!hemen!hemen!aynı!olmuştur.!Yalnız!
Mart! ayı! ekiminde! tohumların! olgunlaşması!
meyvelerin! çoğunda! gerçekleşememiş! ve! meyve!
içerisinde! tohum! bulunamamıştır.! Ekimden!
hasada! kadar! geçen! gün! sayısı! ise,! Ekim! ve! Kasım!
ekimlerinde! sırasıyla! 247! ve! 212! gün! olurken,!
Şubat!ve!Mart!ayı!ekimlerinde!ise!sırasıyla!137!ve!
111!gün!olmuştur.!
69!
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Çizelge!1.!Farklı!ekim!zamanlarının!I.)tinctoria!ve!I.)buschiana’ya!ait!bazı!fenolojik!verilere!etkisi!
Table!1.!Effects!of!different!sowing!times!on!phenologic!datas!of!I.)tinctoria!and!I.)buschiana)
Isatis!buschiana!

Isatis!tinctoria!
!

1.!deneme!yılı!

2.!deneme!yılı!

1.!deneme!yılı!

!

1.!trial!year!
2.!trial!year!
1.!trial!year!
!
Eki.! Kas.! Şub.! Mar.! Eki.! Kas.! Şub.! Mar.! Eki.! Kas.! Şub.! Mar.!
Ekim!Zamanları!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oct.! Nov.! Feb.! Mar.! Oct.! Nov.! Feb.! Mar.! Oct.! Nov.! Feb.! Mar.!
Sowing!Dates!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2007! 2007! 2008! 2008! 2008! 2008! 2009! 2009! 2007! 2007! 2008! 2008!
Çıkış!Süresi!(Gün)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!
44!
10!
26!
9!
8!
Number!of!days!to!emergence!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ÇıkışHSapa!Kalkma!Süresi!(gün)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Number!of!days!to!form!stalks!
128! 82!
49!
forms!
ÇıkışH%!50!çiçeklenme!Süresi!
(gün)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Number! 159! 113! 68!
of!days!to!50%!flowering!
Sapa!KalkmaH%!50!çiçeklenme!
Süresi!(gün)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!
32!
20!
Number!of!days!from!stalk!
formation!to!%!50!flowering!
Çiçekte!Kalma!Süresi!(gün)!!!!!!!!!!!!!!!!
Number!of!days!duration!of!
22!
20!
22!
flower!
EkimHHasat!Süresi!(gün)!!!!!!!!!!!!!!!!
Number!of!days!from!sowing!to! 247! 212! 137!
harvest!

20!

18!

129!

99!

44!

37!

50!

118!

87!

38!

35!

526!

463!

402!

376!

60!

166!

116!

57!

H!

548!

483!

422!

396!

12!

48!

29!

19!

H!

20!

20!

20!

20!

21!

16!

19!

6!

H!

19!

19!

19!

19!

111!

235!

222!

123!

100!

599!

564!

475!

449!

)
I.)tinctoria’nın!2.!deneme!yılında;!Kasım,!Şubat!ve!
Mart!ayı!ekimlerinde!gerçekleşen!çıkışların!(44,!20!
ve! 18! gün,! sırasıyla),! ! 1.! deneme! yılına! göre! daha!
uzun! sürdüğü! görülmüştür.! Brouwer! ve! Schuster!
(1976),! Isatis) bitkisiyle! aynı! familyadan! kışlık!
kolzada! çimlenmeden! kış! başlangıcına! kadar! olan!
devredeki!sıcaklığın!iyi!bir!gelişme!için!ortalama!15!
°C! olması! gerektiğini! bildirmiştir.! Karagüzel! ve!
Taşçıoğlu! (2007),! uzun
yıllardır
kültürü
yapılmasına karsın I.) tinctoria’nın) çimlenmesi ile
doğrudan ilişkili sınırlı bilgi olduğunu belirtmiş ve
yaptıkları çalışmada bitkinin! çimlenebilmesi! için!
en! uygun! sıcaklığın! 15H20! °C! olduğunu!
göstermişlerdir.! Denemenin! her! iki! yılında! da,!
Kasım! ekimlerinden! sonra! Aralık! ayında! sıcaklık! 6!
°C’ye! düşmüş! ve! bitki! ilk! gelişim! aşamasında!
olduğundan! soğuktan! etkilenmiştir.! ! Sıcaklıkta!
gözlenen!bu!düşüşün!çıkış!süresini!uzattığı!ve!çıkış!
yapan! bitki! sayısını! azalttığı! düşünülmektedir.!
Ayrıca,!aşırı!yağışların!çıkışı!geciktiren!faktörlerden!
olduğu!bildirilmektedir!(Beğbağa,!2006).!
Erken! ekimlerde! uygun! şartlar! altında! bitkilerde!
hızlı! bir! gelişme! olurken,! geç! ekimlerde! çıkış!
sonrası! özellikle! sıcaklığın! yetersiz! olmasından!
dolayı! bitki! rozet! oluşumunu! tamamlayamadan!
kışa!girmekte!ve!kışın!olumsuz!şartlarına!dayanma!
70!
!

oranları!
azalmaktadır!
(Öztürk,!
2000).!
Araştırmamızda! Kasım! ekiminde! bitki! çıkışları!
olduğu! halde,! tam! olgunlaşamadan! kışa!
girilmesiyle! oluşan! bitki! ölümlerinin! bu! sebepten!
ileri! geldiği! düşünülmektedir.! Çünkü! bitki! rozet!
dönemde! kışa! giremediği! için! çıkış! olsa! dahi!
kurumalar!meydana!gelmektedir.!
Çıkıştan! sapa! kalkmaya! kadar! geçen! gün! sayısının!
ise,! Şubat! (38! gün)! ve! Mart! (35! gün)! ayı!
ekimlerinde! ilk! yıla! göre! (sırasıyla! 49! ve! 50! gün)!
daha! kısa! sürdüğü,! Ekim! (118! gün)! ve! Kasım! (87!
gün)! ayı! ekimlerinin! ise! benzerlik! gösterdiği!
bulunmuştur.! Çıkıştan! %! 50! çiçeklenmeye! kadar!
geçen! gün! sayısının! Ekim,! Kasım! ve! Şubat! ayı!
ekimlerinde!birinci!yetiştirme!dönemiyle!benzerlik!
gösterdiği! fakat! ilk! ekim! yılının! tersine! ikinci! ekim!
yılında! Mart! ekiminde! bitkilerin! çok! azının! sapa!
kalktığı! ve! çiçeklenmenin! gerçekleşmediği!
gözlenmiştir.! Sapa! kalkmaH%! 50! çiçeklenme!
süresinin,! Ekim! ayı! ekiminde! ilk! yıla! göre! daha!
uzun! sürdüğü,! diğer! ekimlerde! ise! benzerlik!
gösterdiği!
görülmüştür.!
Şubat!
ekiminde!
çiçeklenme! geç! başladığı! için! çiçekte! kalma! süresi!
(6!gün)!oldukça!kısa!sürmüştür.!!
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Ekimden! hasada! kadar! geçen! süre,! ekim!
zamanlarına! göre! 100H235! gün! arasında! değişmiş!
ve! ekim! zamanı! geciktikçe! fizyolojik! olum! süresi!
kısalmıştır.! İklim! şartları! da! fizyolojik! olum!
süresine!etkili!olup,!özellikle!sıcaklık!artışı!Isatis’in!
daha!kısa!sürede!olgunlaşmasını!sağlamıştır.!Ekim!
zamanının! gecikmesiyle! sapa! kalkma,! çiçek!
oluşumu! ve! meyveye! geçme! de! doğal! olarak!
gecikmiştir.! Geç! ekimlerde! düşük! sıcaklık! ve! ışık!
etkisiyle! olgunlaşmaya! kadar! geçen! gün! sayısının!
azalmasıyla! don! zararına! hassasiyetin! arttığı,!
vejetatif! ve! generatif! gelişme! safhasının! kısaldığı,!
bitki! gelişimini! tamamlayamadan! çiçeklenmeye!
zorlandığı! ve! stresin! de! etkisiyle! çiçeklenme! ve!
dane! oluşumunda! verim! kayıplarının! arttığı!
yapılan! araştırmalarda! bildirilmiştir! (Başalma,!
1991;!Hocking,!1993,!Öztürk,!2000).!I.)tinctoria’da!
denemenin!her!iki!yılında!da!sonbahar!ekimlerinin!
tamamen! sapa! kalkması,! Mart! ekiminde! çok! az!
bitki! sapa! kalkarken! Şubat! ekiminde! bu! oranın!
daha! yüksek! olması! araştırıcıların! bulgularına!
parallelik!göstermektedir.!
Denemenin! ilk! yılında! ekilip! daha! sonra! aynı!
kökten! ikinci! yıl! tekrar! sapa! kalkan! I.) tinctoria’nın!
ikinci! yılında! bitkilerin! vernalizasyon! ihtiyaçları!
yeterince! karşılanmıştır.! Bu! yüzden! ilk! yıla! göre!
bitkilerde! olgunlaşmanın! daha! erken! olduğu! ve!
ekim! zamanları! arasında! fenolojik! gözlemler!
bakımından!bir!fark!olmadığı!gözlenmiştir.!!
1.!deneme!yılında,!doğadan!toplanan!I.)buschiana)
türünde! çıkışlar,! havaların! ve! toprağın! ısındığı!
bahar! ayında! gerçekleşmiştir.! Bu! durumda! I.)
buschiana’da!ise!ekimden!çıkışa!kadar!geçen!süre!
Ekim,! Kasım,! Şubat! ve! Mart! ayı! ekimlerinde!
sırasıyla! 129,! 99,! 44! ve! 37! gün! olmuştur.! 2007H
2008! yetiştirme! sezonunda! ekilen! I.) buschiana)
türüne!ait!bitkiler,!ilk!yıl!değil!ikinci!yıl!aynı!kökten!
sapa! kalkmıştır.! I.) tinctoria) türünde! olduğu! gibi! I.)
buschiana’da! da! fenolojik! gözlem! tarihlerinde!
ekim! zamanları! arasında! bir! fark! görülmemiş,!
fakat! I.) tinctoria’ya! göre! daha! geç! olmuştur.! I.)
buschiana) türünde! I.) tinctoria’nın! tersine! sapa!
kalkmaH%!50!çiçeklenme!süresi!daha!kısa!olmuştur!
(Çizelge1.).!
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Gövdeyle(İlgili(Agronomik(Özelliklere(İlişkin(
Bulgular(
I.&tinctoria&Türünde(Gövdeyle(İlgili(
Agronomik(Özelliklere(İlişkin(Bulgular(
2007H2008!yetiştirme!sezonunda!ekilen!I.)tinctoria)
türünün! 2008! yılına! ait! bazı! agronomik! özellikleri!
ve! bu! verilere! ilişkin! varyans! analizi! sonuçları! ve!
önem!kontrolleri!Çizelge!2.’de!verilmiştir.!
Çizelge! 2.’ye! göre! I.) tinctoria’nın,! bin! meyve!
ağırlığı! bakımından! ekim! zamanları! arasında! bir!
fark!bulunamamıştır.!Bitki!başına!meyve!verimi!ve!
2
m ’deki!meyve!verimi!bakımından!ekim!zamanları!
arasındaki! farklılık! 0.05! düzeyinde! önemli,! diğer!
özellikler! yönünden! ise! 0.01! düzeyinde! önemli!
bulunmuştur.!!
Çizelge!2!incelendiğinde,!I.)tinctoria)türünün!2008!
yılına! ait! ekim! zamanlarına! ilişkin! bitki! boyu!
ortalamaları! 49.4! ile! 40.1! cm! arasında! değişmiş!
olup;! en! yüksek! bitki! boyu! değerleri! Şubat! (49.4!
cm)!ve!Ekim!(48.5!cm)!ayında!yapılan!ekimlerden,!
en! düşük! bitki! boyu! değerleri! ise! Mart! (44.0! cm)!
ve! Kasım! (40.1! cm)! ayı! ekimlerinden! elde!
edilmiştir.! Dal! sayısı! bakımından,! sonbahar!
ekimlerinde! Ekim! ve! Kasım! ayı! ekimleri! için!
sırasıyla!5.7!ve!5.9!adet/bitki,!ilkbahar!ekimlerinde!
ise!Şubat!ve!Mart!ekimleri!için!sırasıyla!3.9!ve!3.1!
adet/bitki! olduğu! görülmektedir.! İstatistiksel!
olarak! da! sonbahar! ekimlerinde! ilkbahar!
ekimlerine! göre! daha! fazla! dallanma! olduğu!
söylenebilir.!
2!

Bitki! başına! bitki! verimi! ve! m ‘deki! bitki! verimi!
bakımından! Şubat! ayı! ekiminin! (sırasıyla! 159.2! g!
2
ve! 1382.1! g/m )! diğer! aylardan! büyük! farkla! öne!
çıktığı!görülmüştür.!Bunu!her!iki!özellik!yönünden!
Ekim,! Kasım! ve! Mart! ekimleri! izlemiştir.! Bitki!
verimleri!açısından!Şubat!ayı!ekiminin!Ekim,!Kasım!
ve! Mart! ayı! ekimlerine! nazaran! oldukça! yüksek!
oluşunda,! Şubat! ve! Mart! ekimlerinde! sapa! kalkan!
bitkilerin! yeterince! kurumadan! hasat! edilmesinin!
payı!büyüktür.!!
!

!
!
!
!
!
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Çizelge!2.!I.)tinctoria'daki!bazı!agronomik!özellikler!üzerine!ekim!zamanlarının!etkisi:!1.!deneme!yılı!2008!
yılı!ortalama!değerleri!ve!oluşan!gruplar!
Table!2.!Effects!of!different!sowing!dates!on!some!agronomic!characters!of!I.)tinctoria:!!mean!values!and!
groups!in!2008!year!of!first!trial!year!
Ekim!Zamanları!!!
Sowing!Dates!

!
!
Bitki!Boyu!(cm)!
Plant!Height!

!

!

!

Ekim!!
October!

Kasım!
November!

Şubat!
February!

Mart!
March!

Ortalama!
Mean!

F!Değeri!
F!Value!

CV!(%)!

48.5!±!1.4!a!

40.1!±!1.0!b!

49.4!±!1.7!a!

44.0!±!2.3!b!

45.3!±!0.8!

9.60!**!

17.07!

5.9!±!0.5!a!

3.9!±!0.6!b!

3.1!±!0.3!b!

5.1!±!0.2!

8.70!**!

43.37!

60.7!±!20.5!bc!

159.2!±!27.0!a!

7.9!±!0.2!c!

78.2!±!18.6!

9.25!**!

82.57!

219.2!±!32.2!c!

1382.1±103.9!a!

28.2!±!0.4!d!

20.4!±!6.1!ab!

18.2!±!2.2!ab!

6.1!±!0.3!b!

18.6!±!3.1!

5.09!*!

58.22!

73.5!±!7.7!c!

156.8!±!33.5!b!

21.2!±!2.7!c!

161.2!±!60.0!

17.46!*!

98.83!

Dal!Sayısı!(adet/bitki)!
5.7!±!0.3!a!
Number!of!Branches!
Bitki!başına!bitki!verimi!
(g/bitki)!
84.9!±!23.7!b!
Yield!of!plant!per!plant!
m2’deki!Bitki!Verimi!
(g/m2)!
1088.6!±!13.3!b!
Yield!of!plant!in!m2!
Bitki!Başına!Meyve!
Verimi!(g/bitki)!
29.7!±!5.6!a!
Yield!of!fruit!per!plant!
m2’deki!Meyve!Verimi!!
(g/m2)!
393.2!±!28.1!a!
Yield!of!fruit!in!m2!

679.5!±!232.9! 262.28!**!

97.17!

Bin!Meyve!Ağırlığı!(g)!
Thousand!fruit!weight!
Tohum!Bindane!Ağırlığı!
(g)!
Thousand!seed!weight!

11.2!±!0.04!a!

10.3!±!0.04!a!

10.4!±!0.07!a!

11.9!±!0.15!a!

10.9!±!0.04!

0.8!

22.32!

2.7!±!0.05!b!

2.9!±!0.05!a!

2.9!±!0.004!a!

1.7!±!0.01!c!

2.6!±!0.01!

82.54!**!

17.99!

Meyve!Uzunluğu!(mm)!
Fruit!lenght!

18.4!±!0.2!b!

19.0!±!0.2!a!

14.3!±!0.2!c!

14.3!±!0.2!c!

16.7!±!0.1!

202.30!**!

18.27!

Meyve!Eni!(mm)!
Fruit!width!

4.5!±!0.05!a!

4.2!±!0.05!b!

3.7!±!0.05!c!

3.7!±!0.07!c!

4.1!±!0.03!

44.74!**!

17.52!

:!P<0.05;!**:!P<0.01!

!
Mart! ekiminde! sapa! kalkan! bitki! sayısı! az!
olduğundan!daha!düşük!bir!sonuç!ortaya!çıkmıştır.!
Ekim! ve! Kasım! arasındaki! farkın! nedeni! ise! Kasım!
ayında! ekilen! bitkilerin! yeterince! büyüyemeden!
kışa! girmesiyle! soğuklardan! etkilenmesine!
bağlanmaktadır.! Tek! bitkiden! elde! edilen! meyve!
verim! değerleri! incelendiğinde! 1.! ekim!
zamanından! 4.! ekim! zamanına! doğru! bir! azalma!
2’
fark! edilmektedir.! m deki! meyve! verimleri!
2
incelendiğinde,!Ekim!ayı!ekiminden!393.2!g/m !ile!
en! yüksek! değer! elde! edilmiştir.! Kasım! ve! Mart!
ekimlerinde!diğer!aylara!göre!daha!az!bitki!olması!
2
m ’deki! meyve! verimini! doğal! olarak! etkilemiştir.!
Bin! meyve! ağırlıklarına! ekim! zamanlarının! bir!
etkisi! olmamış,! ortalama! 10.9! g’lık! bir! değer! elde!
edilmiştir.!
Bin! tohum! ağırlığı! yönünden! Ekim! (2.7! g),! Kasım!
(2.9! g)! ve! Şubat! (2.9! g)! ayı! ekimlerinden! elde!
edilen! değerler! birbirine! yakınken,! Mart! ayı!
72!
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ekiminde! elde! edilen! (1.7! g)! değer! diğer! ekim!
zamanlarına! nazaran! oldukça! düşük! çıkmıştır.!
Açılan! meyvelerin! bir! kısmının! içinde! tohum!
bulunmayışı,! tohum! bindane! ağırlığını! düşürmüş!
ve! meyvelerin! tam! olgunlaşmadığı! sonucuna!
varılmıştır.! Meyve! uzunluğu! ve! eni! yönünden!
ilkbahar! ekimlerinin! arasında! bir! fark! olmadığı!
Çizelge! 2’de! görülmektedir.! Meyve! uzunluğu!
bakımından! Kasım! ayı! (19.0! mm),! eni! bakımından!
ise! Ekim! ayı! (4.5! mm)! ekimlerinden! en! yüksek!
değerler! elde! edilmiştir.! Sonuç! olarak! meyveyle!
ilgili! yüksek! değerlerin! genelde! sonbahar!
ekimlerinden!elde!edildiği!belirlenmiştir.!!
2007H2008! deneme! yılında! ekilip! aynı! kökten!
tekrar! sapa! kalkan! bitkilerin! 2009! yılı! verilerinde!
ise;! bitki! başına! bitki! verimi! bakımından! ekim!
zamanları! arasındaki! fark! önemsizken,! diğer!
özellikler! bakımından! bu! fark! 0.01! düzeyinde!
önemli!bulunmuştur!(Çizelge!3).!
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Çizelge!3.!I.)tinctoria'daki!bazı!agronomik!özellikler!üzerine!ekim!zamanlarının!etkisi:!1.!deneme!yılı!2009!
yılı!ortalama!değerleri!ve!oluşan!gruplar!
Table!3.!Effects!of!different!sowing!dates!on!some!agronomic!characters!of!I.)tinctoria:!!mean!values!and!
groups!in!2008!year!of!first!trial!year!
!

!

Ekim!Zamanları!
Sowing!Dates!
Ekim!
October!!

!
Bitki!Boyu!(cm)!!!!!!! 74.2!±!1.7!c!
Plant!height!
Dal!Sayısı!
(adet/bitki)!!Number!
6.9!±!0.8!b!
of!branches!
Bitki!Başına!Verim!
(g/bitki)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61.7!±!5.9!a!
Yield!of!plant!per!
plant!
m2’deki!Bitki!Verimi! 312.8!±!96.9!c!
(g/m2)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yield!of!plant!in!m2!
Bitki!Başına!Meyve!
Verimi!(g/bitki)!!!!!!!!!!!!!
14.4!±!2.8!bc!
Yield!of!fruit!per!
plant!
m2’deki!Meyve!
78.4!±!12.2!c!
Verimi!!(g/m2)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yield!of!fruit!in!m2!
Bin!Meyve!Ağırlığı!
(g)!Thousand!fruit!
8.9!±!0.02!a!
weight!
Tohum!Bindane!
Ağırlığı!(g)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.2!±!0.004!a!
Thousand!seed!
weight!
Meyve!Uzunluğu!
(mm)!!Fruit!length!

15.3!±!0.18!c!

Meyve!Eni!(mm)!!!!!!!!!!!!!3.9!±!0.06!a!
Fruit!width!

Kasım!
November!

Şubat!
February!

Mart!
March!

!
Ortalama!
Mean!

!
F!Değeri!
F!Value!

!
CV(%)!

55.0!±!1.7!d!

107.2!±!2.2!b!

114.2!±!16.0!a!

89.4!±!2.1!

197.6!**!

29.2!

6.4!±!0.7!b!

6.8!±!0.6!b!

14.4!±!1.1!a!

8.9!±!0.5!

22.6!**!

48.3!

50.3!±!13.8!a!

75.6!±!1.1!a!

83.9!±!4.5!a!

67.9!±!5.1!

3.6!

26.2!

94.1!±!20.3!d!

913.6!±!38.5!b!

1061.7!±!50.9!a!

595.6!±!166.0!

18.1!**!

35971.5!

11.0!±!2.3!c!

23.1!±!5.3!ab!

27.9!±!1.8!a!

19.1!±!2.5!

5.5!**!

44.9!

28.9!±!7.5!c!

274.5!±!31.6!b!

353.1!±!26.7!a!

183.7!±!55.4!

12.1!**!

84.3!

9.1!±!0.02!a!

7.1!±!0.01!b!

7.1!±!0.02!b!

8.0!±!0.02!

36.2!**!

14.0!

2.4!±!0.007!a!

1.7!±!0.005!b!

1.7!±!0.007!b!

2.0!±!0.007!

39.4!**!

18.7!

15.4!±!0.14!bc!

15.8!±!0.14!b!

16.5!±!0.15!a!

15.8!±!0.08!

12.8!**!

12.4!

3.9!±!0.03!a!

3.7!±!0.03!b!

3.8!±!0.03!b!

3.8!±!0.02!

10.5!**!

13.3!

:!P<0.05;!**:!P<0.01!
!

Denemenin! ilk! yılında! ekilip! bir! sonraki! yıl! tekrar!
sapa! kalkan! I.) tinctoria’da,! ilk! yılla!
karşılaştırıldığında! önemli! değişiklikler! göze!
çarpmaktadır.! İlk! yıl! Ekim! ve! Kasım! aylarında!
ekilen! bitkilerin! tamamının! sapa! kalktığı,! Şubat!
ekiminde! rozet! bitkinin! yanında! sapa! kalkan!
bitkilerin,! Mart! ekimine! göre! çok! daha! fazla!
olduğu! belirlenmiştir.! İkinci! yıl! genel! itibariyle!
değerlendirildiğinde! bir! önceki! yıl! rozet! haldeki!
bitkilerin! ikinci! yıl! çok! daha! iyi! gelişme! gösterdiği!
belirlenmiştir.! Bitki! boyu! ve! dal! sayısı! yönünden!
(Mart! ekiminden! sırasıyla! 114.2! cm! ve! 14.4! adet!
ve!Şubat!ekiminden!sırasıyla!107.2!cm!ve!6.9!adet)!
2
ayrıca! bitki! başına! ve! m ’deki! bitki! verimleri!

2

bakımından!da!Mart!(sırasıyla!1061.7!g/m !ve!83.9!
2
g)! ve! Şubat! (sırasıyla! 913.6! g/m ! ve! 75.6! g)! ayı!
ekimlerinden! en! yüksek! değerler! elde! edilmiştir.!
!
!
Tohum! için! önemli! bir! kriter! olan! bitki! başına!
2
meyve! verimi! ve! m ’deki! meyve! verimi!
değerlerinin!de!yine!Mart!(sırasıyla!27.9!g!ve!353.1!
2
2
g/m )!ve!Şubat!(sırasıyla!23.1!g!ve!274.5!g/m )!!ayı!
ekimlerinde! en! yüksek! olduğu! görülmektedir.!
Bindane! ağırlıkları! yönünden! ise! en! yüksek!
değerler! Ekim! (2.2! g)! ve! Kasım! (2.4! g)! ekim!
zamanlarından! elde! edilirken,! Şubat! ve! Mart! (1.7!
g)! ayı! ekimlerinden! daha! düşük! değerler! elde!
edilmiştir.! En! uzun! ortalamaya! sahip! meyve!
73!
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!
değerleri! Mart! (16.5! mm)! ayı! ekimlerinden! elde!
edilirken,! meyve! eni! ortalamalarının! birbirine!
oldukça! yakın! olduğu! görülmektedir.! Tüm! bu!
veriler! incelendiğinde! 2.! yılda! meyve! ve! tohum!
bindane!ağırlıkları!ve!meyve!eni!değerlerinin!bitki!
2
başına! ve! m ’den! elde! edilen! meyve! verimini!
etkilemediği!sonucuna!varılmıştır.!
2008H2009! deneme! yılında! ekilen! I.) tinctoria’nın!
2
2009! yılı! verilerinde! ise;! m ’deki! bitki! verimi! ve!
2
m ’deki!meyve!verimi!bakımından!ekim!zamanları!
arasındaki!fark!0.05!düzeyinde!önemli!bulunurken,!
diğer!özellikler!bakımından!bu!fark!0.01!düzeyinde!
önemli!bulunmuştur!(Çizelge!4).!
Çizelge! 4.’e! göre,! denemenin! ikinci! yılında! ekilip!
sapa! kalkan! I.) tinctoria! türünde! en! yüksek! bitki!
boyu!Ekim!ayı!ekiminde!(63.4!cm)!ölçülmüş,!bunu!
azalan!sırayla!Kasım!(51.8!cm)!ve!Şubat!(50.6!cm)!
ekimleri! izlemiştir.! Kasım! (6.9! adet)! ve! Şubat! (7.1!
adet)! ekimlerinde! bitkilerin! Ekim! (2.3! adet)! ayı!
ekimine! göre! daha! çok! dallandığı! görülmektedir.!

Kasım!ayı!ekiminden,!bitki!başına!bitki!verimi!(98.8!
2
2
g)! ve! m ’deki! bitki! verimi! (390.9! g/m )! ile! bitki!
2
başına! meyve! verimi! (34.0! g)! ve! m ’deki! meyve!
2
verimi! (133.9! g/m )! bakımından! en! yüksek!
değerler!elde!edilmiştir.!!
Bin! meyve! ağırlığı! en! yüksek! Ekim! ve! Kasım! (11.7!
g)! ayı! ekimlerinden,! en! düşük! 8.2! g! ile! Şubat! ayı!
ekiminden!elde!edilmiştir.!Tohum!bindane!ağırlığı!
bakımından! Kasım! (2.8! g)! ve! Ekim! (2.6! g)! ayları!
yine! Şubat! (1.8! g)! ayı! ekiminden! yüksek! çıkmıştır.!
En! yüksek! meyve! eni! ve! boyu! Ekim! (4.5! mm! ve!
17.6! mm,! sırasıyla)! ayı! ekiminden! elde! edilmiş,!
bunu! Kasım! (4.1! mm! ve! 16.3! mm,! sırasıyla)! ayı!
ekimi! izlemiştir.! Şubat! (3.7! mm! ve! 14.1! mm,!
sırasıyla)!ayı!ekiminden!ise!en!düşük!değerler!elde!
edilmiştir.! Genel! olarak! incelendiğinde! Kasım!
ekiminden!daha!iyi!sonuçlar!elde!edildiği!fakat!bu!
sonuçlara! Ekim! ayı! ekiminde! yaşanılan! sorunların!
sebep!olduğu!düşünülmektedir.!
!

Çizelge!4.!I.)tinctoria'daki!bazı!agronomik!özellikler!üzerine!ekim!zamanlarının!etkisi:!2.!deneme!yılı!2009!
yılı!ortalama!değerleri!ve!oluşan!gruplar!
Table!4.!Effects!of!different!sowing!dates!on!some!agronomic!characters!of!I.)tinctoria:!!mean!values!and!
groups!in!2009!year!of!second!trial!year!
Ekim!Zamanları!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sowing!
Dates!

!

Ekim!!!!!!!
October!

!
Bitki!Boyu!(cm)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Plant!
height!

63.4!±!2.3! !

Dal!Sayısı!(adet/bitki)!!Number!
of!branches!

2.3!±!0.3! !

a

b

b!
Bitki!Başına!Verim!(g/bitki)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33.8!±!2.9! !
Yield!of!plant!per!plant!
2

Kasım!!!!!!!
November!
b

51.8!±!1.5! !
a

6.9!±!0.3! !
a

98.8!±!3.7! !

Şubat!!!!!!!
February!
b

50.6!±!0.9! !
a

7.1!±!0.4! !
b

30.5!±!4.8! !

2

b
a
b
m ’deki!Bitki!Verimi!(g/m )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158.6!±!8.2! ! 390.9!±!22.2! ! 200.8!±!17.4! !
Yield!of!plant!in!m2!

Bitki!Başına!Meyve!Verimi!
(g/bitki)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yield!
of!fruit!per!plant!
2

b

15.4!±!2.7! !

a

34.0!±!0.9! !

2

c

9.6!±!1.0! !

16.44!

6.0!±!0.3!!

40.42!**!

44.14!

56.9!±!12.4!! 112.35!**!

61.81!

9.42!**!

49.19!

90.5!±!17.0!! 10.02!**!

41.99!

b

10.4!±!0.04!! 52.30!**!

18.84!

b

2.4!±!0.015!

7.62!**!

31.26!

c

15.8!±!0.14!! 64.66!**!

18.32!

4.1!±!0.04!!

18.96!

8.2!±!0.03! !

a
a
Tohum!Bindane!Ağırlığı!(g)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.6!±!0.011! ! 2.8!±!0.004! !
Thousand!seed!weight!

1.8!±!0.031! !

Meyve!Uzunluğu!(mm)!!!!!!!Fruit! 17.6!±!0.26!a!! 16.3!±!0.23!b!
length!

14.0!±!0.17! !

74!
!

17.51!**!

b

Bin!Meyve!Ağırlığı!(g)!Thousand! 11.7!±!0.03!a! 11.7!±!0.03!a!
fruit!weight!

b

53.8!±!1.0!!

250.1!±!
55.4!!

!

58.67!

61.2!±!5.2! !

4.1!±!0.08! !

CV(%)!

20.2!±!4.2!! 113.19!**!

b
a
m ’deki!Meyve!Verimi!!(g/m )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76.5!±!6.5! ! 133.9!±!1.9! !
Yield!of!fruit!in!m2!

Meyve!Eni!(mm)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fruit! 4.5!±!0.057!a!
width!
:!P<0.05;!**:!P<0.01!

!
!
Ortalama!!!!
F!Değeri!!!
Mean!
F!Value!

c

3.7!±!0.05! !

43.05!**!
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İlk! yıl! ikinci! yıla! göre! iklim! şartlarının! daha! sert!
oluşu! (ilk! yıl! Kasım! ayından! Şubat! ayına! kadar! 64!
gün!don!olayı!gerçekleşirken,!ikinci!yıl!32!gün!don!
olayı! yaşanmıştır)! Kasım! ekimleri! arasındaki!
farklılığın!sebebi!olarak!düşünülmektedir.!!
Yapılan! araştırmada! I.) tinctoria’da! bitki! boyunun!
40.1H114.2!cm!arasında!değiştiği!ve!ortalama!62.5!
cm! olduğu! görülmüştür.! Yıldırımlı! (1988)! I.)
tinctoria’da!bitki!boyunun!30H130!cm,!Tansı!(1999)!
65.1H94.9!cm,!Kızıl!(2000)!117.9!cm!ve!Akar!(2006)!
53H121! cm! arasında! değiştiğini! belirtmişlerdir.! Bu!
araştırmada! elde! edilen! bitki! boyunun! (40H114!
cm)! belirtilen! bu! değerler! arasında! olduğu,! bu!
bakımdan! diğer! araştırıcıların! sonuçları! ile! uyum!
içinde!olduğu!söylenebilir.!!
Bitki! boyu! üzerinde! genetik! yapının,! iklim!
şartlarının! ve! özellikle! yağışın! çok! etkisi!
bulunmaktadır.! Fazla! boylanmanın! yatmalara!
neden! olduğu! bitkilerde;! Kızıl! (2000)! kısa! bitki!
boyunun! yatma! tehlikesi! bakımından! olumlu! bir!
karakter! sayılabileceğini,! I.) tinctoria’da! zaman!
zaman! yatmaların! görüldüğünü! belirtmiştir.! Bu!
araştırmada! kısa! bitki! boyunun! görüldüğü! ekim!
zamanlarında! yatma! olmamış,! fakat! özellikle! aynı!
kökten!tekrar!sapa!kalkan!I.)tinctoria’da!uzun!bitki!
boyunun!etkisiyle!yatma!görülmüştür.!
Dal! sayısı! yönünden! diğer! araştırmalarda!
farklılıklar! gözlenmiştir.! Dal! sayısının! Tansı! (1999)!
3.1H6.0! adet,! Tansı! ve! Karaman! (2005)! 55.8! adet,!
Kızıl!(2000)!16.8!ve!Akar!(2006)!2H12!adet!arasında!
değiştiğini! belirtmişlerdir.! Bu! araştırmada! dal!
sayısı! 2.3H14.4! arasında! değişmektedir.! Bu!
bakımdan! Tansı! ve! Karaman! (2005)’ın! belirttiği!
değerden! düşük! çıkmışsa! da! diğerlerinin! belirttiği!
değerler!içinde!yer!almıştır.!
Meyve! verimi! açısından! bitki! başına! meyve!
2
veriminin! 6.1H34! g/bitki! arasında;! m ’den! elde!
edilen! meyve! veriminin! ise! 21.2H393.2! g! arasında!
değiştiği! görülmüştür.! Tansı! (1999)! bitki! başına!
2
meyve! verimini! 2.39H8.5! g,! Hurry! (1930)! m ’deki!
meyve!verimini!127H190.5!g!ve!Kızıl!(2000)!244.2!g!
olarak! bulmuşlardır.! Bitki! başına! meyve! verimi!
açısından! bu! çalışmada! bulunan! değerler! Tansı!
(1999)’nın! belirttiğinden! oldukça! yüksek!
2
bulunmuştur.!m ’den!elde!edilen!meyve!verimleri!
ekim!
zamanlarının!
ortalaması!
olarak!
2
karşılaştırıldığında! (Çizelge! 2.! 161.2! g/m ,! Çizelge!
2
2
3.! 183.7! g/m ! ve! Çizelge! 4.! 90.5! g/m )! belirtilen!
kaynaklarla! uyumludur.! ! Yalnızca! bazı! aylarda!
2
(Çizelge! 2.! Ekim! ayı! 393.2! g/m ,! Çizelge! 3.! Şubat!
2
2
ayı! 274.5! g/m ,! Mart! ayı! 353.1! g/m )! oldukça!
yüksek!sonuçlar!elde!edilmiştir.!!

Çömlekçioğlu)ve)ark.,))2014)11)(1))

Bu! çalışmada! 7.1H11.9! g! arasında! değişen! bin!
meyve! ağırlıklarının,! Kızıl! (2000)’da! 4.2! g,! Akar!
(2006)’da! ise! 3.4! g! olduğu! belirlenmiştir.!
Araştırmada!elde!edilen!değerin!literatüre!nazaran!
oldukça! yüksek! olduğu! görülmektedir.! Tohum!
bindane! ağırlığı! bakımından! elde! edilen! değerler!
sonbahar! ekimlerinde! (ortalama! 2.6! g),! ilkbahar!
ekimlerinden! (ortalama! 2.0! g)! daha! yüksek!
bulunmuştur.! Tansı! (1999)’ya! göre! 0.65H2.02! g! ve!
Kızıl! (2000)’a! göre! 1.27! g! olan! bindane! ağırlıkları,!
bu! çalışmadan! elde! edilen! sonuçlarla! uyum!
içindedir.!!
Ekim! zamanı! geciktikçe! bindane! ağırlığında!
görülen! azalma,! bitkinin! gelişme! süresinin!
kısalmasıyla! ilişkilidir.! Öztürk! (2000),! geç! oluşan!
kapsüllerde! daha! az! sayıda! ve! daha! küçük!
tohumların! gelişmesi! sonucu! tohum! veriminin!
düştüğünü! bildirmişlerdir.! Bu! çalışmada! ilkbahar!
ekimlerinde! gerek! meyve! ve! tohum! bindane!
ağırlıklarının! düşmesinin! gerekse! kabukları!
çıkarılan! meyvelerin! içinde! tohum! bulunmayışının!
belirtilen!
sebeplerden!
ileri!
geldiği!
düşünülmektedir.!!
Meyve!eni!değerleri!incelendiğinde,!3.7!ile!4.5!mm!
arasında! değişirken,! ortalama! 4.0! mm! olarak!
bulunmuştur.! Yıldırımlı! (1988)! meyve! enini! 1.5H4!
mm! arasında,! Tansı! (1999)! 2.7H3! mm,! Kızıl! (2000)!
2.73! mm! ve! Akar! (2006)! 2H4! mm! olarak!
bildirmişlerdir.! Yapılan! incelemede! meyve! eninin!
Tansı! (1999)! ve! Kızıl! (2000)’ın! belirttiği!
değerlerden!daha!yüksek,!Yıldırımlı!(1988)!ve!Akar!
(2006)’ın! belirttiği! değerlerin! üst! sınırıyla! uyumlu!
olduğu!belirlenmiştir.!!
I.) tinctoria’da! yapılan! incelemeler! sonucunda!
meyve! uzunluğunun! 14.04H19.0! mm! arasında!
değiştiğini,! ortalama! olarak! 16.1! mm! olduğu!
belirlenmiştir.! Yapılan! araştırmalarda! meyve!
uzunluğunu! Yıldırımlı! (1988)! 8H19! mm,! Tansı!
(1999)! 12.9H14.4! mm,! Kızıl! (2000)! 14.2! mm! ve!
Akar! (2006)! 10H17! mm! arasında! bulmuşlardır.! Bu!
araştırmadan! elde! edilen! meyve! uzunluğu!
değerleri! araştırıcıların! bulduğu! değerlerle! uyum!
içerisindedir.!

I.&buschiana&Türünde(Gövdeyle(İlgili(
Özelliklere(İlişkin(Bulgular(
2007H2008! yetiştirme! sezonunda! ekilen! I.)
buschiana) türünün! 2009! yılına! ait! agronomik!
değerleri! ve! bu! verilere! ilişkin! varyans! analizi!
sonuçları!Çizelge!5’de!verilmiştir.!!
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Çizelge! 5.! I.) buschiana'daki! bazı! agronomik! özellikler! üzerine! ekim! zamanlarının! etkisi:! 1.! deneme! yılı!
2009!yılı!ortalama!değerleri!ve!oluşan!gruplar!
Table!5.!Effects!of!different!sowing!dates!on!some!agronomic!characters!of!I.)buschiana:!!mean!values!
and!groups!in!2008!year!of!first!trial!year!
Ekim!Zamanları!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sowing!Dates!

!

!!
Ortalama!!!!
Mean!

!
F!Değeri!!
F!Value!

CV(%)!

98.3!±!4.3!a!

94.6!±!1.6!!

7.43!**!

17.27!

5.4!±!0.9!a!

1.6!±!0.2!c!

2.9!±!0.3!!

12.56!**!

83.98!

75.0!±!21.0!b!

434.7!±!58.0!a!

153.3!±!14.5!b!

197.7!±!44.4!!

24.73!**!

77.73!

72.0!±!19.4!c!

526.8!±!96.9!b!

230.5!±!20.0!c!

472.8!±!156.2!!

3.38!**!

84.77!

24.2!±!6.8!b!

124.8!±!19.8!a!

49.1!±!5.9!b!

58.8!±!12.7!!

15.95!**!

75.07!

23.1!±!5.4!c!

143.9!±!28.8!b!

76.4!±!9.9!b!

140.8!±!47.1!!

2.87!**!

85.91!

10.5!±!0.02!a!

8.8!±!0.01!ab!

10.5!±!0.09!a!

9.5!±!0.03!!

5.63!**!

19.84!

3.9!±!0.007!a!

3.8!±!0.009!a!

3.5!±!0.006!b!

3.7!±!0.004!

5.55!**!

6.39!

18.02!±!0.22!b!

17.79!±!0.21!b!

18.19!±!0.21!b!

19.18!±!021!a!

18.29!±!0.17!!

8.48!**!

14.32!

Meyve!Eni!(mm)!!!!!!!!!!!!!4.42!±!0.07!a!
Fruit!width!

4.46!±!0.06!a!

4.20!±!0.05!b!

4.39!±!0.06!a!

4.37!±!0.03!!

3.86!**!

16.54!

Ekim!!!!!!!!
October!

Kasım!!!!!
November!!!

Bitki!Boyu!(cm)!!!!!!!
Plant!height!

98.0!±!2.2!a!

76.5!±!3.3!b!

95.0!±!2.6!a!

Dal!Sayısı!(adet/bitki)!!
Number!of!branches!

3.1!±!0.3!b!

1.4!±!0.2!c!

!!

Bitki!Başına!Verim!
(g/bitki)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127.6!±!14.2!b!
Yield!of!plant!per!
plant!
m2’deki!Bitki!Verimi! 1061.7!±!88.2!a!
(g/m2)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yield!of!plant!in!m2!
Bitki!Başına!Meyve!
Verimi!(g/bitki)!!!!!!!!!!!!! 37.0±!6.2!b!
Yield!of!fruit!per!
plant!
m2’deki!Meyve!
319.9!±!47.7!a!
Verimi!!(g/m2)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yield!of!fruit!in!m2!
Bin!Meyve!Ağırlığı!(g)!
Thousand!fruit!
8.3!±!0.01!b!
weight!
Tohum!Bindane!
Ağırlığı!(g)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.7!±!0.038!ab!
Thousand!seed!
weight!
Meyve!Uzunluğu!
(mm)!!Fruit!length!

Şubat!!!!!!!!
February!

Mart!!!!!!!!
March!

!

*!!:!P<0.05;!**:!P<0.01!
!

2

Çizelge! 5’e! göre,! I.) buschiana’nın! m ’deki! bitki!
verimine! ilişkin! verileri! yönünden! ekim! zamanları!
arasındaki!farklılık!0.05!düzeyinde!önemli!olurken;!
diğer!özellikler!bakımından!0.01!düzeyinde!önemli!
bulunmuştur.!!
I.) bushiana’ya! ait! bitki! boyu! değerlerinin! 76.5! cm!
ile! 98.3! cm! arasında! değiştiği,! en! yüksek!
değerlerin!Mart!(98.3!cm)!ayı!ekiminden,!en!düşük!
bitki!boyunun!Kasım!(76.5!cm)!ayı!ekiminden!elde!
edildiği!görülmüştür.!Dal!sayısının!Şubat!(5.4!adet)!
ve!Ekim!(3.1!adet)!ayı!ekimlerinin!Kasım!(1.4!adet)!
ve! Mart! (1.6! adet)! ayı! ekimlerinden! farklı! şekilde!
yüksek!olduğu!görülmüştür.!
76!
!

Bitki! başına! bitki! verimi! ve! bitki! başına! meyve!
verimi! bakımından! en! yüksek! değerler! Şubat!
ekiminden! sırasıyla! 434.7! g! ve! 124.8! g,! en! düşük!
değerler! ise! Kasım! (75.0! g! ve! 24.2! g,! sırasıyla)! ayı!
2
ekiminden! elde! edilmiştir.! Fakat! m ’deki! bitki! ve!
meyve! verimleri! incelendiğinde! en! yüksek!
değerlerin! Şubat! ayında! değil! Ekim! ayı! ekiminden!
2!
2
(sırasıyla!1061.7!g/m ve!319.9!g/m )!elde!edildiği!
görülmektedir.! I.) bushiana’daki! bu! verim!
değerleri,! I.! tinctoria’ya! nazaran! oldukça! düşük!
çıkmıştır.! Ortaya! çıkan! bu! sonucun! sapa! kalkan!
bitki! oranlarıyla! (Ekim! için! %35,! Kasım! için! %8,!
Şubat! için! %20,! Mart! için! %15)! ilişkisi! olduğu!
düşünülmektedir.!Çünkü!I.)buschiana’da!ekimlerin!
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üzerinden! bir! yıldan! fazla! bir! zaman! geçmesine!
rağmen! Ekim! ayı! ekimi! hariç! diğer! ekim!
zamanlarında! hala! rozet! halde! kalan! bitkiler!
olduğu,! bunların! sapa! kalkamadığı! gözlenmiştir.!
Bu! durum! bitkinin! yabani! olmasından! ve!
denemenin! yapıldığı! Kahramanmaraş! merkeze!
göre! daha! soğuk! olan! Göksun! ilçesinde! doğal!
olarak!yetişmesinden!kaynaklanabilir.!!
Bin!meyve!ağırlıkları!incelendiğinde!Kasım!ve!Mart!
ekimlerinden! elde! edilen! değerlerin! (her! ikisi! de!
10.5!g)!aynı!olduğu,!Ekim!ve!Şubat!(sırasıyla!8.3!ve!
8.8! g)! ayı! ekimlerinin! ise! daha! düşük! çıktığı!
gözlenmiştir.!
Tohum!
bindane!
ağırlıkları!
bakımından!Kasım!ayı!ekiminden!en!yüksek!değer!
(3.9!g)!ölçülmüştür.!I.)tinctoria’ya!(ortalama!2.3!g)!
nazaran! I.) buschiana’dan! (ortalama! 3.7! g)! daha!
yüksek!sonuçlar!elde!edilmiştir.!
I.) buschiana’da! meyve! uzunluğu! ortalamalarının,!
17.79! mm! ile! 19.18! mm! arasında! değiştiği!
görülmüştür.! En! uzun! meyve! boyu! 19.18! mm! ile!
Mart! ayı! ekiminden,! ! en! düşük! meyve! uzunluğu!
Kasım! (17.79! mm)! ayı! ekiminden! elde! edilmiştir.!
Fakat! meyve! eni! bakımından! en! yüksek! değer!
Kasım!(4.46!mm)!ayı!ekiminden!elde!edilmiştir.!

Tartışma(
Bitki!boyu,!bitki!başına!dal!sayısı!ve!tohum!verimi!
arasında! pozitif! önemli! korelasyon! bulunduğu!
belirtilmiştir!
(Önder,!
1995).!
Araştırma!
sonuçlarımız! da! genel! itibariyle! bu! fikir! ile!
paralellik!göstermektedir.!Denemenin!ilk!yılı!ekilen!
I.) tinctoria’da! en! uzun! bitki! boyu! ve! en! fazla! dal!
sayısının! görüldüğü! aynı! yıl! sapa! kalkan! bitkilerde!
Ekim! ayı! ekiminde! ve! aynı! kökten! tekrar! sapa!
kalkan!bitkilerde!ise!Mart!ekiminde!en!yüksek!bitki!
başına! meyve! verimi! elde! edilmiştir! (Çizelge! 2! ve!
3).! I.) buschiana’da! da! benzer! şekilde! en! yüksek!
bitki! boyu! ve! dal! sayısının! görüldüğü! Şubat! ayı!
ekiminden! bitki! başına! en! yüksek! meyve! verimi!
elde!edilmiştir.!
Denemenin! yürütüldüğü! her! iki! yılda! elde! edilen!
tüm! veriler! değerlendirildiğinde;! meyve! eni,!
meyve! uzunluğu,! bitki! başına! meyve! verimi! ve!
tohum! bindane! ağırlıklarından! elde! edilen!
değerler! arasında! orantılı! bir! ilişki! tespit!
edilememiştir.! Başalma! ve! Uranbey! (1998)!
tarafından! belirtilen! kapsül! uzunluğundan! ziyade!
kapsülde! gelişmiş! olgun! tohum! bulunmasının!
verime! daha! etkili! olduğu! fikri! bu! araştırmada! da!
paylaşılmaktadır.!
Elçi! ve! ark! (1987),! kapsüldeki! tohumların!
olgunlaşma!safhasında!oldukları!Mayıs!ve!Haziran!
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ayında! düşen! yüksek! yağışın! hasat! tarihini!
geciktirdiğini! belirtmişlerdir.! Tansı! (1999)! I.)
tinctoria) ile! yaptığı! araştırmada! çiçeklenmeden! 4H
6! hafta! sonra! meyvelerdeki! tohumların!
olgunlaştığını! bildirmiştir.! Bu! araştırmada!
neredeyse!tüm!ekim!zamanlarında!ve!sapa!kalkan!
bitkilerde!çiçeklenmeden!hasada!kadar!geçen!gün!
sayısının! iki! ayı! geçtiği! görülmektedir.! Aradaki! bu!
farkın!meyveye!geçmenin!başladığı!Nisan!ve!Mayıs!
aylarında! görülen! yağıştan! ileri! geldiği!
düşünülmektedir.! Ayrıca,! Nisan! ve! Mayıs! ayında!
düşen!toplam!yağışın,!ikinci!yıl!birinci!yıla!nazaran!
daha! fazla! olmasından! dolayı! ikinci! yıl! bitkilerin!
geç!olgunlaştığı!gözlenmiştir.!!
Çiçeklenme,! yalancı! şemsiye! şeklindedir! ve! çiçek!
saplarının! uzunluğu! eşit! değildir! (Tansı,! 1999).! Bu!
araştırmada! da! bir! dal! üzerindeki! çiçeklerin!
açması,!meyve!oluşumu,!tohum!bağlama!ve!hasat!
olgunluğuna! gelmeleri! farklı! zamanlarda!
gözlenmiştir.! Bu! duruma! yabani! karakterden!
kaynaklanan! eş! zamanlı! olgunlaşma! olmayışı! da!
etkili! olabilmektedir.! Tansı! (1999)’nın! belirttiği!
gibi,! meyvenin! ve! meyve! sapının! çok! ince! yapıda!
olması!olgunlaşan!meyvelerin!hemen!dökülmesine!
neden!olmaktadır.!Özellikle!şemsiyedeki!çiçeklerin!
farklı! zamanlarda! açması! ve! tohum! bağlaması!
hasatta! güçlükler! meydana! getirmekte! ve! ayrıca!
bitki! başına! tohum! verimleri! bakımından! da!
farklılıklara! yol! açmaktadır.! Neredeyse! tüm!
parsellerde,! olgunlaşan! meyvelerde! dökülme!
olmuş!ve!tohum!kaybı!yaşanmıştır.!!

Sonuç(
I.) tinctoria) türünde! ikinci! yıl! ilkbahar! ekimleri! ile!
sonbahar! ekimleri! arasında! bitki! verimi!
bakımından! büyük! fark! olduğu! görülmektedir.! İlk!
yıl!Şubat!ve!Mart!ayı!ekimlerinde!çoğunlukla!rozet!
halde! kalan! bitkiler,! ertesi! yıl! aynı! kökten! tekrar!
sapa! kalktığında! daha! iyi! gelişim! göstermişlerdir.!
Ekim! ve! Kasım! ekimleri! Mart! ayı! başında! sapa!
kalkmış,!hiç!yaprak!verimi!alınamamıştır.!Şubat!ve!
Mart! ekimlerinde! de! sapa! kalkmalar! yaşandıysa!
da,! yaprak! verimi! alınabilmiştir.! Bu! bakımdan!
Kahramanmaraş! koşullarında! yalnızca! tohum!
verimi! alınmak! isteniyorsa,! geç! sonbahara!
kalmadan! ekim! yapılabilir.! Yaprak! verimi! alınmak!
isteniyorsa,! Şubat! ayının! sonundan! itibaren! erken!
ilkbaharda!ekim!yapılabilir.!!!
I.) buschiana) ise! aynı! yıl! sapa! kalkmamış! ve!
sonbaharda! yapılan! ekimlerde! ilkbaharda! çıkışın!
gerçekleştiği! görülmüştür.! İlkbaharda! yapılan!
ekimlerde! çıkış! çok! randımanlı! olmamıştır.! Bu!
yüzden! bu! tür! için! en! uygun! ekim! zamanının!
77!
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sonbaharda! olduğu! düşünülmektedir.! Ayrıca! I.)
buschiana! türünün! I.) tinctoria! türüne! nazaran!
daha! uzun! bitki! boyuna! sahip! olduğu,! daha! az!
dallandığı,! bitki! başına! bitki! ve! meyve! veriminin,!
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