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Çeltik'Kavuzunun'Hıyar'Fidesi'Yetiştirme'Ortamı'Olarak'Kullanım'Olanaklarının'
Araştırılması'
H.'Akbaşak'

'

P.'S.'Koral'

Namık!Kemal!Üniversitesi,!Çorlu!Meslek!Yüksekokulu!Seracılık!Programı!
!

Bu! çalışmada! öğütülmemiş! ve! öğütülmüş! çeltik! kavuzu! ile! bu! ortamların! torfla! kombinasyonlarının! hıyar! fidesi!
üretiminde!kullanılma!olanakları!araştırılmıştır.!Denemede!fide!yetiştirme!ortamı!olarak!1)%100!öğütülmemiş!çeltik!
kavuzu!(NÇK),!2)%100!öğütülmüş!çeltik!kavuzu!(ÖÇK),!3)%50!NÇK!+!%50!torf,!4)%25!NÇK!+!%75!torf,!5)%25!ÖÇK!+!
%75!torf,!6)%50!ÖÇK!+!%50!torf,!7)!%25!süper!iri!perlit!+!%75!torf!(kontrol)!kullanılmıştır.!En!iyi!sonuçlar!gövde!çapı,!
gerçek!yaprak!sayısı,!kotiledon!yapraklarından!sonra!fide!uzunluğu,!yaprak!uzunluğu,!yaprak!genişliği,!kök!uzunluğu!
ve! köklü! fide! uzunluğunda! %75! torf! +! %25! süper! iri! perlit! (kontrol)! karışımından;! fide! genişliği,! kotiledon!
yapraklarından!sonra!fide!ağırlığı,!kök!ağırlığı!ve!köklü!fide!ağırlığında!ise!%25!NÇK!+!%75!torf!ortamından!alınmıştır.!
%100!NÇK’dan!oluşan!ortam!ise!fide!çıkış!oranı!dışında,!tüm!fide!özelliklerinde!en!düşük!değerleri!vermiştir.!
Anahtar'kelimeler:!Çeltik!kavuzu,!fide,!ortam,!hıyar,!torf,!perlit!
!

The'Investigation'of'The'Possibilities'of'Using'Rice'Hulls'as'a'Growing'Media'
for'Cucumber'Seedlings'
In!this!study,!the!possibility!of!using!unground!and!ground!rice!hulls!and!their!combinations!with!peat!as!media!for!
cucumber!seedling!propagation!was!investigated.!
In!the!experiment,!propagation!media!were!as!follows;!1)100%!unground!rice!hull!(UGRH),!2)100%!ground!rice!hull!
(GRH),! 3)50%! GRH! +! 50%! peat! 4)25%! UGRH! +! 75%! peat,! 5)25%! GRH! +! 75%! peat,! 6)50%! GRH! +! 50%! peat! 7)! 25%!
coarse! perlite! +! 75%! peat! (control).! The! best! results! in! stem! diameter,! number! of! true! leaves,! length! of! seedling!
above!the!cotyledons!leaves,!length!of!leaves,!width!of!leaves,!length!of!root!and!length!of!seedling!with!root!were!
obtained!from!75%!peat!+!25%!coarse!perlite!(control)!media,!while!the!seedlings!grown!in!25%!UGRH!+!75%!peat!
media!gave!the!hightest!value!seedling!width,!seedling!weight!above!cotyledons!leaves,!weight!of!root!and!weight!
of!seedling!with!root.!The!seedlings!grown!in!100%!UGRH!gave!the!lowest!values!in!all!seedling!properties!except!!
emergence!percentage.!!
Keywords:!Rice!hulls,!seedling,!media,!cucumber,!peat,!perlite!

Giriş''
Çeltik!kavuzlarının!bazı!formları,!1970’den!itibaren!
ticari!
üretimde!
ve!
yetiştirme!
ortamı!
denemelerinde! peat! ve! peatcperlit! karışımlarına!
alternatif!olarak!kullanılmaktadır!(Jarahian,!2010).!
Çeltik!kavuzlarının!değişik!formlarının!(öğütülmüş,!
bekletilmiş,! kömürleştirilmiş,! kompost! edilmiş,!
genleştirilmiş,! yarı! kaynatılmış! ve! taze! olarak)!
alternatif! bir! köklenme! ortamı! bileşeni! olarak!
kullanılmasıyla! ilgili! çok! sayıda! araştırma!
yapılmıştır.! Çeltik! kavuzları! ilk! önce,! topraklı!
harçlar! içinde! kum! ve! toprak! yerine! geçebilecek!
olası! bir! materyal! olarak! denenmiş! (Einert,! 1972;!
1973),! daha! sonra! da! topraksız! harçlar! içinde!
perlit! yerine! kullanılabilirliği! araştırılmıştır! (Evans!
ve! Gachukia,! 2004,! Evans! ve! Gachukia! 2007;!
Papfotiou!ve!ark.,!2001).!'
Çeltik! kavuzları! pirinç! işleme! endüstrisinin! yan!
ürünleri! olup;! hemiselüloz,! lignin! ve! silis! içerirler!

(Juliano! ve! ark.! 1987).! Çeltik! kavuzunun! yaklaşık!
olarak! %20’si! silis! bileşeninden! oluşmaktadır!
(Kamath!ve!Proctor,!1998).!Bunt!(1988)!ve!Hannan!
(1998)’na! göre! taze! çeltik! kavuzlarının! hacim!
3
ağırlığı!0.10!g/cm ,!su!tutma!kapasitesi!%20!(v/v),!
toplam! gözenek! hacmi! %89! (v/v)! ve! hava! dolu!
boşluk! hacmi! %69! (v/v)’dur.! Evans! ve! Gachukia!
(2007),! taze! çeltik! kavuzlarının! substratlar! içinde!
drenajı!ve!hava!dolu!boşluk!hacmini!sağlamak!için!
kullanılabileceğini!belirtmişlerdir.!
Laiche! ve! Nash! (1990),! üç! açelya! çeşidi! üzerine!
yaptıkları! çalışmada! kompost! edilmiş! çeltik!
kavuzlarının!çam!kabukları!yerine!alternatif!olarak!
kullanılabileceğini! saptamışlardır,! Synder! (1994)!
tarafından! da! serada! domates! yetiştiriciliğinde!
ağaç! kabukları! ve! çeltik! kavuzlarının! yetiştirme!
ortamı!olarak!iyi!bir!seçenek!olduğu!bildirilmiştir.!
79!
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Nutt! ve! Evans! (2005),! değişen! oranlarda!
öğütülmüş!çeltik!kavuzu!içeren!ortamları!domates!
fidesi! üretiminde! kullanmışlar.! Ortamların! yarısını!
torfa! %0,! 30,! 60! ve! 90! oranında! öğütülmüş! çeltik!
kavuzu! ekleyerek,! diğer! yarısına! da! su! tutucu!
madde! ilave! ederek! elde! etmişler! ayrıca! tüm!
ortamlara! %10! oranında! perlit! katmışlardır.!
Fidelerin! gelişmesinde,! öğütülmüş! çeltik! kavuzu!
içeren! ortamların! her! grubunda! da! su! tutucu!
kullanılmayan! ve! kullanılan! ortamlarda,! kontrolle!
(%90! torf:! %10! perlit! veya! %100! vermikulit)!
benzer! sonuçlar! elde! edilmiştir.! Çimlenme!
oranlarının!da!öğütülmüş!çeltik!kavuzu!içeren!tüm!
ortamlarda! kontrol! ile! aynı! olduğu! öğütülmüş!
çeltik! kavuzunun! torf! ve! vermikulite! alternatif!
olarak! kullanılabileceği! belirtilmiştir.! Evans! ve!
Gachukia! (2004)! tarafından! yarı! kaynatılmış! taze!
çeltik!kavuzlarının!perlite!alternatif!olabileceği!ileri!
sürülmüştür.! Tane! büyüklüğü! 1.00c2.80! mm!
arasında! olan! yarı! kaynatılmış! tazecöğütülmüş!
çeltik! kavuzlarının! fiziksel! özelliklerinin! bitki!
büyümesi!için!en!uygun!olduğu!ve!torfa!benzediği!
bildirilmiştir!(Buck!ve!ark.!2006).!
Dueitt! ve! Newman,! (1994)! tarafından! çeltik!
kavuzlarının!
torf!
yerine!
kullanılabilirliği!
araştırılmış;! taze! ve! bekletilmiş! çeltik! kavuzları!
%0’dan! %50’ye! kadar! ortamlara! karıştırılarak!
Kadife! Çiçeği! (Marigolds)! ve! Ateş! Çiçeği! (Salvia)!
bitkileri! yetiştirilmiştir.! En! fazla! kuru! bitki! ağırlığı!
ve! bitki! boyu! %10c20! oranında! bekletilmiş! çeltik!
kavuzu! içeren! ortamlardan! elde! edilmiş;! ayrıca!
ortamdaki! çeltik! kavuzu! oranının! artmasıyla!
pH’nın!da!arttığı!belirtilmiştir.!
Aklıbaşında! ve! ark.! (2011),! farklı! ortamların! sarı!
çam!fidesi!üretimine!etkisini!belirlemek!için!on!altı!
ortamda! fide! yetiştirmişler! ve! ortam! olarak! çeltik!
kavuzu,!tüf!ve!torf!materyallerini!tek!başlarına!ve!
ikili! karışımlar! halinde! kullanmışlardır.! Deneme!
sonunda! en! iyi! fide! gelişmesi! porozitesi! %60.1! ve!
kullanılabilir! su! hacmi! %15.9! olan,! %10! çeltik!
kavuzu! eklenen! torf! ortamından! elde! edilmiştir.!
Saf! ortamlar! arasında,! yalnız! çeltik! kavuzundan!
oluşan! ortamda! fidelerin! gelişmediği! görülmüş! ve!
çeltik! kavuzunun! %30! oranında! ilave! edildiği! torf!
ortamı,! sadece! torfdan! oluşan! ortamla! hemen!
hemen!aynı!sonuçları!vermiştir.!
Marianthi! (2006),! Pinus) halepensis’in! %70! torf! ve!
%30! çeltik! kavuzundan! oluşan! ortamda! %70! torf!
ve! %30! perlit! ortamından! daha! iyi! gelişme!
gösterdiğini!bildirmiştir.!Papafotiou!ve!ark.!(2001),!
Nerium)olenader!L.!bitkisinin!eşit!miktarda!torf!ve!
çeltik! kavuzu! karışımında! bitki! uzunluğu! ve! çiçek!
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sayısının! torf! ve! perlitten! oluşan! kontrolle! aynı!
olduğunu!belirtmiştir.!
Taze! ve! çürütülmüş! çeltik! kavuzu! içeren! ortamc
ların! acı! biber! fidelerinde! büyüme! ve! inorganik!
element! içeriği! üzerine! etkisi! araştırıldığı! bir!
çalışmada;! fideler! hacmen! %100:0,! 80:20,! 60:40,!
20:80! ve! 0:100! torf:çeltik! kavuzu! ortamlarında!
yetiştirilmiştir.!Taze!çeltik!kavuzu!içeren!ortamlarc
da,! çeltik! kavuzu! oranının! artması! fide! gelişimi,!
kök! canlılığı,! klorofil! içeriği! ve! yapraklardaki! N! ve!
Fe! içeriklerini! azaltmıştır.! Kompost! yapılmış! çeltik!
kavuzu! içeren! ortamlarda! en! iyi! gelişme! %40! torf!
%60! çeltik! kavuzundan! oluşan! ortamdan! elde!
edilmiştir!(Lee!ve!ark.!2000a).!
Sambo! ve! ark.! (2008),! çeltik! kavuzlarını! öğüterek!
elekten!geçirdikten!sonra!1,!2,!4!ve!6!mm!çapında!
dört! grup! çeltik! kavuzu! elde! ederek! torf! ve! çeltik!
kavuzu!ortamlarının!fiziksel!ve!serbest!su!hacmini!
karşılaştırmışlardır.! Öğütülmüş! ! çeltik! kavuzu!
ortamlarının! tümünde! hacim! ağırlığının! torfdan!
yüksek! olduğu,! çeltik! kavuzlarının! parçacık!
büyüklüğü! azaldıkça,! hacim! ağırlığının! da! arttığı!
belirlenmiştir.! Torfun,! tüm! çeltik! kavuzu!
ortamlarından!daha!yüksek!su!tutma!kapasitesine!
sahip! olduğu;! çeltik! kavuzu! gruplarından! 1! ve! 2!
mm! çapında! olan! ortamların! fiziksel! özelliklerinin!
çoğunun!torf!ile!aynı!olduğu!saptanmıştır.!
Muttiarawati! (2012),! kuşkonmaz! fidelerini! çeltik!
kavuzu!ve!kompost!ortamında!yetiştirmiş,!1:1!çelc
tik! kavuzu! ve! kompostdan! oluşan! ortamda! yetişc
tirilen! fidelerde! kök! ve! sürgün! gelişiminin! çeltik!
kavuzu! oranı! daha! yüksek! olan! ortamda! yetiştiric
lenlere!göre!daha!iyi!olduğunu!ileri!sürmüştür.!
RodriguezcDelfin! ve! ark.! (2005),! topraksız! ortamc
larda! soğan! yetiştiriciliğinde,! soğan! fidelerini! hacc
men!%100!tüf,!%100!çeltik!kavuzu,!%70!%30,!%50!
%50,! %30! %70! tüf! ve! çeltik! kavuzu! ortamlarına!
dikmişlerdir.! En! yüksek! verimi! (60! g/bitki)! %100!
tüf! ortamı,! en! düşük! verimi! ise! (40! g/bitki)! %100!
çeltik!kavuzu!ortamı!vermiştir.!
Bassan! ve! ark.! (2012),! torf! ve! öğütülmüş! çeltik!
kavuzunu! (öğütülmüş! çeltik! kavuzunun! oranı!
hacmen! %! 0,! 33,! 67! ve! 100)! havasız! sindirim!
artıkları! olmaksızın! ve! gübre! olarak! havasız!
sindirim! artıklarını! (%20! oranında)! ilave! ederek!
hazırlamışlardır.! Karışımların! ilk! önce! fiziksel! ve!
kimyasal! özellikleri! belirlenmiş! daha! sonra! da! doc
mates!ve!Salvia)splendens!bitkilerinin!yetiştirilmec
sinde! kullanılmıştır.! Havasız! sindirim! ! artıklarının!
olmadığı!ortamlarda,!karışımdaki!öğütülmüş!çeltik!
kavuzu!oranının!artması!her!iki!türün!gelişimini!de!
olumsuz! etkilemiş! ortamdaki! öğütülmüş! çeltik!
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kavuzu! oranı! %33’den! daha! yüksek! olduğunda!
fideler!pazarlanma!büyüklüğüne!ulaşamamıştır.!!
Zanin! ve! ark.! (2011),! 0:%100,! 25:%75,! 50:%50,!
75:%25! ve! 100:%0! çeltik! kavuzu:torf! ortamlarının!
kimyasal! özelliklerini! belirlemişler! daha! sonrada!
bu! karışımları! domates,! biber! ve! iki! hindiba!
çeşidinin! yetiştirilmesinde! kullanmışlardır.! Tüm!
karışımların! pH,! EC! ve! organik! karbon! gibi!
kimyasal! özelliklerinin! literatürde! önerilenler! ile!
uyumlu!olduğu!ve!fide!üretiminde!kullanılabileceği!
belirtilmiştir.! Denemede! türler! arasında! farklı!
tepkiler! elde! edilmiş;! biber! ve! domates! bitkileri,!
ortamdaki! çeltik! kavuzu! %’sinin! artmasından!
olumsuz! etkilenmiştir.! ! Bu! bitkilerde! çeltik!
kavuzunun! torf! yerine! kullanılmasının! uygun!
olmadığı!görülürken,!hindibanın!farklı!çeşitleri!için!
çeltik!kavuzu!içeren!ortamların!daha!uygun!olduğu!
ortaya! çıkmıştır.! Sonuçta! çeltik! kavuzlarının!
yetiştirme! ortamı! bileşeni! olarak! uygun! olduğu!
(hacim! içinde! oranı! %50’yi! geçmemeli),! fakat!
türlerin!istekleri!ve!çeşitlerin!gereksinimlerinin!de!
dikkate!alınması!gerektiği!vurgulanmıştır.!!
Öğütülmüş! ve! kompost! edilmiş! çeltik! kavuzlarının!
fiziksel! özelliklerini! ve! bazı! bitkilerin! topraksız!
olarak! yetiştirilmesinde! etkisini! belirlemek!
amacıyla! yapılan! araştırmada,! torf! ve! hindistan!
cevizi! liflerine! %0,! 25,! 50,! 75! ve! 100! oranında!
çeltik! kavuzu! karıştırılmıştır! (öğütülmüş! çeltik!
kavuzlarının! %90’nın! parçacık! büyüklüğü! 0.51c2!
mm’dir).! Tüm! ortamlar! içinde! bitkilerin!
büyümesinin! %25! çeltik! kavuzu! ve! %75! torf!
karışımında! en! iyi! olduğu! görülmüştür! (Song! ve!
ark.!2010).!
Lee! ve! ark.! (2000b),! biber! fidesi! yetiştiriciliğinde!
taze!çeltik!kavuzlarını!0.59!mm,!0.59c1.0!mm,!1.0c
1.41! mm! ve! >1.41! mm! olarak! dört! farklı! parçacık!
büyüklüğünde,!%25!torf!ve!%25!perlit!karıştırarak!

kullanmışlardır.! Çeltik! kavuzu! içeren! ortamlar!
arasında! en! iyi! bitki! gelişmesi! (bitki! boyu,! gövde!
çapı,! yaprak! sayısı,! yaprak! alanı,! taze! sürgün! ve!
kök! ağırlığı,! kuru! sürgün! ve! kök! ağırlığı)! parçacık!
büyüklüğü! 0.59c1.0! mm’den! oluşan! genişletilmiş!
çeltik!kavuzu!ortamında!bulunmuştur.!
Çeltik! kavuzu! ince! talaştan! biraz! daha! büyük! olan!
yapısıyla! pirinç! yetiştirilen! bölgelerden! çok! ucuza!
temin!edilebilen!organik!bir!materyaldir.!Çok!hafif,!
uniform,! çürümeye! dayanıklı! bir! agregattır.!
Genelde! topraktan! geçen! hastalık! ve! zararlı!
taşımaz!(Sevgican,!1999).!
Türkiye’nin! çeltik! ekim! alanı! 2011! yılında! yaklaşık!
108! bin! ha! ve! üretimi! 900! bin! ton! olarak!
gerçekleşmiştir! (Anonim,! 2012).! Ülkemizde! çeltik!
tarımı! başta! Marmara! olmak! üzere! Karadeniz! ve!
Akdeniz! bölgesinde! yoğunlaşmıştır.! Çeltik! pirince!
işlendiğinde! 100! kg! çeltikten! 20! kg! kavuz! elde!
edilmektedir!(Dönmez,!2007).!
Çeltik! kabukları! üretim! aşamasında! pirinçten!
ayrılır!ve!atık!madde!olarak!kullanılır.!Çeltik!kavuzu!
ülkemizde! kolayca! bulunabilen,! topraksız! ortama!
göre! daha! ucuz! temin! edilebilen,! çevre! kirliliği!
oluşturmayan,! çeltik! fabrikalarından! alınıp! hemen!
kullanılabilen,! hafif,! taşınması! kolay! organik! bir!
materyaldir.!
Ülkemizde!
genellikle!
tavuk!
çiftliklerinde! altlık! olarak! ve! demircçelik!
tesislerinde!değerlendirilmektedir.!
Bu! çalışmanın! amacı! öğütülmemiş! ve! öğütülmüş!
taze!(çürütülmemiş)!çeltik!kavuzlarının!hıyar!fidesi!
üretiminde! tek! başına! veya! torfla! değişik!
oranlarda! karışım! halinde! kullanılabilirliğini!
araştırmaktır.! Fide! yetiştirme! ortamı! olarak!
kullanılan! ortamlar! ve! bileşimleri! Çizelge! 1’de!
verilmiştir.!
!

!
Çizelge!1.!Fide!yetiştirme!ortamı!olarak!kullanılan!ortamlar!ve!bileşimleri!(hacmen)!
Table!1.!Composition!of!different!seedling!media!used!in!the!experiment!(v/v)!
Ortam!No/!
1!
2!
3!
4!
5!
Medium!No!

Bileşimi/!
Composition!
!

%100!
NÇK/!
100%!
UGRH!

%100!
ÖÇK/!
100%!GRH!
!

%50!NÇK!
+%50!
torf/!
50%!
UGRH+!
50%!peat!

%25!NÇK!
+%75!
torf/!
25%!
UGRH+!
75%!peat!

6!

%25!ÖÇK! %50ÖÇK!
+%75!
+%50!
torf/!
torf/!
25%!GRH+! 50%GRH+!
75%!peat! 50%!peat!

7!
%75torf+!
%25!süper!
iri!perlit/!
75%!peat+!
25%!
coarse!
perlite!

NÇK!(Öğütülmemiş!çeltik!kavuzu),!ÖÇK!(Öğütülmüş!çeltik!kavuzu)!
UGRH!(Unground!rice!hull),!GRH!(Ground!rice!hull)!
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Materyal've'Yöntem'
Deneme,! 2010! yılında! genişliği! 5m,! uzunluğu! 30m! ve!
yüksekliği! 3.5m! olan! Çorlu! Meslek! Yüksekokulu’na! ait!
0!
0!
(41 11’N,!27 49’!E)!plastik!örtülü!serada!yapılmıştır.!

Çizelge! 1’de! görüldüğü! gibi! araştırmada! 7! farklı!
ortam! kullanılmış! ve! bu! ortamlarda! üretilen! hıyar!
fidelerinin! gelişmesi! incelenmiştir.! Bitkisel!
materyal! olarak! Barbaros! F1! hıyar! çeşidi!
kullanılmıştır.!Barbaros!F1:!partenokarpik,!erkenci,!
bitki! yapısı! güçlü,! yarı! multi! ve! yüksek! verimli! bir!
çeşit! olup;! külleme! (spherrotheca) fuliginea)! ve!
uyuz! (cladosporium) cucumerinum)! hastalıklarına!
karşı!dayanıklıdır.!
Araştırmada!
kullanılan!
materyallerden!
öğütülmemiş! ve! öğütülmüş! çeltik! kavuzu!
Lüleburgaz’dan! özel! bir! yem! fabrikasından!
alınmıştır.!Öğütülmemiş!çeltik!kavuzunun!parçacık!
büyüklüğü!olarak!uzunluk!8c9mm,!genişlik!2c3mm;!
öğütülmüş! çeltik! kavuzunun! uzunluğu! 2c3mm! ve!
genişliği! 1c2mm! arasındadır.! Öğütme! işlemi!
toplam! poroziteyi! ve! hava! dolu! boşlukları!
azaltmak,!hacim!ağırlığını!arttırmak!için!yapılmıştır!
(Choi! ve! ark.! 1999).! Torf! olarak! plantaflor,! type! 3!
(Germany)! kullanılmış,! iri! perlit! ise! özel! bir! perlit!
şirketinden! sağlanmıştır.! Denemede! 1! nolu!
ortamda! %100! NÇK,! 2! nolu! ortamda! %100! ÖÇK!
kullanılmış,! 3! nolu! ortama! %50! NÇK! +! %50!
oranında! torf,! 4! nolu! ortama! %25! NÇK! +! %75!
oranında!torf,!5!nolu!ortama!%25!ÖÇK!+!%75!torf!
ve!6!nolu!ortama!%50!ÖÇK!+!%50!torf!katılmıştır.!7!
nolu! ortamda! (kontrol)! ise! %75! torf! +! %25!
oranında!iri!perlit!kullanılmıştır!
Ortamlar! hazırlandıktan! sonra! her! birinden! örnek!
alınıp! sulandırılarak! süspansiyon! metoduna! göre!
(1! hacim! hava! kurusu! harca! 2! hacim! damıtık! su!
katılarak! elde! edilen! karışımda)! pH! ve! EC!
ölçülmüştür!(Varış!ve!Altay,!2000).!!
Her! fide! için! 700! ml! ortam! içeren! çapı! 9.5cm,!
yüksekliği! 8.5cm! olan! 0.1mm! kalınlığında! siyah!
plastik! torbalar! kullanılmış! olup,! ortamlar!
torbalara!doldurulduktan!sonra,!drenaj!için!alttan!
itibaren! 2.5cm! yükseklikten! yatay! olarak! iki! adet!
yarık! açılmıştır.! Her! torbaya! bir! adet! tohum!
ekilmiştir.!
Denemede!tesadüf!blokları!deneme!desenine!göre!
üç! yinelemeli! ve! her! tekerrürde! 10’ar! adet! fide!
olmak!üzere!toplam!210!fide!kullanılmıştır.!
Fide! torbalarına! yapılacak! olan! sulama! ve!
gübreleme! uygulamalarının! düzenlenmesi! için!
kontrol! olarak! üst! çapı! 12.5cm,! alt! çapı! 8.5cm! ve!
yüksekliği!10.5cm!olan!700ml!ortam!içeren!3!nolu!
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test! saksılarına! her! konu! için! ayrı! olmak! üzere!
hıyar! tohumları! ekilmiş,! saksının! altına! çapı! 10cm!
ve! yüksekliği! 2cm! olan! saksı! altlıkları!
yerleştirilmiştir.! Altlıkta! sulu! gübre! bitmek!
üzereyken,! yeniden! sulu! gübre! uygulaması!
yapılmıştır!(Şekil!1).!
Fideler! kotiledon! yapraklı! safhadayken,! tüm!
ortamlara!ppm!olarak!150!N,!25!P!ve!125!K!içeren!
sulu! gübre,! başlangıçta! günde! bir! defa,! gelişme!
ilerledikçe! ortamın! su! tutma! kapasitesine,! bitki!
büyüklüğüne! ve! ortam! sıcaklığına! bağlı! olarak!
günde! iki,! üç! ve! dört! kez! uygulanmıştır.! Ayrıca!
ağırlık/ağırlık! olarak! suda! çözünür! %1.5! B,! %1! Cu,!
%4! Fe,! %4! Mn,! %0.05! Mo,! %6! Zn! bulunan! iz!
element! gübresinden! 20! gün! aralıklarla! iki! kez!
verilmiştir.!
Sulu!gübre!için!derişik!çözeltinin!hazırlanmasında;!
üre!(%46!N),!mono!amonyum!fosfat!(%12!N,!%27!
P)! ve! potasyum! nitrat! (%13! N,! %38! K)!
kullanılmıştır.!!
Hıyar!tohumları!02!Nisan!2010!tarihinde!torbalara!
ekilmiş! ve! ilk! çıkış! görüldüğünde,! çıkış! oranı! ve!
hızını! belirlemek! için! 9! gün! boyunca! sayım!
yapılmıştır.!Çıkışa!ortalama!gün!sayısı:!
N1.T1+!N2.T2+!N3.T3+...........Nn.Tn!

!

!

T1+T2+T3+.............Tn!
formülüyle!hesaplanmıştır!(Varış,!1985).!
!(N1:! T1! gününde! çıkış! gösteren! tohum! sayısı,! N2! :!
T1!ve!T2!günleri!arasındaki!artış)!!
Dikime!hazır!hale!gelmiş!fidelerde!(07!Mayıs!2010)!
gövde! çapı,! gerçek! yaprak! sayısı,! kotiledon!
yapraklarından!sonra!fide!uzunluğu,!fide!genişliği,!
kotiledon! yapraklarından! sonra! fide! ağırlığı,!
yaprak! uzunluğu,! yaprak! genişliği,! kök! uzunluğu,!
köklü! fide! uzunluğu,! kök! ağırlığı! ve! köklü! fide!
ağırlığı!özellikleri!belirlenmiştir.!
Fideler! üzerinde! yapılan! ölçümlerden! sonra! 7!
farklı! ortamda! yetiştirilen! bitkilerden! yaprak!
örnekleri!alınmış!ve!Tekirdağ!Ticaret!Borsasına!ait!
laboratuvarda!yaprak!analizleri!yaptırılmıştır.!
Deneme! başında! ve! sonunda! ortamlardan! örnek!
alınarak,!pH!ve!EC!ölçümleri!yapılmıştır.!
Elde! edilen! veriler! için! tesadüf! blokları! deneme!
deseninde! Düzgüneş! ve! ark.! (1987)’na! göre!
varyans!analizi!yapılmış,!önemli!bulunan!farlılıklar!
için! %5! L.S.D.! kontrol! yöntemi! ile! gruplar!
belirlenmiştir.!
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Farklı! ortamlarda! yetiştirilen! hıyar! fideleri! Şekil!
2’de,! kök! gelişimi! Şekil! 3’de! ve! farklı! ortamların!
fide! özellikleri! üzerine! etkisi! Çizelge! 2’de!
verilmiştir.!

Bulgular've'Tartışma''
Yapılan! varyans! analizi! sonucunda! ortamlar! arac
sındaki!farkın!çıkış!oranı,!gerçek!yaprak!sayısı,!fide!
genişliği,! kök! uzunluğu,! kök! ağırlığı! ve! köklü! fide!
ağırlığı!yönünden!önemli!olmadığı!belirlenmiştir.!!
!

!
Şekil!1.!Sulama!ve!gübreleme!uygulamalarının!düzenlenmesi!için!kullanılan!test!saksıları!
Figure!1.!Test!pots!used!for!regulating!of!irrigation!and!fertilization!practices'

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Şekil!2.!Farklı!ortamlarda!üretilen!hıyar!fideleri!
Figure!2.!Cucumber!seedlings!grown!in!different!media!
'
1:!%100!NÇK/100%!UGRH,!2:!%100!ÖÇK/100%!GRH,!3:!%50!NÇK!+!%50!torf/!50%!UGRH!+!50%!peat,!4:!%25!NÇK!+!
%75!torf/!25%!UGRH!+!75%!peat,!5:!%25!ÖÇK!+!%75!torf/25%!GRH!+!75%!peat,!6:!%50!ÖÇK!+!%50!torf/50%GRH!+!
50%!peat,!7:!%75!torf!+!%25!iri!perlit/75%!peat!+!25%!coarse!perlite!
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!!
Şekil!3.!Farklı!ortamlarda!üretilen!hıyar!fidelerinin!kök!gelişimi!
Figure!3.!Root!growth!of!cucumber!seedlings!grown!in!different!media!
!
Çizelge! 2! incelendiğinde! İstatistiki! açıdan! orc
uzunluğu! (36.48! cm),! yaprak! uzunluğu! (12.75!
tamlar!arasında!çıkış!oranı,!gerçek!yaprak!sayısı,!
cm)!ve!yaprak!genişliği!bakımından!(16.39!cm)!5!
fide!genişliği,!kök!uzunluğu,!kök!ağırlığı!ve!köklü!
nolu! (%25! ÖÇK! +! %75! torf)! ortam! ve! kök!
fide!ağırlığı!arasındaki!fark!önemli!bulunmamış,!
uzunluğu! (20.94! cm)! ve! köklü! fide! uzunluğu!
çıkış! yüzdesi! %90c96.66,! gerçek! yaprak! sayısı!
bakımından! (57.11! cm)! 3! nolu! (%50! NÇK! +%50!
4.11c5.33! adet,! fide! genişliği! 26.69c36.34! cm,!
torf)!ortam!izlemiştir.!Fide!kalitesi!yönünden!en!
kök! uzunluğu! 16.84c23.99! cm,! kök! ağırlığı!
zayıf!gelişme!1!nolu!(%100!NÇK)!ortamdan!elde!
23.33c56.78!g!ve!köklü!fide!ağırlığı!37.34c83.09!
edilmiştir.! Bu! sonuçlar,! saf! çeltik! kavuzundan!
g!arasında!değişim!göstermiştir!(Çizelge!2).!
oluşan! ortamlarda! fidelerin! gelişmediğini! bildic
ren!Aklıbaşında!ve!ark.!(2011),!ve!en!düşük!veric
Farklı! ortamların! çıkış! hızına! etkisi! istatistikî!
min! %100! çeltik! kavuzu! ortamında! yetiştirilen!
düzeyde!önemli!bulunmuştur.!Çıkış!hızı!7.20!ile!
soğan! bitkilerinden! elde! edildiğini! bildiren!
8.35!gün!arasında!değişim!göstermiştir.!En!hızlı!
RodriguezcDelfin!ve!ark.!(2005)!ile!uyumludur.!!
çıkış! 7.20! gün! ile! 4! nolu! (%25! NÇK! +! %75! torf)!
ortamında! sağlanmış,! bunu! 7.38! gün! ile! 7! nolu!
Fide! genişliği! (36.34cm),! kotiledon! yapraklac
(%75! torf! +%25! perlit)! kontrol! ortamı! izlemiş;!
rından! sonra! fide! ağırlığı! (26.31! g),! kök! ağırlığı!
en! geç! çıkış! ise! 1! nolu! (%100! NÇK)! ortamdan!
(56.78! g)! ve! köklü! fide! ağırlığı! (83.09! g)! en!
elde!edilmiştir.!
yüksek! 4! nolu! (%25! NÇK! +! %75! torf)! ortamdan!
sağlanmış! olup,! bunu! fide! genişliğinde! (33.10!
Gövde! çapı! (9.49! mm),! gerçek! yaprak! sayısı!
cm)! 7! nolu! (%75! torf! +! %25! perlit)! ortam,!
(5.33!adet),!kotiledon!yapraklarından!sonra!fide!
kotiledon! yapraklarından! sonra! fide! ağırlığı!
uzunluğu! (36.62! cm),! yaprak! uzunluğu! (13.46!
(53.37! g)! ve! köklü! fide! ağırlığında! (78.22! g)! 5!
cm),! yaprak! genişliği! (16.44! cm),! kök! uzunluğu!
nolu! (%25! ÖÇK! +! %75! torf)! ortam! izlemiştir.!
(23.99! cm)! ve! köklü! fide! uzunluğu! (60.62! cm)!
Song! ve! ark.! (2010)! tarafından! da! %25! çeltik!
olarak! en! yüksek! değerler! 7! nolu! (%75! torf! +!
kavuzu! ve! %75! peat! karışımından! en! iyi!
%25! perlit)! kontrol! karışımından! alınmış,! bunu!
sonuçlar! alındığı! belirtilmiştir.! Bu! sonuçlara!
gövde! çapı! (8.94! mm)! ve! gerçek! yaprak! sayısı!
göre!çeltik!kavuzunun!yetiştirme!ortamları!içine!
bakımından!(5.22!adet)!4!nolu!(%25!NÇK!+!%75!
maksimum! %25! oranında! katılması! gerektiği!
torf)!ortam,!kotiledon!yapraklarından!sonra!fide!
söylenebilir!(Reed,!2007).!!
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Çizelge!2.!Farklı!fide!ortamlarının!fide!özelliklerine!etkisi!

43.41!c!

16.84!

12.69!d!

10.25!d!

14.01!c!

26.69!

26.57!c!

4.11!

7.38!c!

8.35!a!

93.33!

1!
%100!NÇK/!
100%!UGRH!

34.67!

49.35!bc!

19.59!

14.00!cd!

11.06!c!

18.01!bc!

28.94!

29.75!bc!

4.66!

8.22!bc!

8.20!ab!

96.66!

2!
%100!ÖÇK/!
100%!GRH!

!63.86!

41.81!

57.11!a!

20.94!

5.33!abc!

12.32!ab!

22.05!ab!

33.23!

36.17!a!

5.00!

8.61!ab!

7.77!bc!

3!
%50!
NÇK+%50!
torf/!
50%!UGRH+!
50%!peat!
90.00!

83.09!

56.78!

54.09!ab!

18.65!

15.65!ab!

12.53!ab!

26.31!a!

36.34!

35.44!a!

5.22!

8.94!ab!

7.20!d!

96.66!

4!
%25NÇK+%75!
torf/!
25%!UGRH+!
75%!peat!

78.22!

53.37!

56.04!ab!

19.56!

16.39!a!

12.75!ab!

24.85!ab!

!33.83!

36.48!a!

4.77!

8.77!ab!

7.40!cd!

90.00!

5!
%25!ÖÇK!
+%75!torf/!
25%!GRH+!
75%!peat!

49.23!

29.31!

53.07!ab!

19.04!

14.58!bc!

12.05!b!

19.91!abc!

31.54!

34.03!ab!

4.77!

8.77!ab!

7.47!cd!

93.33!

6!
%50!ÖÇK!
+%50!torf/!
50%!GRH+!
50%$peat!

62.21!

38.63!

60.62!a!

23.99!

16.44!a!

13.46!a!

23.58!ab!

35.10!

36.62!a!

5.33!

9.49!a!

7.38!cd!

7!
%75torf+%25!
ir!
i!perlit/!
75%!
peat+25%!
96.66!
coarse!perlite!

X!

X!

7.643!

X!

1.460!

1.170!

7.347!

X!

4.777!

X!

1.055!

0.487!!

Akbaşak))ve)Koral,))2014)11)(1))

23.33!

52.68!

!X!!
!

!

%!5!
L.S.D.!

37.34!

Table!!2.!!Effects!of!different!growing!!medias!!on!seedling!characteristics.!
!
Ortam!No/!
Medium!No!
Çıkış!oranı/!
Emergence!percentage!(%!
Çıkışa!ortalama!gün!sayısı/!
Mean!days!to!emergence!
Gövde!çapı/!
Stem!diameter!(mm)!
Gerçek!yaprak!sayısı/!
Number!of!true!leaves!
Kotiledondan!sonra!fide!
uzunluğu/!
Length!of!seedling!above!
Fide!genişliği/!
cotyledon!(cm)!
Width!of!seedling!(cm)!
Kotiledondan!sonra!fide!ağırlığı/!
Weight!of!seedling!above!
cotyledon!(g)!
Yaprak!uzunluğu/!
Length!of!leaf!(cm)!
Yaprak!genişliği/!
Width!of!leaf!(cm)!
Kök!uzunluğu/!
Root!length!(cm)!
Köklü!fide!uzunluğu/!
Length!of!seedling!with!root!(cm)!
Kök!ağırlığı/!
Weight!of!root!(g)!
Köklü!fide!ağırlığı/!
Fresh!weight!of!!seedling!with!
root!(g)!!

!
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Çizelge!3.!Denemede!kullanılan!ortamlara!ait!pH!ve!EC!değerleri!
Table!3.!pH!and!EC!values!of!media!used!in!the!experiment!

Konu!No/!
Treatment!No!

Tohum!ekiminden!önce!pH/!
pH!before!seed!sowing!
Tohum!ekiminden!önce!EC/!
EC!before!seed!sowing!
(mS/cm)!
Deneme!sonunda!pH/!
pH!in!the!end!of!the!
experiment!
Deneme!sonunda!EC/!
EC!in!the!end!of!the!
experiment!(mS/cm)!

2!
3!
1!
%100!
%50!
%100!
ÖÇK/! NÇK+%50!
NÇK/!
100%! torf/!50%!
100%!
GRH!
UGRH+!
UGRH!
!
50%!peat!

4!
%25NÇK+%75!
torf/!25%!
UGRH+!
75%!peat!
!

5!
%25!
ÖÇK!
+%75!
torf/!
25%!
GRH+!
75%!
peat!

6!
%50!ÖÇK!
+%50!
torf/!
50%!
GRH+!
50%$
peat!

7!
%75torf+%25!
iri!perlit75%!
peat+25%!
coarse!
perlite!

6.6!

6.3!

5.7!

5.6!

5.8!

5.9!

5.6!

0.46!

0.64!

0.68!

0.53!

0.79!

0.62!

0.57!

6.8!

6.4!

6.4!

6.0!

6.1!

6.0!

6.2!

0.21!

0.42!

0.29!

0.41!

0.45!

0.56!

0.43!

!
!
NÇK! içeren! ortamlar! karşılaştırıldığında,! 4! nolu!
(%25! NÇK! +! %75! torf)! karışımdan! en! iyi! sonuçlar!
alınmış,!bunu!3!nolu!(%50!NÇK!+!%50!torf)!ortam!
izlemiş,!%100!NÇK’dan!ise!en!düşük!değerler!elde!
edilmiştir.!Karışımın!içindeki!NÇK!oranının!artması!
fide! gelişmesini! olumsuz! etkilemiştir.! Bunun! NÇK!
içeren! ortamların! su! tutma! kapasitesinin! düşük!
olmasından! ve! torf! gibi! temel! gübre!
içermemesinden! kaynaklandığı! düşünülmektedir.!
Zanin! ve! ark.! (2011)’da! çeltik! kavuzlarının!
yetiştirme!ortamı!bileşeni!olarak!uygun!olduğunu,!
fakat! hacim! içindeki! oranının! %50’yi! geçmemesi!
gerektiğini!vurgulamışlardır.!
ÖÇK! bulunan! ortamlarda! da! aynı! durum! geçerli!
olup,!en!iyi!sonuçlar!5!nolu!(%25!ÖÇK!+!%75!torf)!
ortamından! sağlanmış,! bu! ortamı! çoğu! fide!
özelliğinde! 6! nolu! ortam! (%50! ÖÇK! +! %50! torf)!
izlemiş,! en! düşük! değerler! ise! 2! nolu! (%100! ÖÇK)!
ortamdan! elde! edilmiştir.! Bassan! ve! ark.! (2012)!
tarafından! yapılan! araştırmada! da! ortamdaki!
öğütülmüş!çeltik!kavuzu!oranı!%33’den!daha!fazla!
olduğunda! fideler! pazarlanma! büyüklüğüne!
ulaşamamışlardır.!
Farklı! ortamların! pH! değerleri! 5.6! ile! 6.8! arasında!
olup,! bitki! gelişmesi! için! uygundur! (Çizelge! 3).!
!
!
86!
!

Torflu!
ortamlarda!
besin!
elementlerinin!
alınabilmesi! için! pH! 5.5b6.5! arasında! olmalıdır!
(Anonim,! 1988).! Farklı! ortamların! EC! değerleri! de!
0.21b0.79! mS/cm! arasında! belirlenmiştir.! Ortam!
içindeki! EC! değerleri! (eriyebilir! tuzlar),! sulama,!
gübreleme! ve! drenaj! nedeniyle! sürekli! değişebilir!
(Bilderback,! 1982).! Dueitt! ve! Newman! (1994)!
tarafından! yapılan! çalışmada,! deneme! öncesi! ve!
sonrası! taze! çeltik! kavuzu! içeren! ortamların! pH’ı!
ve!EC’si!ölçülmüş,!%50!peat:!%50!çeltik!kavuzunda!
oluşan! ortamda! deneme! öncesi! ve! sonrası! pH!
sırasıyla!6.99b7.67,!EC’de!sırasıyla!0.75b0.11!olarak!
bulunmuştur.! Ayrıca! Song! ve! ark.! (2010)’da! torf!
oranı! %75,! çeltik! kavuzu! oranı! %25! olan! ortamda!
pH! ve! EC’yi,! sırasıyla! 5.9b0.29,! torf! oranı! %50,!
çeltik!kavuzu!oranı!%50!olan!ortamda!6.6b0.29!ve!
çeltik! kavuzu! %100! olan! ortamda! da! 6.9b0.50!
olarak!belirlemişlerdir.!
Farklı! ortamlarda! yetiştirilen! hıyar! fidelerinin!
yaprak!analiz!sonuçları!Çizelge!4’de!verilmiştir.!
Campbell! (2000),! e! göre! serada! yetiştirilen! hıyar!
bitki! yapraklarında! bulunması! gereken! makro! ve!
mikro!elementlerin!yeterlilik!oranları!Çizelge!5!’de!
görülmektedir.!
!
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Çizelge!4.!Farklı!ortamlarda!yetiştirilen!hıyar!fidelerinin!yaprak!analiz!sonuçları!
Table!4.!Mineral!content!of!leaf!of!cucumber!seedlings!grown!in!different!media!
2!
3!
4!
5!
1!
6!
%100!
%50!
%25!
%25!ÖÇK!
OrtamNo/!
%100!
%50!ÖÇK!
ÖÇK/!
NÇK+%50!
NÇK+%75! +%75!torf/!
Medium!
NÇK/!
+%50!torf/!
100%!
torf/50%!
torf/!25%!
25%!
No!
100%U
50%!GRH+!
GRH!
UGRH+!
UGRH+!
GRH+75%!
GRH!!
$50%$peat!
!
50%!peat!
75%!peat!!
peat!
N!(%)!
5.93!
5.90!
5.82!
5.93!
5.62!
5.48!
P!(%)!
1.03!
1.15!
1.03!
1.12!
1.10!
1.16!
K!(%)!
2.79!
3.37!
4.84!
4.26!
4.78!
4.86!
Ca!(%)!
1.98!
1.53!
1.50!
1.60!
1.50!
1.46!
Mg!(%)!
0.33!
0.37!
0.45!
0.45!
0.47!
0.45!
Cu!(ppm)!
13.09!
13.00!
11.80!
13.70!
12.50!
14.70!
Zn!(ppm)!
194!
130!
81.70!
86!
84!
102!
Mn!(ppm)!
219!
171!
153!
109!
116!
193!
Fe!(ppm)!
119!
94.40!
104!
117!
105!
103!
S!(ppm)!
0.29!
0.25!
0.37!
0.65!
0.38!
0.29!

7!
%75!torf+%25!
iri!perlit/75%!
peat+!25%!
coarse!perlite!
5.62!
0.92!
4.02!
3.06!
0.92!
9.90!
66.30!
161!
88!
0.57!

!
Çizelge!5.!Olgun!hıyar!yapraklarında!bulunması!gereken!makro!ve!mikro!elementler!
Table!5.!Recommended!macro!and!micro!elements!content!of!mature!cucumber!leaves!!
!
Makro!elementler!(%)!
Mikro!elementler!(ppm)!
N!

P!

K!

Ca!

Mg!

4.5b6.0!

0.3b0.7!

3.5b4.5!

1.2b1.5!

0.45b0.75!

S!

Fe!

0.2b0.7!!! 50b300!

Mn!

Zn!

Cu!

20b300!

20b200!

5b35!

!
Yaprak!mineral!içeriğinin!Campbell!(2000)’in!N,!S,!
Cu,! Zn,! Mn,! ve! Fe! için! belirttiği! sınırlar! içinde!
olduğu! görülmektedir! (Çizelge! 5).! P’un! tüm!
ortamlarda! yetiştirilen! bitki! yapraklarında! yüksek!
(%0.92b1.16),! K’un! 4! ve! 7! nolu! ortamlarda!
(sırasıyla! %4.26b4.02),! Ca’un! 3! ve! 5! nolu!
ortamlarda! (%1.5),! Mg’un! ise! 3,! 4,! 5,! 6! (sırasıyla!
%45,! %45,! %47! ve! %45)! nolu! ortamlarda!
belirlenen!sınırlar!içinde!olduğu!görülmektedir.!!
!!!!!!!Yapraklardaki! P! içeriği! en! fazla! olan! ortam!
6(1.16)!olup,!bunu!2!nolu!(1.15)!!ortam!izlemiş!en!
az!P!miktarı!ise!7!nolu!(0.92)!!kontrol!ortamı!hariç!
1!ve!3!nolu!ortamlarda(1.03)!yetiştirilen!fidelerde!
bulunmuştur.!Bu!verilere!göre!çeltik!kavuzu!içeren!
ortamların! tümünde! P! içeriğinin! kontrol! ortamına!
göre! daha! yüksek! olduğu! görülmektedir.! Ayrıca!!
öğütülmüş! çeltik! kavuzu! içeren! ortamların! P!
miktarı,! öğütülmemiş! çeltik! kavuzu! içeren!
ortamlara! göre! daha! yüksektir.! Yapraklardaki! K!
miktarı! da! en! yüksek! 6! nolu! (4.86)! ! ortamda!
bulunmuş,!bunu!3!nolu!(4.84)!ortam!izlemiş!olup,!
en! az! K! içeriği! 1! nolu! (2.79)! ! ortamda!
bulunmuştur.! ! Yapraklardaki! besin! elementi!
miktarlarının! az! da! olsa! farklı! olmasının! nedeni,!

ortamların! fiziksel! özelliklerinin! torf! oranı! ve! su!
tutma!kapasitesindeki!değişikliklerden!etkilenmesi!
olabilir.!

Sonuç&
Bu!denemede!fidede!aranan!özellikler!bakımından!
en!iyi!sonuçları!sırasıyla!7!nolu!(%25!süper!iri!perlit!
+! %75! torf)! ve! 4! nolu! (%25! NÇK! +! %75! torf)!
ortamlar,!en!kötü!sonuçları!ise!1!nolu!(%100!NÇK)!
ve! 2! nolu! (%100! ÖÇK)! ortamlar! vermiştir.!
Ortamlardaki! çeltik! kavuzu! oranının! artması! ve!
torf! oranının! düşmesi! hıyar! fidesi! gelişimini!
olumsuz!etkilemiştir.!
%100! öğütülmemiş! ve! %100! öğütülmüş! çeltik!
kavuzu! ortamında! üretilen! fidelerin! kalitesinin!
düşük! olduğu! görülmüş! olup,! bu! ortamların! besin!
madde! içerikleri! ve! fiziksel! özelliklerinin! hıyar!
fidesi!
üretimi!
için!
uygun!
olmadığı!
düşünülmektedir.!
Öğütülmemiş! çeltik! kavuzu! ile! öğütülmüş! çeltik!
kavuzunda! üretilen! fideler! karşılaştırıldığında,!
%100!ÖÇK’da!üretilen!fideler!%100!NÇK’dan!daha!
iyi! gelişme! gösterdiği! görülmüştür.! 4! nolu! (%25!
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NÇK! +! %75! torf)! ortamda! üretilen! fidelerin!
özellikleri,! kontrol! olarak! kullanılan! 7! nolu!
ortamda! (%25! perlit! +! %75! torf)! üretilenlere! çok!
yakın!olmuştur.!Bu!sonuçlar!çeltik!kavuzlarının!fide!
üretim! ortamlarında! %25! oranında! perlit! yerine!
kullanılabileceğini!göstermiştir.!
Çeltik!
kavuzu!
ülkemizde!
atık!
olarak!
değerlendirilen,! kolay! bulunabilen! (perlit! ve! torfa!
göre),!çevrede!kirlilik!yaratmayan,!hafif,!taşınması!
kolay,! temiz! ve! ucuz! bir! organik! materyaldir.!
Yalnızca! su! tutma! kapasitesinin! düşük! olması!
nedeniyle! sık! sulama! yapılmasını! ve! daha! düzenli!
bir! gübreleme! programını! gerektirir! ki;! bu!
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