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Özet
Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Laboratuvarında 2018 Ocak ayında yürütülmüştür. Çalışmada macar fiği (Kansur) ve yaygın fiğ (Zemheri08) fiğ türlerinin çimlenme ve fide gelişimine dair parametreler incelenmiştir. Bu türlere ait tohumlar farklı
tuzlu su eriyikleri (0, 250, 750, 2250, 5000, 10000 ppm) kullanılarak çimlendirilmiştir. Deneme tesadüf
parselleri deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Gözlemler her gün aynı saatte yapılmış,
radikula uzunluğu 1 mm’yi geçen tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. Tohumlar ışık ayarı 12 saat
gündüz 12 saat gece olacak şekilde 20℃’ye ayarlı iklimlendirme dolabında on dört gün süreyle takip
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çimlenme ve fide gelişimi yönünden birçok özellikte türler ve tuz
konsantrasyonları arasındaki farklar istatistiki olarak önemli, tür ve tuz eriyikleri interaksiyonu önemsiz
çıkmıştır. Artan tuz konsantrasyonları çimlenme ve fide gelişimini olumsuz etkilemiştir. Çimlenme oranı,
radikula ve plumula uzunluğu ve vigor indeks değerleri yönünden macar fiğinin yaygın fiğe göre daha üstün
özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Bazı özellikler için 250 ppm uygulamasında kontrole göre daha
yüksek değerler elde edilirken, bu değerlerin kontrol ve 750 ppm uygulaması ile aynı istatistiki grupta yer
aldığı görülmüştür. İncelenen tüm özellikler açısından en düşük değerler 10000 ppm uygulamasında elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çimlenme, Fiğ, Tohum, Tuzluluk, Vicia sp., Vigor indeks

A Research on Salinity Tolerance of Some Vetch (Vicia sp.) Species
Abstract
This study was conducted in Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Agriculture and
Department of Field Crops Laboratory in January 2018. In this study, parameters of germination and
seedling development of hungarian vetch (Kansur) and common vetch (Zemheri-08) species were
examined. Seeds of these species were germinated using different saline solutions (0, 250, 750, 2250, 5000,
10000 ppm). The experiment was laid out in completely randomized design (CRD) with four replications.
Observations were made every day at the same time, seeds with radicle length exceeding 1 mm were
considered germinated. Seeds were monitored for fourteen days at 20℃ in the air-conditioning cabinet. The
germination habitat was adjusted for 12 hours of daylight and 12 hours of darkness. According to the results
of the research, the differences between species and salt concentrations in many features in terms of
germination and seedling development were statistically significant, and the interaction of species and salt
concentrations was insignificant. Increased salt concentrations negatively affected germination and
seedling growth. In terms of germination rate, radicle and plumule length and vigor index values, hungarian
vetch species has superior properties than common vetch species. For some features, higher values were
obtained in 250 ppm application compared to control, while these values were in the same statistical group
with control and 750 ppm application. In terms of all the properties examined the lowest values were
obtained in 10000 ppm application.
Key Words: Germination, Salinity, Seed, Vetch, Vicia sp., Vigor index
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1. Giriş
Yüksek toprak tuzluluğuna toleranslı ve
ekonomik ürün verebilen bitki tür ve çeşitlerinin
belirlenmesi, tuzluluk problemi olan alanların
ekime kazandırılabilmesinde öncelikli biyotik
yaklaşım olarak ifade edilmiştir (Ashraf ve
Harris, 2004). Tuzluluk, kuraklık, ağır metal,
üşüme gibi birçok abiyotik stres faktörü ile karşı
karşıya kalan tohumlarda düşük canlılık,
çimlenmede baskılanma, zayıf fide gelişimi
meydana gelmektedir (Demirbaş ve Balkan,
2018). Her bitkinin tuzluluğa karşı tepkisi
birbirinden farklıdır. Bu farklılık türler ve çeşitler
arasında da görülür. Tarım toprakları birçok
organik ve inorganik madde ihtiva eder. Tuz bu
maddelerden sadece bir tanesidir. Her toprakta
farklı miktarda bulunur. Tuz oranı yüksek sulama
suları toprakta biriken tuzun en temel
kaynaklarından birisidir. Savcı (2019) tarafından
250 ppm eriyebilir tuz içeren bir sulama suyunun
1000 mm’lik bir uygulama sonucunda hektara
2.5 ton tuz bırakacağı ve biriken tuzlar kök
bölgesinden uzaklaştırılamazsa suyun niteliği iyi
olsa bile toprak profilinde tuz birikmesinin
kaçınılmaz olacağı bildirilmiştir. Bitkilerin kök
bölgesindeki tuzun dengesi sulama suyu
ihtiyacın, sulama programına, suyun özelliğine,
iklim ve toprak özelliklerine bağlıdır. Birçok
kültür bitkisinin tuzluluğa karşı toleransı
araştırılmıştır. Çiftci ve ark. (2013) tarafından
yazılan bir makalede, Ghoulam ve Fares (2001),
Van Hoorn ve ark. (2001), Moud ve Magsoudi
(2008) ve Saboora ve Kiarostami (2006)’nin
çalışmalarına atıf yapılmış ve tuzluluk ile ilgili
araştırmalarda çimlenme ve fide gelişimi üzerine
daha fazla çalışıldığı, farklı bitki türlerinin tuza
tepkilerinin
belirlenmesinde
bu
gelişim
evrelerinin daha çok incelendiği, birçok bitkinin
çimlenme ve fide aşamasında yüksek tuzluluk
seviyelerine duyarlı olduğu bildirilmiştir.
Bitkilerin tuza karşı toleransı üzerine daha önce
yapılmış bazı araştırmalar bulunmaktadır
(Demirbaş ve Balkan, 2018; Avcı, 2019; Oral ve
ark., 2019; Çiftci ve ark., 2013; Gedik ve ark.,
2019; Uslu ve Gedik, 2019a; Gedik ve Uslu,
2019; Uslu ve Gedik 2019b). Akhtar ve Hussain
(2009) yaygın fiğin orta derecede tuzluluk
düzeylerine
rahatlıkla
dayanabileceğini
bildirmiştir.
Macar fiğinin tescilli çeşitlerinden biri olan
Kansur fiğ çeşidi 2013 yılında Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından tescil ettirilmiştir. Bitki boyu 74.2 cm
olup doğal bitki boyu 43.0 cm ile 58.7 cm

arasındadır. Ana sap kalınlığı 2.3-2.8 mm’dir.
Bitkideki ana sap sayısı 2-4’dür. Beyaz
çiçeklidir. 1000 tane ağırlığı 32.9 g’dır. Yatma
durumu yarı yatık özelliktedir. Kışa dayanması
çok iyi, kurağa dayanması iyidir. Çiçeklenme
gün ve fizyolojik olum gün sayısı sırayla 176-204
ve 222-241’dür. Yeşil ot verimi 1773.7 kg/da
olup standart çeşitlere (Tarmbeyazı-98 ve
Altonova-2002) göre (1678.5 kg/da) %5.7 daha
fazladır. Kuru ot verimi 489.6 kg/da’dır.
Biyolojik ve tane verimi sırayla 456.9 kg/da ve
90.2 kg/da’dır. Bu çeşidin tane verimi kontrol
çeşitlerine göre (85.0 kg/da) %6.1 daha fazladır.
Kuru otunda ham protein, ham lif, kuru madde,
nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), asit
deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve ham yağ
oranları sırayla %12.6, %22.2, %91.8, %49.7,
%36.1 ve %0.6’dır. Tanede ham protein, kuru
madde ve ham yağ oranları sırayla %24.8, %92.6
ve %1.8’dır. İç Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar
için kışlık bir çeşittir. Kuru ot üretimi için dekara
7-8 kg tohum kullanılır. Arpa ile karışım halinde
kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilebilir.
Karışımda 4-5 kg arpa, 7-8 kg Macar fiği tohumu
kullanılır (Anonim, 2020a).
Yine Ankara Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2008
yılında tescil ettirilen Zemheri-08 fiğ çeşidi bir
yaygın fiğ çeşididir. Ana sap uzunluğu 26.632.2cm olup ana dal sayısı 1 adettir. 1000 tane
ağırlığı 66.5g’dır. Çiçeklenme gün sayısı 174213, Fizyolojik olum gün sayısı 221-253 arasında
değişir. Soğuğa toleranslı, kurağa dayanıklıdır.
Tanesi için yetiştirilir. Kar örtüsü olmadan 15℃’ye kadar soğuklardan zarar görmemektedir.
Tanesi için yetiştirilmesi tavsiye edilmekle
birlikte, ot için de yetiştirilebilir. Hayvanların
severek tükettiği lezzetli ve besleyici bir ota
sahiptir. Biyolojik verimi 305.0 kg/da, tane
verimi 97.5 kg/da’dır. Tanesinde ham protein
oranı %28.4, ham selüloz oranı %4.7’dir. Soğuğa
toleranslı olması nedeniyle kışlık yetiştirilebilir.
Orta Anadolu Bölgesi ve Geçit Bölgelerinde kışı
sert geçmeyen yerler için tavsiye edilir (Anonim,
2020b).
Bu çalışmada Kahramanmaraş ve çevresinde
ekimi yapılan ve özellikle kışa ve kurağa
dayanımı iyi olan fiğ türlerinin tuzluluğa karşı
toleransının belirlenmesi amaçlanmış, çimlenme
ve
fide
gelişimine
yönelik
özellikler
incelenmiştir.
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2. Materyal ve Metot
Bu çalışma 2019 yılı Mayıs ayında,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma
Laboratuvarında
yapıldı. Deneme,
petri
kaplarında dört tekerrürlü olarak, tesadüf
parselleri deneme desenine göre yürütüldü. T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından ıslah edilen macar fiği (Kansur) ve
yaygın fiğ (Zemheri-08) türlerinin kullanıldığı
araştırmada tohumlar 5 dakika boyunca %5’lik
NaCIO (sodyum hipoklorit) çözeltisi içinde
sterilize edildi. Daha sonra saf su ile durulandı.

Araştırmada kontrol ile birlikte 6 farklı tuz
konsantrasyonu (0, 250, 750, 2250, 5000 ve
10000 ppm) kullanıldı. 90 mm çapındaki petri
kaplarına Whatman No 1 fitre kâğıdı yerleştirildi
ve her petri kabına 25 tohum ekildi. Tüm petri
kaplarına 10 ml sıvı (saf su ve tuzlu su
konsantrasyonları) ilave edildi. Ardından petri
kapları kapatıldı ve sıvı kaybını önlemek ve
tekrar sıvı ilave edilerek tuz birikimini
engellemek için hava almayacak şekilde parafilm
ile iyice sarıldı. Çimlendirme işlemi karanlık
ortamda 20℃'de 14 gün devam etti. Deneme
boyunca petri kapları her gün kontrol edildi.

Çizelge 1. Farklı Tuz Eriyiklerinde Çimlendirilen Fiğ Türlerinden Elde Edilen Çimlenme ve Fide
Gelişimi İle İlgili Ortalama Değerler
Table 1. Average Values Related to Germination and Seedling Development Obtained from Vetch Species
Germinated in Different Salt Concentrations
ÇO/GO RU/RL PU/PL FU/SL FYA/SFW FKA/SDW
Vİ/VI
TTİ/STI
(%)
(cm)
(cm)
(cm)
(g)
(g)
(%)
**
ÖD
**
**
**
**
**
ÖD
Fiğ Türleri
Macar
86.88a
2.05
4.51a
6.57a
3.14b
1.49b
587.00a
90.22
Species
Yaygın
71.55b
2.49
1.06b
3.55b
6.84a
3.01a
274.06b
92.22
LSD
5.96
0.81
0.90
1.56
0.46
0.16
137.96
9.12
**
*
*
*
*
ÖD
**
ÖD
Tuz
0
89.33a
2.72a
3.31a
6.03a
5.46a
2.37
556.00ab
100.00
Eriyikleri
250
88.00a
3.35a
3.56a
6.92a
5.21ab
2.24
632.20a
97.66
(ppm)
750
84.66ab
2.52a
3.00a
5.53a
5.21ab
2.29
478.30ab
94.00
Salt
2250
75.33bc 2.17ab
2.78ab 4.96ab
4.79ab
2.28
386.50bc
87.83
Concentrations
5000
72.66c
1.98ab
2.66ab 4.65ab
4.73ab
2.19
370.00bc
86.16
(ppm)
10000
65.33c
0.87b
1.41b
2.28b
4.52b
2.11
160.20c
81.66
LSD
10.32
1.41
1.56
2.70
0.80
0.28
238.95
15.80
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
ÖD
Macar fiği
0
94.66
2.41
5.57
7.98
3.51
1.59
757.66
100.00
(Kansur)
250
94.66
3.11
5.87
8.98
3.64
1.43
851.66
104.33
(Hungarian
750
92.00
2.31
4.77
7.08
3.07
1.42
651.33
88.66
vetch)
2250
80.00
1.88
4.37
6.26
2.95
1.55
515.33
86.00
5000
85.33
1.80
4.23
6.04
2.98
1.46
510.66
85.00
10000
74.66
0.80
2.28
3.08
2.67
1.47
235.33
77.33
Yaygın fiğ
0
84.00
3.04
1.04
4.09
7.41
3.14
354.33
100.00
(Zemheri-08)
250
81.33
3.59
1.26
4.85
6.78
3.05
412.66
91.00
(Common
750
77.33
2.74
1.24
3.98
7.35
3.17
305.33
99.33
vetch)
2250
70.66
2.47
1.18
3.65
6.64
3.01
257.66
89.66
5000
60.00
2.16
1.09
3.25
6.48
2.93
229.33
87.33
10000
56.00
0.94
0.54
1.48
6.38
2.74
85.00
86.00
Ort.
79.22
2.27
2.79
5.06
4.99
2.25
430.52
91.22
VK %
10.93
52.38
47.18
44.81
13.55
10.48
46.57
14.54
**P≤0.01’e göre önemli/Significant at P≤0.01; *P≤5’e göre önemli/Significant at P≤0.05; ÖD: Önemli Değil/Non
Significant; ÇO: Çimlenme Oranı/Germination Rate; RU: Radikula Uzunluğu/Radicle Length; PU: Plumula
Uzunluğu/Plumule Length; FYA: Fide Yaş Ağırlığı/Seedling Fresh Weight; FKA: Fide Kuru Ağırlığı/Seedling Dry
Weight; Vİ: Vigor İndeks/Vigour Indeks; TTİ: Tuz Tolerans İndeksi/Salt Tolerance Index; VK: Varyasyon Katsayısı

Araştırmada çimlenme oranı, radikula
uzunluğu, plumula uzunluğu, fide uzunluğu, fide
yaş ve kuru ağırlıkları ve vigor indeks değerleri
ölçüldü. Çimlenme oranı, çimlenmiş tohumların
toplam tohum sayısına bölünmesi ve ardından 100
ile çarpılmasıyla bulundu (Maquire, 1962). Fide

uzunluğu radikula ve plumula uzunluklarının ayrı
ayrı ölçülmesi ve daha sonra her iki uzunluğun
toplanması ile bulundu (Anonim, 1984). Radikula
ve plumula yaş olarak tartılarak fide yaş ağırlığı
hesaplandı. Ardından etüvde 70℃’de 48 saat
bekletilerek kurutuldu ve fide kuru ağırlığı
3
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belirlendi (Anonim, 1984). Vigor indeks değeri,
fide
uzunluğunun
çimlenme
oranı
ile
çarpılmasıyla bulundu (Abdul-Baki ve Anderson,
1973; Anonim, 1983). Fiğ türlerinin tuzluluğa
toleransı bakımından türler arası farklılığı
belirlemek için fide yaş ağırlığının bir fonksiyonu
olarak
tuza
tolerans
indeksi
(%TTİ)
hesaplanmıştır (Bağcı ve ark., 2003).
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin
varyans analizleri SAS V. 9.3 (Anonim, 2013)
paket programı kullanılarak, tesadüf blokları
deneme desenine göre yapıldı. Önemli bulunan
özelliklere
ilişkin
ortalamalar
arasındaki
farklılıklar LSD testi (Steel ve Torrie, 1980) ile
karşılaştırıldı.

bildirilmiştir. Savcı (2019), Çiftci ve ark. (2013),
Akbari ve ark. (2007) ve Abdel-Ghani (2009)
yaptıkları çalışmalarda, bulgularımıza benzer
bulgular elde etmiş, artan tuzluluk seviyelerinin
çimlenme oranını düşürdüğünü bildirmişlerdir.
Okçu ve ark. (2005), Kaya ve ark. (2008) ve
Muhammad ve Hussain (2012) ise tuz
konsantrasyonlarının
çimlenme
yüzdesini
etkilemediğini, Kara ve ark. (2011) ise düşük
dozlardaki tuzluluğun çimlenmeyi tetiklediğini
ifade etmiştir. Gedik ve Uslu (2019) 2250 ppm
dahil artan dozların belli bir seviyeye kadar
çimlenmeyi tetiklediğini bildirmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Bahrani ve Hagh Joo (2012), kök ve sürgün
uzunluklarının tuzluluğa karşı toleransın
ölçülmesinde kullanılan en önemli parametreler
olduğunu, köklerin toprak ile dolaylı temas
halinde olduğunu ve topraktan suyu emdiğini ve
bunu bitkinin geri kalan kısmında kullanılmak
üzere tedarik edildiğini ifade etmiştir. Bu nedenle,
kök ve sürgün uzunluğu bitkilerin tuz stresine
karşı tepkilerini belirlemede önemli ipuçları
verebilir. Türlere ait radikula uzunluğu değerleri
önemsiz çıkmış ve birbirine yakın değerler elde
edilmiştir. Macar fiğine ait plumula uzunluğu
değeri (4.51 cm) yaygın fiğden (1.06 cm) 4.25 kat,
fide uzunluğu (6.57 cm) değeri ise yaygın fiğden
(3.55 cm) 1.85 kat daha fazla ölçülmüştür (Şekil
1). 250 ppm sulama suyu uygulaması radikula,
plumula ve fide uzunluğu değerini kontrole göre
bir miktar artırmakla birlikte kontrol, 250 ve 750
ppm uygulamaları aynı grupta yer almıştır
(Çizelge 1). En düşük radikula, plumula ve fide
uzunluğu değeri 10000 ppm uygulamasında sırası
ile 0.87, 1.41 ve 2.28 cm olarak) elde edilmiştir
(Şekil 2). Artan tuzluluk seviyelerinin kök ve
sürgün uzunluğu üzerine etkisinin birbirine
benzediği görülmektedir. Tuzluluğun belli bir
düzeye kadar fide gelişimini tetiklediği
görülmektedir. Abiyotik stres faktörlerine bağlı
olarak oluşan stres radikula, plumula ve fide
gelişimini çok fazla etkilememiştir. Hücrelerdeki
yüksek çözünmüş tuz konsantrasyonu ve suyun
kök tarafından az emilmesi sebebi ile fide
büyümesi azalmış olabilir (Khan ve ark., 2019).
Bu nedenle, toprakta belli bir seviyenin üzerinde
çok yüksek tuz konsantrasyonunun (10000 ppm),
fiğin büyümesini önemli ölçüde etkileyeceği
düşünülmektedir. Kara ve ark. (2011) artan
tuzluluğun belli bir seviyeye kadar kök ve fide
gelişimini tetiklediğini daha sonra ise kök ve fide
büyümesini
olumsuz
yönde
etkilediğini

Çizelge 1 incelendiğinde radikula uzunluğu ve
tuz tolerans indeksi haricindeki incelenen
özellikler yönünden türler arasındaki farklar
istatistiki
olarak
çok
önemli
(p≤0.01)
bulunmuştur. Tuz eriyiklerine ait ortalamalara
bakıldığında çimlenme oranı ve vigor indeks
değerleri arasındaki farklar çok önemli (p≤0.01)
bulunurken, radikula, plumula, fide uzunluğu ve
fide yaş ağırlığı arasındaki farklar önemli
(p≤0.05), fide kuru ağırlığı ve tuz tolerans indeksi
arasındaki farklar ise önemsiz bulunmuştur
(Çizelge 1). İncelenen tüm özellikler açısından
interaksiyon değerlerine ait ortalamalar arasındaki
farklar ise önemsiz bulunmuştur.
3.1.Çimlenme oranı (%)
Macar fiğinde yaygın fiğe göre daha yüksek
çimlenme oranı (%86.88) elde edilmiştir (Çizelge
ve Şekil 1). Tuz eriyikleri karşılaştırıldığında
kontrol ve 2500 ppm uygulamaları aynı istatistiki
grupta yer almış ve en yüksek çimlenme oranı
(sırası ile %89.33 ve 88.00) elde edilmiştir. En
düşük çimlenme oranı ise 10000 ppm
uygulamasında (%65.33) elde edilmiştir (Şekil 2).
Çimlenme oranında 750 ppm uygulamasına kadar
ciddi bir azalma görülmezken elde edilen değerler
kontrole göre daha düşüktür. 750 ppm'den sonra,
çimlenme oranında önemli derecede azalma
meydana gelmiştir (Çizelge 1). Savcı (2019)’nın
bildirdiğine göre, Önal Aşçı ve Üney (2016) ve
Ertekin ve ark., (2018), macar fiğinde yaptıkları
çalışmada artan tuz dozlarının çimlenme oranını
önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir.
Ertekin ve ark., (2017)’nın yaygın fiğ üzerinde
yaptıkları çalışmada tuz dozlarının artmasının
çimlenme
oranını
olumsuz
etkilediğini

3.2.Radikula, plumula ve fide uzunluğu (cm)

4

Uslu ve Gedik

bildirmiştir.
Bulgularımız
araştırıcıların
bulgularından farklıdır. Bu durumun özellikle
araştırmalarda kullanılan farklı bitki türlerinden
kaynaklandığı söylenebilir.
3.3.Fide yaş ve kuru ağırlığı (g)
Fide yaş ve kuru ağırlığı bakımından macar
fiğine kıyas ile yaygın fiğde daha yüksel değerler
(sıra ile 6.48 ve 3.01 g) elde edilmiştir. Tuz
eriyiklerinin artan dozlarına bağlı olarak fide yaş
ağırlığında düşüş gözlemlenmiştir. En yüksek
değer kontrol uygulamasında elde edilirken 10000
ppm uygulaması haricindeki uygulamalara ait
değerler aynı grupta yer almıştır. En düşük fide
yaş ağırlığı değeri 10000 ppm uygulamasında
(4.52 g) elde edilmiştir (Çizelge 1). Yüksek tuz
konsantrasyonu, fide gelişimini ve buna bağlı
olarak doku ve kuru madde oluşumunu olumsuz
yönde etkilemiştir. Çiftci ve ark. (2013) tarafından
tuz konsantrasyonu arttıkça, kuru kök ve sürgün
ağırlığının da etkilendiği, kuru ağırlıklardaki
azalmaların nispeten sürgün ve kök uzunluklarına
bağlı olduğu bildirilmiştir. Benzer sonuçlar
Ghoulam ve Fores (2001) ve Akbarimoghaddam
ve ark., (2011)’nın çalışmalarında da görülmüştür.
Tuz stresi altındaki birçok bitkinin, sürgün ve kök
yaş ağırlıklarında önemli azalmalar olduğu
değişik araştırıcılar tarafından bildirilmiştir
(Irshad ve ark., 2002). Yine Jeannette ve ark.
(2002) artan tuz stresine bağlı olarak kök yaş
ağırlığının önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir.
Kara ve ark. (2011) tuz konsantrasyonundaki
artışına bağlı olarak fide boyu, kök uzunluğu ile
toprak üstü ve kök kuru madde ağırlıklarında
önemli azalmalar görüldüğünü ifade etmiştir.
Ashraf ve Harris (2004), bitki büyümesinde tuza
bağlı olarak bitki çeşitleri ve organları arasında
farklılığın
olduğunu
bildirmiştir.
Birçok
araştırmada tuz konsantrasyonlarındaki artışa
bağlı olarak fide yaş ve kuru ağırlığının azaldığı
ifade edilmiştir (Saboraa ve ark., 2006;
Karakullukçu ve Adak, 2009; Benlioğlu ve Özkan,
2015). Farklı macar fiğleri ile yapılan bir
çalışmada fide yaş ağırlığı üzerine en önemli
olumsuz etkinin 200 mM tuz dozunda olduğu
ifade edilmiştir (Kuşvuran, 2015). Önal Aşçı ve
Üney (2016) ise topraklı ortamda yaptıkları
çalışmada 50 mM uygulamasından itibaren toprak
üstü yaş ağırlığın azaldığını ve en yüksek ağırlık
kaybının 125 mM dozunda meydana geldiğini
belirtmiştir. Tuzlu su uygulamasının, yaygın fiğ ve

yem bezelyesinde kök kuru ağırlığını azalttığı
belirlenmiştir (Bilgili ve ark., 2011).
3.4.Vigor indeks
Vigor indeks tohumların çimlenme ve fide
gelişimi sırasında canlılığını ve performans
seviyesini gösteren bir değerdir (Uslu ve Gedik,
2019a). Macar fiği için daha yüksek vigor indeks
değeri elde edilmiştir. Tuz konsantrasyonları fiğ
türlerinin vigor indeks değerlerini önemli
derecede
etkilemiştir.
Tüm
uygulamalar
karşılaştırıldığında 250 ppm uygulamasında en
yüksek değer (632.20) elde edilirken bunu kontrol
uygulaması (556.00) izlemiştir (Çizelge 1). Artan
tuzluluk seviyelerine bağlı olarak fiğ tohumlarının
vigor indeks değerlerinde önemli ölçüde azalma
görülmüştür (Şekil 2). 10000 ppm uygulamasında
ise en düşük vigor indeks değeri (160.20) elde
edilmiştir. Khan ve ark. (2019)’un bildirdiğine
göre, Tanveer ve ark. (2012) tarafından Cucumis
melo ile yapılan çalışmada saf su ve düşük tuz
konsantrasyonlarında daha yüksek tohum vigor
indeksi elde edildiği bildirilmiştir.
3.5.Tuz Tolerans İndeksi (%)
Tuz tolerans indeksi açısından türler birbirine
benzer özellikler göstermiştir. Artan tuzluluk
seviyesine bağlı olarak tuz tolerans indeksinde
düzenli bir düşüş görülmüştür (Şekil 2). Kontrole
göre en düşük değer %18.34’lük bir azalışla 10000
ppm
uygulamasında
%81.66
olarak
hesaplanmıştır (Çizelge 1). Araştırmamızda, NaCl
konsantrasyonu artışı ile tuz tolerans indeksi
değeri önemli derecede azaldığı saptanmıştır.
Salisury ve Ross (1992) tarafından bitkilerin tuzlu
ortamlarda
yetiştirildiklerinde,
bünyelerine
aldıkları Na+ ve Cl iyonlarının kök, gövde ve
yapraklarda biriktiği ve bitkilerin çeşitli
organlarında Na+ ve Cl birikiminin ise gelişmeyi
yavaşlattığı ve tuza toleranslarını da ciddi oranda
etkilediği ifade edilmiştir. Benzer şekilde Budakli
Carpici ve ark. (2009)’nın mısırda, Kökten ve ark.
(2010)’nın mercimekte, Abdi ve ark. (2016)’nın
arpada ve Avcı (2019)’nın macar fiğinde
yaptıkları
çalışmalarda
tuz
konsantrasyonlarındaki artışa bağlı olarak tuz
stres toleransının azaldığı bildirilmiştir. Çiftci ve
ark. (2013) yaptıkları araştırmada ise 7.0 dS m-1
(~4480 ppm) tuz uygulamasından sonra çimlenme
yüzdesi, fide kök ve sürgün uzunluğu, yaş kök ve
sürgün ağırlığı ve özellikle tuz tolerans indeksinde
azalma görüldüğünü ifade etmişlerdir.

5

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi / International Journal of Anatolia Agricultural Engineering

Çimlenme Oranı (%)

Radikula Uzunluğu (cm)

100

3,00

80

2,50
2,00

60

40

86.88

1,50
71.55

20

1,00
0,00

Kansur

Zemheri

Kansur

Pulumula Uzunluğu (cm)
8,00

4,00

6,00

3,00

4,00

4.51
1.06

0,00
Kansur

8,00
6,00
4,00

6.84
3.14

0,00
Kansur

Kansur

Zemheri

Fide Kuru Ağırlığı (cm)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3.01
1.49
Kansur

Zemheri

Vigor İndeks

Zemheri

Tuz Tolerans İndeksi (%)

587.00
274.06
Kansur

3.55

0,00

Zemheri

Fide Yaş Ağırlığı (g)

700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

6.57

2,00

1,00

Zemheri

Fide Uzunluğu (cm)

5,00

2,00

2.49

0,50

0

2,00

2.05

Zemheri

92,50
92,00
91,50
91,00
90,50
90,00
89,50
89,00

92.22
90.22
Kansur

Zemheri

Şekil 1. Fiğ Türlerinin Çimlenme ve Fide Gelişimine Ait Ortalama Değerler
Figure 1. Average Values About Germination and Seedling Development of Vetch Species
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Şekil 2. Tuz Eriyiklerinden Elde Edilen Çimlenme ve Fide Gelişimine Ait Ortalama Değerler
Figure 2. Average Values About Germination and Seedling Development of Salt Concentrations

7

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi / International Journal of Anatolia Agricultural Engineering

4. Sonuç
Bu çalışmada, farklı tuz konsantrasyonlarına
sahip sulama sularının iki farklı fiğ çeşidinin
çimlenme ve fide gelişimi üzerindeki etkileri
incelenen birçok özellik açısından istatistiksel
olarak önemli bulunmuştur. Çalışmada incelenen
özelliklerden çimlenme oranı, radikula uzunluğu,
fide uzunluğu ve vigor indeks artan tuz stresinden
önemli derecede etkilenmiştir. Farklı tuzluluk
seviyelerine sahip sulama suları, incelenen bazı
özellikleri belirli seviyelerde olumlu yönde
etkilemiştir. Özellikle, 250 ppm tuzluluk
seviyesinde radikula, plumula, fide uzunluğu ve
vigor indeksi olumlu yönde etkileyerek kontrole
oranla daha yüksek değerler elde edildiği
görülmüştür. Artan tuz konsantrasyonlarında
incelenen özelliklere ait değerlerde düşüş
gözlemlenmiştir.
Not: Bu makale 5-9 Mart 2020 tarihleri arasında
Tunus
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düzenlenen
“III.
International Agriculture Congress” adlı
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tamamlanmış halidir.
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Özet
Karanfil, dünya kesme çiçek yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir yeri olan bir süs bitkisidir. Bu çalışmada
altı farklı sprey karanfil çeşidi Bolu ilinde, sera koşullarında yetiştirilmiş ve çeşitler kesme çiçekçilikte
önemli olan bazı özellikler bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada çeşitlerin bitki boyu değerleri
64.10 cm ile 75.60 cm arasında bulunurken, çiçek çapları 42.08 mm ile 52.25 mm arasında tespit
edilmiştir. Sprey karanfillerde diğer bir önemli özellik olan gonca sayısı bakımından ise çeşitler ortalama
2.70 adet ile 5.00 adet arasında değişiklik göstermiştir. Bolu ekolojisinde ve sera koşullarında sprey
karanfiller performans bakımından oldukça tatmin edici değerler vermiş ve pazarda boşluğun oluştuğu
yaz döneminde piyasaya ürün çıkartılabileceği kanaatine varılmıştır. Bu durum, Bolu’yu hem jeotermal
varlığı bakımından hem de sahip olduğu iklim nedeniyle kesme çiçekçilikte ümitvar bir il olarak öne
çıkarmaktadır.
Anahtar kelimeler: Karanfil, Sprey karanfil, Bolu, Jeotermal, Sera

Carnation (Dianthus caryophyllus) Growing in Greenhouse Conditions in Bolu
Abstract
Carnation is an ornamental plant that has a very important place in world cut flower cultivation. In this
study, six different types of spray carnations were grown in Bolu province under greenhouse conditions
and the varieties were evaluated in terms of some important features. In the study, plant height values of
varieties were found between 64.10 cm and 75.60 cm, while flower diameters were determined between
42.08 mm and 52.25 mm. In terms of the number of bud, which is another important feature in spray
carnations, the varieties varied between 2.70 and 5.00. The results of the study showed that spray
carnations in greenhouse conditions in Bolu give quite satisfactory values in terms of performance and
products can be brought to the market in the summer period when the gap occurs. This situation
highlights Bolu as a hopeful province in cut floristry both in terms of its geothermal existence and its
climate.
Keywords: Carnation, Sprey carnation, Bolu, Geothermal, Greenhouse

1.Giriş
Türkiye’de en fazla kesme çiçek üretiminin
yapıldığı Antalya’da, karanfilde fide dikimi
Haziran-Temmuz aylarında yapılmakta ve hasada

ise Ekim ayı sonunda başlanılmaktadır. Kış ve
bahar aylarında devam eden karanfil kesimine
yüksek sıcaklıklar, kalite kriterlerinin düşmesi,
hastalık ve zararlı popülasyonlarının ekonomik
zarar eşiğini geçecek şekilde artması gibi
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sebepler dolayısıyla dikimden 8-9 ay sonra Mayıs
ayında son verilmektedir. Bu dönem Isparta ve
benzeri ekolojiye sahip tarımsal üretim
alanlarının da üretim sezonuna katılımları ile 10
aya ulaşabilmektedir. Oysa karanfil pazarında en
büyük paya sahip olan Kolombiya gibi ülkeler 12
ay boyunca sürekli ve kaliteli üretim yaparak
ihracatta avantaja sahip olmaktadırlar. Bu
özellikleri nedeniyle Kolombiya karanfil
piyasasını elinde tutmaktadır (Anonim, 2001).
Yazgan ve ark. (2005) süs bitkileri sektörü
giderek artan talep, birim alandan fazla ürün
alınması ve yüksek gelir elde edilmesi, istihdama
yapmış olduğu katkılar ve ihracat olanakları
nedeniyle hızla gelişmekte olduğunu belirterek,
Türkiye’nin süs bitkileri potansiyelinden
yeterince yararlanabilmesi için üretim planlaması
yapılması gerektiğini bildirmişlerdir.
Saner ve Atabay (2006) Türkiye’de kesme
çiçekçilik sektörünün gerek istihdam ve gerekse
sağladığı dışsatım geliri bakımından öneminin
giderek arttığını belirtmişlerdir.
Türkiye’ de 5118 da alanda 635 milyon 157
bin 850 adet kesme çiçek üretilmektedir
(Anonim, 2020). Ülkemizde ticari anlamda
kesme çiçek üretiminin yoğunlaştığı illerin İzmir,
Antalya, İstanbul, Yalova, Bursa, Aydın ve
Adana olduğunu, 1985 yılında 106 bin dolar
olarak gerçekleşen kesme çiçek ihracatının 2007
yılında 26,5 milyon doları düzeylerine ulaştığını
(Babadağ, 2008), günümüzde ise kesme çiçek
ihracatının
35
milyon
doları
aştığı
bildirilmektedir (Karadeniz, 2020; Anonim,
2020).
Türkiye’de 2019 yılında kesme çiçek türleri
arasında en fazla üretime sahip olan tür karanfil
olup, toplam kesme çiçek üretiminin %
58.06’unu oluşturmaktadır (Anonim, 2020).
Kesme çiçek ihracatında en büyük paya karanfil
sahiptir. Karanfil dışında önemli kesme çiçek
ihraç ürünlerimiz gerbera, gül, gypsophilla,
lilium ve süs amacına uygun hazırlanan
çelenklerdir (Anonim, 2008).
Karanfilde, fide dikimden sonra tutum devresi
hariç, yüksek sıcaklıktan kaçınılmalıdır. Çünkü
yüksek sıcaklık zayıf büyümeye, kısa boğum
aralarına, zayıf saplara ve sonuç olarak küçük
çiçeklere neden olmaktadır (Beisland ve
Kristoffersen, 1969; Lipari ve Romana, 1989).
Yılmaz ve Güçlü (1992), karanfil, gül ve
gerbera gibi kesme çiçek yetiştiriciliğiyle ilgili
olarak
ülkemizde
çok
fazla
araştırma
yapılmadığını ve bunun sonucunda diğer
ülkelerle rekabet gücümüzün azaldığını belirterek

kesme çiçek konusunda daha fazla araştırma
yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bu çalışmada 6 sprey karanfil çeşidinin
Bolu’da sera koşullarında performansları
incelenerek, öne çıkan çeşitlerin tespiti
amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışma, Bolu belediyesinin Park ve bahçeler
Müdürlüğüne ait 240 m2 ‘lik ısıtmalı serasında
yapılmıştır. Bu çalışmada Brina, Hornet,
Brunello, Orange limbo, Carinbo ve Nirvana
olmak üzere altı sprey karanfil çeşidi
kullanılmıştır. Sprey karanfiller metrekareye 36
bitki olacak şekilde 29 Ekim 2016 tarihinde
tavalara dikilmiş ve çeşitli özellikler bakımından
incelenmiştir.
2.1.İncelenen Özellikler
2.1.1.Dikimden ilk hasada kadar geçen süre
(gün): İlk çiçek hasadının yapıldığı tarihe kadar
geçen süre gün olarak ifade edilmiştir.
2.1.2.Çiçek sapı uzunluğu (cm): Dipten ikinci
boğumun üzerinden hasat edilen çiçeklerin
saplarının kesim yerinden çiçek sapının uç
noktasına kadar olan mesafe cm olarak
ölçülmüştür.
2.1.3.Boğum sayısı (adet/çiçek sapı): Hasat
edilen çiçek saplarında kesim yerinin üzerinden
çiçek sapı ucuna kadar olan mesafede bulunan
boğum sayısı adet olarak ifade edilmiştir.
2.1.4.Çiçek sapı kalınlığı (mm): Çiçek sapları
orta kısımdaki iki boğum arasından (üstten
itibaren 5-6. boğum arası) (Marfa ve ark., 1989)
dijital kumpas ile ölçülmüş ve mm olarak ifade
edilmiştir.
2.1.5.Dal ağırlığı (g): Tam açmış çiçekler hasat
edildikten kısa bir süre sonra hassas terazide
tartılmış ve taze ağırlık g olarak ifade edilmiştir.
2.1.6.Çiçek çapı (mm): Sprey karanfillerde
tamamen açmış çiçeklerde gonca genişliği dijital
kumpas ile ölçülmüş ve mm olarak ifade
edilmiştir.
2.1.7.Çiçek tomurcuğu (gonca) sayısı (adet/çiçek
sapı): Sprey karanfillerde çiçek sapı üzerinde tam
açmış çiçek tomurcukları (gonca) sayılarak adet
olarak ifade edilmiştir.
12
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2.1.8.Vazo ömrü (gün): Tam açmış çiçekler hasat
edildikten sonra laboratuvara getirilip çiçek
sapları 45 cm uzunluğunda sap diplerinden
yeniden kesilmiş ve 250 ml saf su (7 cm derinlik)
içeren cam vazolara 3 tekerrürlü olarak
yerleştirilmiştir. Çiçeklerde solma belirtisi ve
nekrotik lekeler görüldüğünde vazo ömrü
sonlandırılmıştır.
2.1.9.Boğum arası uzunluk (cm): Çiçek sapı
uzunluğunun boğum sayısına bölünmesiyle elde
edilmiş ve cm olarak ifade edilmiştir.
2.1.10.İstatistiksel değerlendirme: Veriler JMP13
paket programında işlenmiş ve çeşitler ANOVA
çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur.
3. Bulgular ve Tartışma
Karanfillerde ilk çiçeklenme 31 Mayıs
2017’de görülürken ilk hasat 7 Haziran 2017’de
yapılmıştır. Dikimden ilk hasata kadar geçen süre
220 gün olarak belirlenmiştir.
Çiçek sapı uzunluğu bakımından çeşitler
arasında istatistiki fark görülmüştür (p<0.05).
Carinbo çeşidi 75.60 cm sap uzunluğuyla bu
özellik bakımından en yüksek bulunurken,
Hornet çeşidi 64.10 cm sap uzunluğuyla en düşük
olarak tespit edilmiştir. Brina, Brunello, Nirvana
ve Hornet çeşitleri birbirlerine yakın çiçek sapı
uzunluğuna sahip olarak, istatistiki olarak aynı
grupta yer almışlardır (Çizelge 1). Akram ve ark.,
2015 iki farklı sezonda yedi farklı NPK gübre
kombinasyonunu denedikleri çalışmada, en
yüksek
bitki
boyu
ortalamasını
T2

uygulamasında 91.39 cm olarak tespit ederken,
T2’yi T1 87.80 cm ortalama bitki boyuyla takip
etmiş, kontrol ve T6 uygulamaları sırasıyla 68.58
cm ve 56.67 cm bitki boyu uzunluklarıyla son
sıralarda yer almışlardır. Bu çalışmada elde
edilen bitki boyu değerleri söz konusu
araştırıcıların bildirdiği değerlerle kısmen
örtüşmekle birlikte, araştırıcıların değerlerinin bu
çalışmada elde edilen değerlerden nispeten
yüksek olduğu görülmektedir. Farklılığın
araştırıcıların yaptığı gübre uygulamalarından ve
çeşit
farklılığından
kaynaklandığı
öngörülmektedir.
Çalışmada çiçek çapları 42.08 mm ile 51.25
mm arasında değişmiş ve çeşitler arasında bu
özellik
bakımından
istatistiki
farklılık
görülmüştür (p<0.05). Çiçek çapı bakımından
ortalama 51.25 mm kalınlıkla Carinbo çeşidi ilk
sırayı almıştır. Bu çeşitte en düşük çiçek çapı
38.48 mm olurken en yüksek çiçek çapı 63.71
mm olarak tespit edilmiştir. Carinbo çeşidini
49.23 mm çiçek çapıyla Brina çeşiti izlerken bu
çeşitte en düşük çiçek çapı 40.77 mm, en yüksek
çiçek çapı 59.91 mm olarak belirlenmiştir.
Hornet çeşidi 42.08 mm çiçek çapıyla bu özellik
bakımından son sırada yer almıştır. Hornet’te en
düşük çiçek çapı değeri 33.3 mm, en yüksek
çiçek çapı değeri 48.03 mm olarak bulunmuştur
(Çizelge 1). Çalışmamızda elde ettiğimiz
bulgular Verma (2003)’ün bulgularından nispeten
düşük değerler verirken, Akram ve ark. (2015)’in
bulgularıyla örtüşmektedir. Çiçek çapları
arasındaki bu varyasyonun çeşit ve kültivasyon
farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Çizelge 1. Sprey Karanfil çeşitlerine ait bazı önemli özellikler
Table 1. Some important features of carnation varieties
Çeşitler
Varieties
Özellikler
Features

Brina

Brunello

Nirvana

Hornet

Carinbo

Orange limbo

68.30 ± 5.29ab

ÇSU (cm)

65.80 ± 6.61b* 67.30 ± 6.85b

66.10 ± 6.14b

64.10 ± 5.38b

75.60 ± 4.77a

ÇÇ (mm)

49.23 ± 4.64ab

51.25 ± 6.22a

47.53 ± 6.26ab

42.08 ± 4.26b

48.90 ± 6.09ab 44.40 ± 4.62ab

ÇSK (mm)

5.26 ± 0.67b

5.61 ± 0.41b

5.49 ± 0.45b

5.48 ± 0.57b

6.49 ± 0.74a

5.08 ± 0.53b

10.00 ± 1.70a

11.40 ± 1.90a

9.50 ± 1.27a

10.70 ± 1.34a

10.80 ± 0.92a

10.10 ± 1.37a

54.74 ± 8.67bc 62.54 ± 7.17ab

45.73 ± 8.78

52.45 ± 15.79b 73.67 ± 18.90a 48.22 ± 11.44b

3.30 ± 0.47ab

3.30 ± 0.42ab

BS (adet)
DA (gr)
GS (adet)

2.70 ± 0.42b

3.30 ± 0.42ab

5.00 ± 0.54a

3.80 ± 0.51ab

VÖ1

10.30

12.30

8.60

11.00

11.00

13.00

BAU (cm)

6.65 ± 0.46a

5.99 ± 0.67b

6.99 ± 0.35a

6.02 ±0.32 b

7.02 ± 0.3a

6.81 ± 0.43a

1 İstatistiki

değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.
*Aynı satır içerisinde farklı harfler alan değerler istatistiki olarak p<0.05 seviyesinde farklıdır.
ÇÇ:Çiçek çapı, ÇSK:Çiçek sapı kalınlığı, ÇSU:Çiçek sapı uzunluğu, BS: Boğum sayısı, DA: Dal ağırlığı, GS: Gonca sayısı,
VÖ: Vazo Ömrü, BAU: Boğum arası uzunluğu.
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Çiçek sapı kalınlığı değerleri bakımından
çeşitler arasında istatistiki olarak farklılıklar
tespit edilmiştir (p<0.05). Çiçek sapı (gövde)
kalınlığı Nirvana çeşidinde 4.68 mm ile 6.78 mm
arasında değişirken, bu çeşitte ortalama çiçek
sapı kalınlığı 5.49 mm olarak belirlenmiştir.
Carinbo’ da çiçek sapı kalınlığı 4.92 mm ile 7.65
mm arasında değişmiş, ortalama 6.49 mm olarak
belirlenmiştir. Orange limbo’ da en düşük çiçek
sapı kalınlığı 3.92 mm, en yüksek çiçek sapı
kalınlığı 5.95 mm olarak belirlenmiştir. Bu
çeşitte ortalama çiçek sapı kalınlığı 5.08 mm
olarak tespit edilmiştir. Hornet çeşidinde çiçek
sapı kalınlıkları 4.51 mm ile 6.24 mm arasında
değişmiş, ortalama çiçek sapı kalınlığı 5.48 mm
olarak tespit edilmiştir. Brunello’ da çiçek sapı
kalınlığı değerleri 4.76 mm ile 7.43 mm arasında
değiştiği, ortalama çiçek sapı kalınlığının 5.61
mm olduğu tespit edilmiştir. Brina çeşidinde
çiçek sapı kalınlıkları 4.35 mm ile 6.45 mm
arasında değişmiş, ortalama çiçek sapı kalınlığı
5.26 mm olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). ElNaggar, (2009) iki yetiştirme sezonu boyunca
karanfil bitkilerine sera koşullarında farklı
konsantrasyonlarda gübre uygulamış (20%N,
20% P, 20% K, 0. 12% Mg) ve çalışmasında
gövde kalınlığı değerlerini 4.9 mm ile 7.9 mm
arasında belirlemiştir. Belirlemiş olduğumuz
gövde kalınlığı değerleri bu araştırıcının
çalışmasında elde ettiği değerlerle örtüşmektedir.
Dal ağırlıkları bakımından çeşitler arasında
istatistiki olarak farklılık görülürken (p<0.05)
ortalama 73.67 g dal ağırlığıyla Carinbo çeşidi en
yüksek dal ağırlığı değerini vermiştir. Bu çeşitte
en düşük dal ağırlığı 47.83 g iken en yüksek dal
ağırlığı 105.95 g olarak bulunmuştur. Carinbo
çeşidini 62.54 g ortalama dal ağırlığıyla Brunello
çeşit takip etmiştir. Brunello çeşitte en düşük dal
ağırlığı 49.75 g, en yüksek dal ağırlığı 73.03 g
olarak tespit edilmiştir. 54.74 g ortalama dal
ağırlığıyla Brina çeşidi üçüncü sırayı alırken, bu
çeşitte en yüksek dal ağırlığı 68.47 g, en düşük
dal ağırlığı 35.9 g olarak bulunmuştur. Hornet
çeşidi 52.45 g ortalama dal ağırlığıyla dördüncü
sırada yer almıştır. Bu çeşitte en düşük dal
ağırlığı 31.5 g, en yüksek dal ağırlığı 80.26 g
olarak tespit edilmiştir. Brina çeşidi 48.22 g
ortalama dal ağırlığıyla Orange limbo çeşidi takip
etmiştir. Orange limbo’da en düşük dal ağırlığı
28.86 g, en yüksek dal ağırlığı değeri ise 71.82 g
olarak belirlenmiştir. Dal ağırlığı bakımından en
düşük ortalama ağırlığı 45.73 g ile Nirvana çeşidi
vermiştir. Bu çeşitte en düşük dal ağırlığı değeri
26.75 g iken en yüksek dal ağırlığı 61.2 g olarak
tespit edilmiştir (Çizelge 1).

Gonca sayısı bakımından çeşitler arasında
istatistiki olarak farklılık görülürken (p<0.05)
Carinbo çeşidinde ortalama 5.00 gonca/bitki ile
en yüksek ortalama gonca sayısına ulaşmıştır.
Çeşitte en düşük gonca sayısı 3 adet/bitki olarak
belirlenirken en yüksek gonca sayısı 8 adet/bitki
olarak belirlenmiştir. Carinbo çeşidinin ortalama
gonca sayıları bakımından sırasıyla 3.80
gonca/bitki ile Orange limbo, 3.30 gonca/bitki ile
Brunello, Nirvana ve Hornet çeşitleri ve 2.70
gonca/bitki ile Brina çeşidi takip etmiştir
(Çizelge 1).
Çeşitlerin vazo ömürleri 8.6 gün (Nirvana) ile
13 gün (Orange limbo) arasında değişiklik
göstermiştir. Nirvana çeşidi 10.3 gün vazo
ömrüyle Brina çeşidi takip etmiştir. 11 günlük
vazo ömürleriyle Hornet ve Carinbo çeşitleri
Brina çeşidinin ardından gelmektedir. Brunello
çeşidi 12.3 gün vazo ömrüyle Orange limbo’ dan
sonra en uzun vazo ömrüne sahip olan çeşit
olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). Akram ve ark.
(2015) yaptıkları çalışmada değişik gübre
dozlarının vazo ömrüne etkisine bakmış ve en
kısa vazo ömrünü 5.67 gün ile kontrol
uygulamasında belirlerken, en uzun vazo ömrünü
10.87 gün ile T4 uygulamasında belirlemişlerdir.
Çalışmamızda elde ettiğimiz vazo ömrü alt
değerleri bu araştırıcıların elde ettiği minimum
değerden yüksek olmakla birlikte, çeşitlerimizden
4’ü bu araştırıcıların bulduğu maksimum vazo
ömrü değerlerine eş veya daha üstünden vazo
ömrüne sahip olarak tespit edilmiştir.
Boğum arası uzunlukları bakımından ortalama
7.02 cm ile Carinbo çeşidi ilk sırayı alırken 6.99
cm ile Nirvana çeşidi ikinci, 6.81 cm ile Orange
limbo çeşit üçüncü sırayı almıştır. 6.65 cm
boğum arası uzunluğu ile Brina dördüncü, 6.02
cm ile Hornet beşinci sırada yer alırken, 5.99 cm
ile Brunello çeşidi son sırada yer almıştır
(Çizelge 1).
Boğum sayısı bakımından çeşitlerin ortalama
değerlerinin 9.50 adet ile 11.40 adet arasında
boğum sayısı olduğu belirlenmiştir. En fazla
boğum sayısı 11.40 cm ile Brunello çeşidinde
bulunurken sırasıyla Brunello çeşidini 10.80 cm
ile Carinbo, 10.70 cm ile Hornet, 10.10 cm ile
Orange limbo, 10.00 cm ile Brina ve 9.50 cm ile
Nirvana çeşit izlemektedir (Çizelge 1).
4.Sonuç
Sonuç olarak Bolu’da sera koşullarında
yetiştirilen 6 sprey karanfil çeşidin önceki
araştırmaların bazılarıyla ya eşdeğer ya da
üzerinde performanslar gösterdiği belirlenmiş,
14
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Bolu ekolojisinde sera koşullarında karanfil
yetiştiriciliğinin uygun olabileceği ortaya
koyulmuştur. Ayrıca Haziran-Ekim dönemi
arasına denk gelen hasat zamanı, şu an
Türkiye’de kesme çiçek yetiştiriciliğinde önde
gelen Antalya gibi sıcak bölge illerinin serada
karanfil yetiştirmesinin sıcaklık dolayısıyla
mümkün olmadığı ve pazarda bu aylarda boşluk
oluşması göz önüne alındığında; bu dönemde
Bolu’da yetiştirilen karanfillerin piyasadaki
boşluğu doldurmaları bakımından oldukça
önemli
bir
potansiyel
arz
edeceği
öngörülmektedir.
İncelediğimiz çeşitler içerisinde Carinbo çeşit
pek çok özellik bakımından öne çıkmıştır. Bu
özelliklerden bitki boyu ve gonca sayısı kesme
çiçekçilikte öncelikli önem arz eden özellikler
arasındadır. Carinbo çeşitle birlikte Brina çeşit,
çiçek büyüklüğü (çiçek çapı) bakımından öne
çıkarak bölgede yetiştirilmesi önerilebilecek
çeşitler arasında yer almıştır. Çeşitler üzerinde
yapılacak gübreleme, sulama ve diğer kültürel
uygulamalar ile yeni çeşitlerin denenmesi gibi
detaylı çalışmalarla araştırmanın devamında
bölgeye ve bölge yetiştiricilerine hizmet edecek
ekstra çıktılar sağlanabilecektir. Bu araştırma,
Bolu
ilinde
sera
koşullarında
karanfil
yetiştiriciliğinin yapılabilirliğini ve yetiştirilen
karanfillerin
istenen
kalite
kriterlerini
taşıyabildiğini ortaya koymuştur. Araştırma,
Bolu’da ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacak
temel bir çalışma niteliği taşımaktadır.
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Özet
Bu çalışma güneş ışığına ek ışık kaynakları kullanımının hıyar (Beith Alpha F1) fidelerinin kalitesi
üzerine etkilerinin tespiti amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada akkor telli lamba (ATL), yüksek basınçlı
sodyum buharlı lamba (HPS) ve ışık yayan diyot (LED) lamba ek ışık kaynağı olarak kullanılmış, kontrol
bitkileri için hiçbir ek ışıklandırma uygulaması kullanılmamıştır. Hıyar fideleri yetiştirilirken her bir ek
ışık kaynağı 6 saat/gün (06:00-09:00/18:00-21:00) olarak uygulanmıştır. Hıyarda en yüksek fide boyu
(16.17 cm), oransal gövde ağırlığı (OGA) değeri 0.3196, özgül yaprak alanı (ÖYA) değeri 212.51
cm2g-1 ve oransal yaprak alanı (YAO) (99.65 cm2g-1) değerleri ATL ışık kaynağı altında yetiştirilen
fidelerden elde edilmiştir. Çalışmada en yüksek oransal yaprak ağırlığı (OYA) değeri 0.5123 ve yaprak
alanı (YA) değeri 28.86 cm2 ile LED uygulaması altında yetiştirilen fidelerden elde edilmiştir. Çalışmada
en yüksek kök uzunluğu (KU) 19.42 cm, yaprak kuru ağırlığı (YKA) 0.1575 g, fide gövde kuru ağırlığı
(GKA) 0.1015 g, fide kök kuru ağırlığı (KKA) 0.0996 g, toplam fide kuru ağırlığı (TFKA) 0.3587 g,
oransal kök ağırlığı (OKA) 0.2778 ve yaprak kalınlığı (YK) 0.0070 g/cm2 değerleri ile HPS uygulaması
altında yetiştirilen fidelerde elde edilmiştir. Çalışma sonucunda büyüme kriterleri açısından genel olarak
HPS ile yapılan ek aydınlatmanın önemli derecede öne çıktığı belirlenmiş ve tavsiye edilebilir nitelikte
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ek aydınlatma, Fide yetiştiriciliği, Fide kalitesi, Cucumis sativus

The Effects of Different Light Sources on Seedling Quality Cucumber
(Cucumis sativus L.) Seedling in Spring Culture
Abstract
This study was carried out to determine the effects of using additional light sources on sunlight on the
quality of cucumber (Beith Alpha F1) seedlings. In the study, incandescent lamp (IL), high pressure
sodium lamp (HPS) and light emitting diode (LED) lamp were used as additional light sources, and no
additional lighting applications were used for control plants. While growing cucumber seedlings, each
additional light source was applied for 6 hours / day (06: 00-09: 00/18: 00-21: 00). The highest seedling
height (SH) (16.17 cm), stem weight ratio (SWR) value of 0.3196 and leaf area ratio (LAR) (99.65 cm2g1
) values were obtained from seedlings grown under IL light source. In the study, the highest leaf weight
ratio (LWR) value was obtained from seedlings grown under LED application with a value of 0.5123 and
leaf area (YA) value of 28.86 cm2, specific leaf area (SLA) value of 212.51 cm2g-1. In the study the
highest root length (RL) 19.42 cm, leaf dry weight (LDW) 0.1575 g, seedling stem dry weight (SDW)
0.1015 g, seedling root dry weight (RDW) 0.0996 g, total seedling dry weight (TDW) 0.3587 g, root
weight ratio (RWR) 0.2778 and leaf thickness (LT) 0.0070 g/cm2 were obtained in seedlings grown under
HPS application. As a result of the study, it has been determined that the additional lighting made with
HPS lamps in terms of growth criteria has been significantly highlighted and can be recommended.
Kywords: Additional lighting, Seedling growing, Seedling quality, Cucumis sativus
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1.Giriş
Başarılı bir sebze yetiştiriciliğinde, uygun
nitelikli çeşit seçimi ve kaliteli fide kullanımı
büyük bir önem taşımaktadır. Bahçe bitkileri
sektöründe, küçük alanlarda yüksek girdi ile ya
da örtü altında yoğun bir emek ve maliyet
kapsayan tarım kolu olarak yapılan sebze
tarımında, yetiştiriciliğe sağlıklı ve kaliteli tohum
ile kaliteli fide kullanarak başlamak büyük bir
önem arz eder (Balkaya ve ark., 2015). Sağlıklı
ve kaliteli fide için en önemli etmenlerden biride
uygun ışıklanmadır (Demirsoy ve ark., 2017).
Işık enerjisi organik madde üretimi açısından da
fotosentez için önemlidir (He ve ark., 2016). Az
ışıkta bitkiler ince ve soluk renkli gövde, düşük
karbonhidrat ihtiva eden yapraklar meydana
getirmektedir. Aynı zamanda kök ve gövde
gelişmesi yavaşlamaktadır (Ertekin, 2002).
Sebzeler de diğer bitkilerde olduğu gibi
yaşamlarını sürdürebilmeleri için güneş ışığını
enerji kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Sebze
yetiştiriciliğinde değişik aşamalarda üretim
amacına uygun ışık kaynaklarını kullanmak
başarıyı artırmaktadır (Çakırer ve ark., 2017;
Demirsoy
ve
ark.,
2018).
Örtüaltı
yetiştiriciliğinde kış ve ilkbahar aylarında ışık
seviyesinin yetersiz olması bitkilerin büyümesini
ve gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu
dönemlerde bitki büyüme ve gelişimi açısından
yapay aydınlatma sistemleri seraların önemli bir
bileşeni olarak kullanılmaktadır (Bayhan ve
Avcı, 2019; Burattini ve ark., 2017; Dayıoğlu ve
Silleli, 2012). Bu bağlamda seraların belirtilen
amaca göre planlanmaları, projelendirilmeleri ve
yönetilmeleri
gerekmektedir.
Sera
yetiştiriciliğinin planlanmasında incelenmesi
gereken en önemli etmenler havalandırma,
ısıtma, soğutma ve ışıklandırmadır (Arıcı, 1999;
Gómez ve Izzo, 2018).
Gün ışığı, yapay ışıklandırmaya göre bitkinin
ihtiyacı olan ışığı daha geniş spektrumlu bir
kaynak
odluğundan
tabi
olarak
tercih
edilmektedir. Tek bir kaynaktan yansıyan ışık
yerine, yayılarak gelen bir ışık bitkinin her
tarafına eşit olarak geleceğinden daha yararlı
olmaktadır. Böylece alt yapraklara erişim daha
kolay olacaktır. Ancak gün ışığının mevsim veya
gün içindeki farklılıkları nedeni ile yeterli
olmaması halinde yapay ışık kullanılmalıdır
(Tuna ve ark., 2015). Düşük ışık koşullarında
yaprakların absorbe ettiği ışık miktarı ışık kalitesi
ile doğrusal orantılı olduğu bildirilmiştir.
Yaprakların absorbe ettiği ışık miktarının aynı
zamanda yaprakların pigment içeriğine de

bağımlı olduğu belirtilmiştir (Hogewoning ve
ark., 2010). Bitkilerin yaprak alanı ve fotosentez
kapasiteleri bitkinin büyüme hızı açısından
önemli bir göstergedir (Beyhan ve ark., 2008).
Yapay ışık kullanımı ile verim artışı ortaya
çıkabilmektedir. Yapay ışık genelde süs
bitkilerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Günümüzde domates, hıyar, biber ve marul gibi
sebzelerde artan bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır. Çeşitli anatomik, morfolojik,
fizyolojik,
fotosentetik
ve
metabolik
parametrelere yapay aydınlatmanın olumlu yönde
etki yaptığı ve yapay ışığın gelecekte bitkilerde
daha yaygın bir biçimde kullanılacağı
öngörülmektedir (Bantis ve ark., 2018; Dorais,
2003). Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde ışığın
etkisi düşünüldüğünde her bitki türü için
mümkün olduğunca kontrollü çevre şartlarında
farklı denemeler yapılması kaçınılmaz bir
zorunluluktur (Colantoni ve ark., 2018). Sıcaklık
ve hava oransal neminin bitkiler üzerindeki
etkileri üzerine yıllardır birçok çalışma yapılmış
olmasına rağmen ülkemizde ışık kaynaklarının
bitki büyüme ve gelişmesi üzerine etkileri
konusunda çok fazla çalışma yapılmamıştır (Bian
ve ark., 2015; Brazaitytė ve ark., 2016; Laktionov
ve ark., 2019). Bu tür çalışmalar fide kalitesinin
ve buna bağlı olarak birim alandan alınan verimin
artırılmasına yardımcı olacaktır. Çalışma güneş
ışığına ek ışık kaynakları kullanımının hıyar
(Beith Alpha F1) fidelerinin kalitesi üzerine
etkilerinin
tespit
edilmesi
amacıyla
yürütülmüştür.
2. Materyal ve Metot
Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi, Sarayönü
Meslek Yüksekokulu’na ait uygulama arazisinde
bulunan 420 m2’lik yan ve üst havalandırmaya
sahip
polikarbon
serada
2015
yılında
yürütülmüştür. “Beith Alpha F1” hıyar çeşidi
bitkisel materyal olarak, akkor telli lamba (ATL),
yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba (HPS) ile
ışık yayan diyot (LED) lamba ise ek ışık kaynağı
olarak
kullanılmıştır.
Ek
ışık
kaynağı
kullanılmadan sadece gün ışığı ile üretilen fideler
ise kontrol (KT) olarak kullanılmıştır. Sera
içerisinde uygulamaların birbirine olan etkisini
ortadan kaldırmak amacıyla ek ışık kaynakları ve
kontrol grubu parselleri sunta tabakalarla
birbirinden ayrılarak yetiştirme bölmeleri
oluşturulmuştur. Gün içerisinde güneş ışığından
faydalanan fidelere 06:00-09:00/18:00-21:00
saatleri arasında ek aydınlatma otomatik bir
sistem yardımıyla uygulanmış ve fidelerin
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ışıklanma süresi günlük 15 saat olacak şekilde
planlanmıştır. Denemede ışık faktörü hariç diğer
koşullar eşit olacak şekilde uygulama yapılmıştır.
Ek aydınlatmada; ATL kaynağı olarak “Philips
140 Watt E27 klasik halojen ampul, HPS kaynağı
olarak Pelsan 50 W Son-T E27 duylu sodyum
buharlı ampul ve LED lamba kaynağı olarak Smd
Marka 50 W LED projektör lambalar
kullanılmıştır. Işık kaynaklarının bitkiler üzerine
etkilerinin ışık şiddeti açısından eşit düzeylerde
olabilmesi için fide yetiştirme tezgâhlarına göre
mesafeleri ((Işık şiddeti)=1/d2 (d=yükseklik)) ters
kare kanununa göre hesaplanmış ve buna göre
düzenleme yapılmıştır.
Deneme 3 farklı ışık kaynağı, 3 tekerrürlü ve
her tekerrürde 60 bitki olacak şekilde toplam 540
fide ile yürütülmüştür. Her bir yetiştirme
bölmesinden ve ek ışık kaynağı uygulanmamış
olan yetiştirme bölmesinden (kontrol) ışık, nem
ve sıcaklık ölçümleri ayrı cihazlarla sürekli
olarak kayıt altına alınmıştır. Çalışmada
yetiştirme ortamı (3 birim torf ve 1 birim perlit)
karışımı 9x10 cm boyutlarındaki plastik
bardaklara üzerlerinde 1.5 cm boşluk kalacak
şekilde doldurulmuştur. Hıyar tohumları her bir
plastik bardağa bir tohum olacak şekilde ilkbahar

döneminde 12.03.2015 tarihinde ekilmiştir. Ekim
derinliği tohum büyüklüğünün yaklaşık üç katı
olacak şekilde yapılmıştır.
Her bir uygulamada aynı süre yetiştirilmiş 3-4
gerçek yapraklı hale gelen fideler 3’erli guruplar
halinde köklerine zarar verilmeyecek bir şekilde
sökülmüştür. Sökülen bitkilerde fide kalitesini
tespit etmek amacıyla ölçümler yapılmıştır. Her
bir fidenin kök, gövde ve yaprakları ayrı ayrı JSR
marka JSON-150 model etüvde 80oC’de yaklaşık
72 saat kurutulmuştur. Daha sonra kuru
ağırlıkları Precisa marka XB 220A model, 0.0001
g hassasiyette 220 g kapasiteli hassas terazide
tartılarak tespit edilmiştir. Fide gövde boyu (GB)
(cm), gövde çapı (GÇ) (mm), kök uzunluğu (KU)
(cm) ve yaprak sayısı (YS) (adet) fide büyüme
dönemi boyunca haftalık olarak tespit edilmiştir.
Toplam kök kuru ağırlığı (TKKA) (g), toplam
gövde kuru ağırlığı (TGKA) (g), toplam yaprak
kuru ağırlıkları (TYKA) (g), toplam bitki kuru
ağırlığı (TBKA) (g) ve toplam yaprak alanı
(TYA) (cm2) parametreleri fide söküm
zamanında belirlenmiştir. Bu veriler ışığında
büyüme analizleri Uzun (1996)’a göre yapılmıştır
(Çizelge 1).

Çizelge 1. Kantitatif analizlerde kullanılan bitki büyüme parametreleri ve hesaplama modelleri.
Table 1. The plants growth parameters for quantitative analysis.
Parametreler
Parameters

Hesaplama modelleri
Calculation models

Oransal Yaprak Alanı (YAO) (cm2g-1)
Leaf area ratio (LAR) (cm2g-1)

Toplam Yaprak Alanı (cm2) / Toplam Bitki Kuru Ağırlığı (g)
Total plant leaf area (cm2)/Total plant dry weight (g)

Özgül Yaprak Alanı (ÖYA) (cm2g-1)
Specific leaf area (SLA) (cm2g-1)

Toplam Yaprak Alanı (cm2) / Toplam Yaprak Kuru Ağırlığı (g)
Total leaf area (cm2)/Total leaf dry weight (g)

Oransal Yaprak Ağırlığı (OYA)
Leaf weight ratio (LWR)

Toplam Yaprak Kuru Ağırlığı (g) / Toplam Bitki Kuru Ağırlığı (g)
Total leaf dry weight (g)/Total plant dry weight (g)

Oransal Kök Ağırlığı (OKA)
Root weight ratio (RWR)

Toplam Kök Kuru Ağırlığı (g) / Toplam Bitki Kuru Ağırlığı (g)
Total root dry weight (g)/Total plant dry weight (g)

Oransal Gövde Ağırlığı (OGA)
Stem weight ratio (SWR)

Toplam Gövde Kuru Ağırlığı (g) / Toplam Bitki Kuru Ağırlığı (g)
Total stem dry weight (g)/Total plant dry weight (g)

Yaprak Kalınlığı (YK)
Leaf thickness (LT)

1 / Özgül Yaprak Alanı
1/ Specific leaf area

Araştırma sonucunda ek aydınlatma sistemi
altında yetiştirilen fideler ile kontrol fideleri
arasındaki gelişme farkları kantitatif analiz
yöntemleri ile belirlenmiştir. Parametrelerdeki
Varyans Analizi (Anova Testi) ve Duncan Testi
SPSS for Windows 22.0 programı yardımı ile
uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel
karşılaştırılmalarında
P<0.05
düzeyinde
harflendirme yapılmıştır.

3.Bulgular ve Tartışma
Hıyarda en yüksek fide boyu değeri (16.17
cm) ATL ışık kaynağı altında yetiştirilen
fidelerde elde edilmiştir. Bu ışık kaynağını
sırasıyla KT ve LED uygulamasının takip ettiği
belirlenmiştir. Tespit edilen en düşük değer ise
(13.00 cm) HPS’den elde edilmiştir. Sonuçlar
incelendiğinde gövde çapı açısında istatistiksel
olarak önemli bir fark bulunamamış olsa da en
yüksek gövde çapı değeri 3.94 mm HPS
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uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir. Tespit edilen en düşük değer ise 3.36
mm ATL’den elde edilmiştir (Çizelge 2).
Organik
hıyar
fidesi
yetiştiriciliğinde
gölgelemenin fide kalitesine etkisi konusunda
yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre en
yüksek fide boyu (20.2 cm) 3 kat gölgeleme ile
elde etmişlerdir. Hıyarda en yüksek gövde çapı
değerinin kontrol uygulamasından elde edildiği
belirtilmiştir (Sarıbaş ve ark., 2017). Düşük ışık
koşullarında ince, soluk renkli gövde, düşük
karbonhidrat ihtiva eden yapraklar meydana
gelmekte ve gövde gelişmesini yavaşlatmaktadır.
Işık şiddetinin artmasıyla bitkilerin bodurlaşarak
gövde çaplarını artırdıklarını; düşük ışıkta ince
gövdeli bitki oluşumunun söz konusu olduğunu
bildirilmiştir (Kandemir, 2005). Bitki gövde çapı
ile ışık şiddeti ile pozitif doğrusal bir ilişkisi
bulunduğu kaydedilmiştir. Ayrıca bitki boyu
üzerine ışık şiddetinin çok önemli interaktif etkisi
olduğunu ve en yüksek bitki boyunun düşük ışık,
yüksek sıcaklık şartlarında elde edildiği
belirlenmiştir (Uzun, 2001). Patlıcan fidelerinde
yapılan bir çalışmada; HPS ışık kaynağı
uygulamalarının fide gövde çapını olumlu yönde
etkilediği belirlenmiştir (Demirsoy ve ark.,
2017). Çalışmada en yüksek kök uzunluğu (KU)
değeri (19.42 cm) HPS altında yetiştirilen
fidelerde elde edilmiştir (Çizelge 2). Domates
fidesinde farklı fotosentetik ışık akısı yoğunluğa
sahip lambaların fidelerin kök uzunluğunu
etkilediğini tespit etmişlerdir (Fan ve ark., 2013).
Domates yetiştiriciliğinde yetersiz ışıklanmanın
zayıf kök gelişimine neden olduğu bildirilmiştir
(Demirsoy, 2016; Sevgican, 1999).
İlkbahar döneminde en yüksek fide yaprak
kuru ağırlığı (YKA) değeri 0.1575 g ile yine HPS
uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir. Bu ışık kaynağını LED uygulamasının

takip ettiği görülmektedir (Çizelge 2). İlkbahar
yetiştiriciliğinde patlıcanda fide döneminde
yapılan HPS ışık kaynağıyla ilave aydınlatmanın
gövde yaş ve kuru ağırlığını olumlu yönde
etkilediği belirtilmiştir (Eltez, 1995). Hıyarda
yapılan bir çalışmada farklı gölgeleme
uygulamaları ile elde edilen en yüksek yaprak
kuru ağılığı değerin (0.33 g) diğer uygulamalara
göre daha fazla ışık alan 1 kat gölgeleme
uygulamasından elde edildiği saptanmıştır
(Sarıbaş ve ark., 2017). Çalışmada en yüksek fide
gövde kuru ağırlığı (GKA) 0.1015 g ile yine HPS
uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir (Çizelge 2). Biber fidelerinde yapılan
bir çalışmada ek ışık kaynağı kullanımının fide
gövde kuru ağırlık değerlerini artırdığı
belirtilmiştir (Demirsoy ve ark., 2018). İlkbahar
döneminde en yüksek fide kök kuru ağırlığı
(KKA) 0.0996 g ile yine HPS uygulaması altında
yetiştirilen fidelerde elde edilmiştir (Çizelge 2).
Patlıcanda yapılan bir çalışmada kök kuru
ağırlığının ışık kaynaklarına, ışığın rengine,
ortam sıcaklığına ve kullanılan türe göre farklılık
gösterdiği belirlenmiştir (Demirsoy ve ark.,
2017). En yüksek toplam fide kuru ağırlığı
(TFKA) 0.3587 g ile yine HPS uygulaması
altında yetiştirilen fidelerde elde edilmiştir. Bu
ışık kaynağını LED uygulamasının takip ettiği
görülmektedir. Tespit edilen en düşük değer ise
0.2484 g ile ATL’den elde edilmiştir (Çizelge 2).
Düşük ışık koşullarında fidelerde daha az kuru
madde birikimi olacağı belirtilmiştir (Beyhan ve
ark., 2008; Uzun, 1996).
Işığın bitki
morfolojisine olan etkisi sonucu, farklı yaprak
kuru ağırlığı/toplam bitki kuru ağırlık oranları
oluşabilmektedir. Düşük ışık koşullarında,
bitkilerde daha az kuru madde birikimi olacağı
belirtilmiştir (Uzun, 1996).

Çizelge 2. Farklı ışık kaynaklarının fide boyu (FB), gövde çapı (GÇ) ve kök uzunluk (KU), yaprak
kuru ağırlığı (YKA), gövde kuru ağırlığı (GKA), kök kuru ağırlığı (KKA) ve toplam fide kuru ağırlığı
(TFKA) değerleri.
Table 2. Seedling height (SH), stem diameter (SD) and root length (RL), leaf dry weight (LDW), stem dry weight
(SDW), root dry weight (RDW) and total seedling dry weight values (TDW) of different light sources.
Işık Kaynakları
Light Sources

FB (cm)
SH (cm)

GÇ (mm)
SD (mm)

KU (cm)
RL (cm)

YKA (g)
LDW (g)

GKA (g)
SDW (g)

KKA (g)
RDW (g)

TFKA (g)
TDW (g)

HPS

13.00b

3.94

19.42a

0.1575a

0.1015a

0.0996a

0.3587a

ATL

16.17a

3.36

14.83b

0.1165b

0.0794b

0.0525b

0.2484b

LED

13.83b

3.62

17.75ab

0.1497ab

0.0766b

0.0659b

0.2922b

KT

13.88b

3.42

15.01b

0.1233b

0.0721b

0.0687b

0.2641b

*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (p<0.05)
* The difference between the means indicated by the same letter in the same column is not statistically significant (p <0.05)
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Çalışmada en yüksek OYA değeri 0.5123 ile
LED uygulaması altında yetiştirilen fidelerde
elde edilmiştir. Tespit edilen en düşük değer ise
0.4392 HPS’den elde edilmiştir (Çizelge 3).
Biberde yapılan bir çalışmada bitki oransal
yaprak ağırlığı üzerine yüksek ve düşük sıcaklık
şartlarında ışığın azalmasıyla birlikte, oransal
yaprak ağırlığının eğrisel olarak azaldığı
belirtilmiştir (Kandemir ve Uzun, 2019). Patlıcan
fidelerinde yapılan bir çalışmada yapay ışık
kaynağı kullanımının oransal gövde ağırlığı ve
oransal yaprak ağırlığı gibi özellikler yönünden
olumlu yönde öne çıktığı saptanmıştır (Demirsoy
ve ark., 2017). Hıyar fidelerinde en yüksek
oransal kök ağırlığı (OKA) değeri 0.2778 ile yine
HPS uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir. Bu ışık kaynağını sırasıyla KT ve LED
uygulamaları takip ettiği görülmektedir (Çizelge
3). Farklı yetiştirme ortamlarının çalışıldığı bir
denemede hıyar fidelerinde en yüksek OKA
değeri 0.2689 olarak tespit edilmiştir (Demirsoy
ve Uzun, 2019). İlkbahar döneminde en yüksek
oransal gövde ağırlığı (OGA) değeri 0.3196 ile
ATL uygulamasında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir (Çizelge 3). Domates fidelerinde farklı
renklere sahip ATL, HPS ve LED lambaları ile
yapılan bir çalışmada kırmızı renkli ATL
uygulamalarının en yüksek OGA değerine sahip
olduğu tespit edilmiştir (Demirsoy, 2016).
Çalışmada en yüksek yaprak alanı (YA) değeri
28.86 cm2 ile LED uygulaması altında yetiştirilen
fidelerde elde edilmiştir (Çizelge 3). İlave
aydınlatma uygulamaları bitki türlerinde fide

başına düşen yaprak sayısını ve yaprak alanlarını
arttırmıştır (Eltez, 1995).
İlkbahar döneminde en yüksek özgül yaprak
alanı (ÖYA) değeri 212.51 cm2g-1 ile ATL’de
yetiştirilen fidelerde elde edilmiştir. ATL
uygulamasını ilkbaharda LED ve KT takip
etmiştir. Tespit edilen en düşük değer ise 143.79
cm2 HPS altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir (Çizelge 3). Hıyar fidesinde yetiştirme
ortamı denenen bir çalışmada ÖYA değeri en
yüksek 256.58 cm2g-1 olarak tespit edilmiştir
(Demirsoy ve Uzun, 2019). En yüksek oransal
yaprak alanı (YAO) değeri 99.65 cm2g-1 ile ATL
uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir. Bu ışık kaynağını sırasıyla ilkbaharda
LED ve KT takip ettiği görülmektedir (Çizelge
3). Işık yoğunluğunun artması ile ÖYA ve
OYA’nın
önemli
derecede
azaldığını
belirtmişlerdir (Uzun, 2001). Ayrıca ışığın
bitkideki kuru madde dağılımı üzerine çok
önemli etkisinin olduğunu, ışık yoğunluğunun
artması ile oransal yaprak alanının önemli
derecede azaldığını bildirilmiştir (Demirsoy ve
ark., 2018; Picken ve ark., 1986). İlkbahar
döneminde en yüksek yaprak kalınlığı (YK)
değeri 0.0070 g/cm2 ile yine HPS uygulaması
altında yetiştirilen fidelerde elde edilmiştir. Bu
ışık kaynağını sırasıyla ilkbaharda LED ve
ATL’nin takip ettiği görülmektedir (Çizelge 3).
Araştırıcılar ayrıca yaprak kalınlığının artan ışık
miktarıyla doğru orantılı olarak arttığını da tespit
etmişlerdir (Demirsoy ve ark., 2018; Demirsoy
ve ark., 2017; Sarıbaş ve ark., 2017; Yan ve ark.,
2019).

Çizelge 3. Farklı ışık kaynaklarının oransal yaprak ağırlığı (OYA), oransal kök ağırlığı (OKA),
oransal gövde ağırlığı (OGA), yaprak alanı (YA), özgül yaprak alanı (ÖYA), oransal yaprak alanı
(YAO) ve yaprak kalınlığı (YK) değerleri.
Table 3. Leaf weight ratio (LWR), root weight ratio (RWR), stem weight ratio (SWR), leaf area (LA), specific
leaf area (SLA), leaf area ratio (LAR) and leaf thickness (LT) values of different light sources.
Işık Kaynakları
Light Sources

OYA
LWR

OKA
RWR

OGA
SWR

YA
LA

ÖYA
SLA

YAO
LAR

YK
LT

HPS

0.4392b

0.2778a

0.2830b

22.65b

143.79b

63.16b

0.0070a

ATL

0.4689ab

0.2115b

0.3196a

24.75b

212.51a

99.65a

0.0049bc

LED

0.5123a

0.2257b

0.2620b

28.86a

192.75ab

98.76a

0.0052b

KT

0.5043a

0.2258b

0.2699b

23.48b

173.16b

87.23b

0.0040c

*Aynı sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli değildir (p<0.05)
* The difference between the means indicated by the same letter in the same column is not statistically significant (p <0.05)

4.Sonuç
Bitkilerin büyüme ve gelişmesi açısından
ışığın etkisini tespit edebilmek amacı ile her bitki
türü için mümkün olduğunca kontrollü çevre
şartlarında
farklı
denemeler
yapılması

gerekmektedir. Bu tür çalışmalar birim alandan
alınan
verimin
ve
meyve
kalitesinin
artırılmasında yardımcı olacaktır. Bu çalışma
sonucunda çiftçilerimizin kaliteli fideyle daha
erkenci ve sağlıklı ürünler elde ederek ekonomik
olarak kazanç sağlamaları hedeflenmiştir.
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Çalışmada en yüksek fide boyu (16.17 cm),
oransal gövde ağırlığı (OGA) değeri 0.3196,
ÖYA değeri 212.51 cm2g-1 ve oransal yaprak
alanı (YAO) (99.65 cm2g-1) değerleri ATL ışık
kaynağı uygulaması altında yetiştirilen fidelerden
elde edilmiştir. Deneme sonuçlarına göre en
yüksek oransal yaprak ağırlığı (OYA) değeri
0.5123 ve yaprak alanı (YA) değeri 28.86 cm2 ile
LED uygulaması altında yetiştirilen fidelerden
elde edilmiştir. Çalışmada en yüksek kök
uzunluğu (KU) 19.42 cm, yaprak kuru ağırlığı
(YKA) 0.1575 g, fide gövde kuru ağırlığı (GKA)
0.1015 g, fide kök kuru ağırlığı (KKA) 0.0996 g,
toplam fide kuru ağırlığı (TFKA) 0.3587 g,
oransal kök ağırlığı (OKA) 0.2778 ve yaprak
kalınlığı (YK) 0.0070 g/cm2 değerleri ile HPS
uygulaması altında yetiştirilen fidelerde elde
edilmiştir. Çalışma sonucunda büyüme kriterleri
açısından genel olarak HPS lambalarla yapılan ek
aydınlatmanın önemli derecede öne çıktığı
belirlenmiş ve tavsiye edilebilir nitelikte
bulunmuştur.
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Özet

Soya bitkileri, tropik bölgelerde daha sık olmak üzere, dünyanın büyük bir kısmında yetiştirme süresince
yağışlar, çiğ ve sulama sebebiyle yaprak ıslanmasına maruz kalmaktadır. Yaprak hastalıklarının ortaya
çıkması ve gelişimi üzerinde çevresel nem düzeyinin önemli bir etkisi bulunduğu bilinmektedir. Soyada
yaprak ıslanmasının hastalıklara etkisi konusunda dünyada yapılmış çalışmalar incelenince, soya
tarımında önemli verim düşüşlerine sebep olan hastalıklardan olan Asya soya pası (Phakopsora
pachyrhizi), yaprak lekesi hastalığı (Cercospora sojina), külleme (Microsphaera diffusa) ve antraknoz
(Colletotrichum gloeosporioides ve Colletotrichum apressorium) hastalıklarının incelendiği
görülmektedir. Hava sıcaklığı, ıslanma süresi, güneşlenme/bulutlanma süresi, ıslanmanın gece/gündüz
gerçekleşmesi ve çeşitlerin toleransının işlendiği bu çalışmalar bu derlemede bir araya getirilmiş ve
önerilerle birlikte sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yaprak ıslanması, Çiğ, Yağmur, Soya, Hastalık

Leaf Wetting - Disease Relation in Soybean
Abstract
Soybean crops are exposed to leaf wetting due to precipitation, dew and irrigation during cultivation
in most part of the world, more often in the tropics. It is well known that environmental humidity level
has a significant effect on the emergence and development of foliar diseases. When the studies carried
out in the World on the effects of leaf wetting on soybeans are examined, it is realised that, Asian
soybean rust (Phakopsora pachyrhizi), frogeye leaf spot disease (Cercospora sojina), powdery
mildew (Colrospora diffusa) and anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides and Colletotrichum
apressorium diseases are studied by researchers. Air temperature, wetting duration, sun/cloud period,
wetting in day/night and tolerance of varieties were studied in this review and presented together with
recommendations.
Keywords: Leaf wetting, Dew, Rain, Soybean, Diseases

1. Giriş
Soya bitkileri, tropik bölgelerde daha yüksek
sıklıkta olmak üzere, dünyanın büyük bir
kısmında yetiştirme süresince yaprak ıslanmasına
maruz kalmaktadır. Yaprak hastalıklarının ortaya
çıkması ve gelişimi üzerinde çevresel nem
düzeyinin
önemli bir etkisi bulunduğu
bilinmektedir. Soyada yaprak ıslanmasının
hastalıklara etkisi konusunda dünyada yapılmış
çalışmalar incelenince, soya tarımında önemli
verim düşüşlerine sebep olan hastalıklardan olan
Asya soya pası (Phakopsora pachyrhizi), yaprak

lekesi hastalığı (Cercospora sojina), külleme
diffusa)
antraknoz
(Microsphaera
ve
(Colletotrichum
gloeosporioides
ve
Colletotrichum apressorium) hastalıklarının
incelendiği görülmektedir.
Phakopsora pachyrhizi
Taksonomi: Domain Eukaryota; Kingdom
Fungi; Phylum Basidiomycota; Order Uredinales;
Class Urediniomycetes; Family Phakopsoraceae;
Genus
Phakopsora;
Species
Phakopsora
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pachyrhizi Syd. & P. Syd (Goellner ve ark.,
2010).
Tarla
koşullarında,
P.
pachyrhizi,
baklagillerden geniş bir yelpazeden (17 cinse ait
en az 31 tür) bitkilerin yaprak dokusunu enfekte
eder. Diğer cinslerden 60 türün de enfekte
edilmesi
laboratuvar
koşullarında
sağlanabilmiştir (Goellner ve ark., 2010).
Hastalığın başlangıcında, enfekte olmuş soya
fasulyesi yapraklarında, yaprak damarlarıyla
sınırlı, küçük, ten rengi lezyonlar gözlenir.
Lezyonlar genişler ve ilk enfeksiyondan 5-8 gün
sonra pas püstülleri (uredia) görülür hale gelir.
Uredia, yaprağın alt yüzeyindeki lezyonlarda, üst
yüzeydekilere göre daha sık gelişir. Üredialar
açılır ve ürediosporlar saçılır (Goellner ve ark.,
2010).
Dünyanın tropik ve subtropikal iklimlerde
Asya soya pası (Phakopsora pachyrhizi), soya
(Glycine max) veriminde önemli oranda düşüşe
neden olmaktadır. Hastalığın gelişimi, patojenkonakçı ve abiyotik çevre faktörlerinin
etkileşiminden önemli oranda etkilenmektedir
(Alves ve ark. 2007). Asya soya pası, soya
bitkisinin en virülans ve hızlı yayılma özelliğine
sahip hastalığıdır. Enfeksiyon için, elverişli
çevresel koşullar, özellikle yaprak ıslaklığı
gereklidir (Igarashi ve ark., 2014) (Şekil 1).

Şekil 1. Phakopsora pachyrhizi ile sporlanmış
soya kotiledonları (Yorinori ve ark., 2005).

soya çeşitlerine aktarılabilecek genlere sahip
bulunmuştur (Şekil 2) (TAN=Tam hassas
bitkilerin reaksiyonu; RB=Dirençli bitkilerdeki
sınırları
belirgin,
kırmızımsı
kahverengi
lezyonlar; IMMUNE= Bağışıklık durumu) (TAN
= reaction of fully sensitive plants; RB = reddishbrown lesions with marked borders in resistant
plants; IMMUNE=Immune status).

Şekil 2. Asya soya pasına soyanın tepki tipleri:
(Mile ve ark., 2006).
Figure 2. Reaction types of soybean plant to Asian
soybean rust: (Mile ve ark., 2006).

Hastalığa karşı Flutriafol vb. fungusit
uygulamaları etkili olmaktadır (Garcia ve ark.,
2008) (Şekil 3).

Şekil 3. Asya soya pası’na karşı fungusit
uygulaması yapılmış (resmin sol kısmı) ve
yapılmamış (resmin sağ kısmı) soya bitkileri
(Yorinori ve ark., 2005). Figure 3. Soybean crop

Figure 1. Soybean cotyledons sporated with
Phakopsora pachyrhizi (Yorinori ve ark., 2005).

sprayed (left part of the picture) and without (right
part of the picture) with fungicide against Asian
soybean rust (Yorinori et al., 2005).

Bitki patojenik basidiomiset mantarı olan
Phakopsora
pachyrhizi,
Asya-Avustralya
kökenlidir. Patojen 2004 yılında Amerika
kıtasında tespit edilmiştir (Goellner ve ark.,
2010). Mile ve ark., (2006) USDA’da bulunan
16.000 soya genotipinin bu hastalığa direncini
sera koşullarında test etmişler ve düşük hastalık
seviyesi gösteren 805 adedini ileri değerlendirme
için seçmişlerdir ki bunların bazılarının ticari

Hastalığın kontrolünün etkinliği, dikkatli ve
sürekli tarla izlemeye ve fungisitin zamanında
uygulanmasına
bağlıdır.
Halihazırda,
strobilurinler ve triazol fungusitler etkilidir
(Yorinori ve ark., 2005).
Melching ve ark.,
(1989) yürüttükleri bir
çalışmada, Asya soya pası (Phakopsora

24

Sevilmiş ve Sevilmiş

pachyrhizi)'nin urediosporlarını bulaştırdıkları
soya yapraklarına, karanlıkta, 20°C'de çiğ
uyguladıktan 1.5 saat sonra sporların çimlenmeye
başladığını ve 6-7 saat sonra maksimum seviyeye
ulaştığını gözlemlemişlerdir. Canlı urediosporlar
ile aşılanan duyarlı soya fasulyesi çeşitleri, <6
saat çiğlenme süresinde hastalık belirtisi
göstermemiştir. 6 saat sonra, 18, 20, 23 ve
26.5°'de, primer pas lezyonları gözlemişlerdir.
18-26.5°C'de 8 saat çiğ uygulamasından sonra,
lezyon yoğunlukları 6 saatlik uygulamadan 10
kat daha yüksek olmuştur. Çiğlenme süresinin 13
saatten 16 saate çıkarılması ise pas yoğunluğunda
ileri düzeyde bir artışa neden olmamıştır. 9.0 ve
28.5°C sıcaklıklarda, 20 saate kadar çiğ
uygulamalarında dahi hiçbir lezyon gelişimi
gerçekleşmemiştir.
Islatılmamış
soya
yapraklarındaki ürediosporeslar güneş ışığı
altında aşamalı olarak bulaşıcılığını yitirmiş,
ancak 1-2 gün süren bulutlu koşullarda
enfeksiyonda
artış
gözlemlenmiştir.
Pas
hastalığının, dolu bakla sayısı, bakla başına
tohum sayısı ve ortalama tohum ağırlığını
düşürdüğünü tespit etmişlerdir.
Narváez ve ark. (2010), Asya soya pası
(Phakopsora pachyrhizi)'nin, farklı yaprak
ıslanma sürelerinde, tarladaki soya bitkileri
üzerinde enfeksiyon ve pas gelişim düzeyini
belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir.
Soya bitkilerine, her 30 dakikada bir dakika
süresince sisleme sulaması uygulamışlar ve
uygulamaları 0, 6, 12 ve 18 saatlik periyotlarda
sürdürmüşlerdir.
Çalışmanın
sonucunda,
yaprakların uzun süre ıslak kalmasının (18 saat)
hastalık şiddetini ve üst kanopide yayılma hızını
arttırdığını tespit etmişlerdir.
Furtado ve ark. (2011), Asya soya pası
(Phakopsora pachyrhizi)'nın, sürekli olmayan
ıslaklık koşullarında enfeksiyona neden olma
yeteneğini araştırmışlardır. İn vitro denemelerde
uredospor
süspansiyonunun
damlacıklarını,
polistiren (plastik) bir yüzeye damlatmışlardır. 1,
2 veya 4 saatlik bir ilk ıslatma periyodundan
sonra, yüzeydeki damlaları farklı zaman aralıkları
için kurutmuş ve sonra tekrar 11, 10 veya 8 saat
süreyle ıslaklık sağlamışlardır. Çimlenme ve
apressorium oluşumunu değerlendirmişlerdir. İn
vivo denemelerde, soya bitkilerini bir uredospor
süspansiyonu
ile
aşılamışlardır.
Yaprak
ıslatmasını, 1, 2 veya 4 saatlik ilk ıslatma
sürelerinin ardından 1, 3 veya 6 saat süresince
kesintiye uğratmışlardır. Daha sonra, ıslatma
işlemini sırasıyla 8, 10 veya 11 saat boyunca
tekrar uygulamışlardır. Pas şiddetini aşılamadan
14 gün sonra değerlendirmeye almışlardır. P.

pachyrhizi kısa sürede yüksek bulaşma kapasitesi
göstermiştir. Pas seviyesi, tüm in vivo işlemlerde,
kontrol bitkilerine kıyasla kesintili ıslaklık
durumunda daha düşük olmuştur. İlk ıslatmadan
4 saat sonra ıslaklığın kesilmesi durumunda pas
şiddeti sıfır olmuştur. Uredosporların soya
yaprakları üzerindeki çimlenmesi, 2 saat
ıslaklığın
ardından
meydana
gelmişken,
maksimum çimlenme, 4 saat ıslaklığın ardından
ortaya çıkmıştır. Islaklığın kesintiye uğratılması,
esas olarak çimlenmeye başlayan sporları
etkilemiştir.
Alves ve ark. (2007), üç soya çeşidinde, Asya
soya pasına sıcaklık ve yaprak ıslanma süresinin
etkisini araştırmışlardır. Denemeleri bir büyütme
odasında, 15, 20, 25 ve 30°C sıcaklıklarda ve 0,
6, 12, 18 ve 24 saatlik yaprak ıslatma sürelerinde
gerçekleştirmişlerdir. Bitkileri, P. pachyrhizi
inokulum
maddesi
içeren
süspansiyon
püskürterek aşılamışlardır. En yüksek pas
yoğunluğu, test edilen üç çeşitte de, yaprak
ıslatma süresi 15 saatin üzerinde ve sıcaklık
20°C'ye yakın olduğunda meydana gelmiştir.
30ºC'nin üstü ve 15ºC'nin altındaki sıcaklıklar
hastalık ilerlemesini azaltmıştır. Hastalık
yoğunluğu, 6 saatin altındaki yaprak ıslaklık
süresinde düşük olmuştur.
Igarashi ve ark. (2014) ekimde iki farklı sıra
arası mesafe kullanmanın yaprak ıslanma
miktarı/süresi, ayrıca Asya soya pasının ilk
enfeksiyon ve gelişimi üzerindeki etkisini
belirlemek için bir çalışma yürütmüşlerdir.
Enfeksiyonun oluşması ve ilk pas semptomlarının
ortaya çıkması için yaklaşık 6 saat yaprak
ıslanması gerekli olmuştur. 0.8 m'lik sıra arasına
kıyasla, 0.45 m'lik sıra arasında, parsellerin
ortasında 2 saat daha fazla uzun süren yaprak
ıslaklığı durumu tespit edilmiştir.
Bununla
birlikte, farklı sıra aralıkları arasında, hastalık
şiddeti açısından bir fark tespit etmemişlerdir.
Cercospora sojina Hara
Taksonomi: Kingdom Fungi, Phylum
Ascomycota, Subphylum Pezizomycotina, Class
Dothideomycetes, Subclass Dothideomycetidae,
Order Capnodiales, Family Mycosphaerellaceae,
Genus Mycosphaerella, Genus Cercospora
(anamorphic genus), Species Cercospora sojina
(Anonim, 2003).
Cercospora sojina'nın neden olduğu yaprak
leke hastalığı dünyadaki soya yetiştiriciliği yapan
çoğu ülkede yaygın bir soya hastalığıdır. Soyada
önemli verim kayıpları (% 10-60), sıcak ve nemli
yetiştirme koşulları altında bu hastalıkla
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ilişkilendirilmiştir. Cercospora sojina, yoğun
virülans veya ırk çeşitliliği olan dinamik bir
patojendir (Mian ve ark., 2008). İlk olarak
1915'te Japonya'dan ve 1924'te Amerika Birleşik
Devletleri'nden bildirilmiştir (Lehman, 1928;
Melchers, 1925).
Hastalık rüzgar ve tohumla dağılabilmektedir.
Bir bölgeye girdikten sonra, mantar hasat artıkları
veya depolanmış tohumlar üzerinde yaşayabilir.
Bir salgının meydana gelmesi için, mantar,
yüksek sıcaklık (25-35oC), nem ve hassas çeşitler
gerektirir. C. sojina'ya direnç tek baskın gen
tarafından kontrol edilir, ancak genotipler
arasındaki reaksiyon tipleri bağışıktan (ör. Davis
çeşidi) yüksek duyarlılığa (ör. Bragg çeşidi)

kadar değişir (Yorinori, 1989) (Şekil 4 ve 5)
(Şekil 4’de (A) Lezyonlar koyu ıslak noktalar
olarak başlar ve açık renkli merkezleri ve koyu
renkli sınırları olan iyi tanımlanmış lezyonlara
dönüşür (benzerlik gösterdiği yapay bir kurbağa
başı da resimde gösterilmiştir). (B) Birkaç bitişik
lezyon birleşebilir ve daha büyük düzensiz
nekrozlar oluşturabilir) (Figure 4: (A) Lesions
begin with dark wet spots and turn into welldefined lesions with light colored centers and
dark borders (similar to an artificial frog head
shown in the picture). (B) Several adjacent
lesions may converge and produce larger
irregular
necrosis).

Şekil 4. Soya yapraklarında karakteristik
Cercospora sojina enfeksiyonu. (Mian ve ark.,
2008).

Şekil 5. Soya tohumunda Cercospora sojina
enfeksiyon belirtisi (Singh ve Sinclair, 1985).

Figure 4. Characteristic Cercospora sojina infection
on soybean leaves. (Mian ve ark., 2008).

Azoxystrobin,
pyraclostrobin
ve
trifloxystrobin, savaşımda etkilidir (Zhang ve
ark., 2012). Cercospora sojina'nın neden olduğu
yaprak lekesi hastalığı, dünya genelinde soya
tarımında çok büyük ekonomik kayba sebep
olmaktadır (Camera ve ark., 2016).
Liu ve Zhang, (1993), iklim odası
koşullarında, sekiz farklı sıcaklık ve sekiz farklı
yaprak ıslanma süresi kombinasyonun, yaprak
leke hastalığı (Cercospora sojina)'na etkisini
incelemişlerdir. Enfeksiyon için sıcaklık aralığı
15-32°C ve optimum 25-28°C olmuştur. Başarılı
bir enfeksiyon eldesi için aşılamadan sonra 2 saat
yaprak ıslatması gerektiğini gözlemlemişlerdir.
Camera ve ark. (2016) soyada yaprak leke
hastalığının (Cercospora sojina) yoğunluğu
üzerine sıcaklık ve yaprak ıslanma sürelerinin
birleşik etkilerini değerlendirdikleri bir çalışma
yürütmüşlerdir. Denemeleri, 15, 20, 25, 30 ve
35°C sıcaklıklarda ve 12, 24, 36, 48 ve 72 saatlik

Figure 5. Symptoms of Cercospora sojina infection
on a soybean seed (Singh ve Sinclair, 1985).

yaprak ıslanma sürelerinde, bir büyütme odasında
gerçekleştirmişlerdir. Soya bitkileri 15°C'de
yetiştirildiğinde, yaprak başına düşen lezyon
sayısı ve lezyonların çapı ancak 60 saatlik yaprak
ıslamasından sonra ölçülebilir hale gelmiştir. Bu
gözlemlerin alınabilmesi için 20 ve 25°C
sıcaklıklarda 24 saat, 30°C'de, 36 saat ve 35°C’de
48 saat yaprak ıslaklığına ihtiyaç olduğunu tespit
etmişlerdir. Hastalık gelişimi için en uygun
koşulu, 72 saatlik yaprak ıslaklığında 27-28°C
bulmuşlardır.
Minghou (1993), büyütme odasında, sıcaklık
ve yaprak ıslanma süresinin soyada yaprak leke
hastalığı (Cercospora sojina) enfeksiyonu
üzerindeki etkisini, 8 farklı sıcaklık ve 8 farklı
ıslatma
kombinasyonuyla
incelemişlerdir.
Enfeksiyon için optimum sıcaklık aralığı 25-28
℃ ve maksimum 32 ℃ olmuştur. Başarılı
enfeksiyon, aşılamadan sonra 2 saat yaprak
ıslatması gerektirmiştir.
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Microsphaera diffusa
Taksonomi: Kingdom
Fungi, Phylum
Ascomycota, Class Leotiomycetes, Subclass
Leotiomycetidae, Order Erysiphales, Family
Erysiphaceae, Genus Microsphaera, Species
Microsphaera diffusa Cooke & Peck (Anonim,
2002).
Microsphaera diffusa'nın neden olduğu
külleme hastalığı, dünyadaki birçok soya
yetiştirme bölgesinde yaygın olan bir soya
hastalığıdır (Kang ve Mian, 2010). Son
zamanlarda hastalığın neden olduğu verim
kayıpları nedeniyle daha fazla dikkat çeker
duruma gelmiştir (Yulia ve ark., 2017). Duyarlı
çeşitlerin ağır enfeksiyonu genellikle erken
yaprak dökülmesine ve yaprakların klorozuna
neden olur, bu nedenle tarlada hastalık gelişimi
için elverişli çevresel koşullar olduğunda önemli
verim kayıplarına neden olabilir (Jun ve ark.,
2012) (Şekil 6 ve 7).

Şekil 6. Microsphaera diffusa’ya hassas (resmin
sol kısmı) ve dayanıklı (resmin sağ tarafı) iki
farklı soya çeşidinin karşılaştırması (Yulia ve
ark., 2017).
Figure 6. Comparison of susceptible (left part of the
picture) and resistant (right side of the picture) two
different soybean varieties to Microsphaera diffusa
(Yulia ve ark., 2017).

Şekil 7. Microsphaera diffusa’nın soyada yaprak
sapında oluşturduğu belirtiler (Yulia ve ark.,
2017).
Figure 7. Symptoms of Microsphaera diffusa on
soybean leaf stem (Yulia ve ark., 2017).

Alves ve ark. (2009), iki soya çeşidinde,
külleme hastalığının (Microsphaera diffusa)
şiddetine sıcaklık ve yaprak ıslanma süresinin
etkisini
değerlendirdikleri
bir
çalışma
yürütmüşlerdir. Serada V3 aşamasındaki bitkileri
hastalıkla aşılamışlardır. Daha sonra bitkileri
büyütme odalarında, 15, 20, 25 ve 30°C
sıcaklıklarda ve 0, 6, 12, 18 ve 24 saatlik yaprak
ıslanma
periyotlarında
şartlandırmışlardır.
Hastalığın en hızlı ilerlemesini 8 saatlik yaprak
ıslanma süresinde, 23°C sıcaklıkta, “Conquista”
soya çeşidinde gözlemişlerdir. 30ºC ve 15ºC
civarındaki sıcaklıklar külleme yoğunluğunu
azaltmıştır.
Colletotrichum spp.
Taksonomi: Kingdom Fungi, Phylum
Ascomycota, Subphylum Pezizomycotina, Class
Sordariomycetes, Subclass Sordariomycetidae,
Order Incertae sedis, Family Glomerellaceae,
Genus Colletotrichum, Species Colletotrichum
spp. (Anonim, 2018)
Soya antraknozu hastalığı, bir grup halinde,
önemli ekonomik kayıplara neden olan bir çok
Colletotrichum türünden kaynaklanmaktadır
(Yang
ve
ark.,
2014).
Colletotrichum
truncatum'un neden olduğu soya antraknozu,
fideleri, bitki saplarını, yaprak saplarını,
yaprakları ve baklaları enfekte eden, tohum
kaynaklı en önemli mantar patojenidir (Sharma
ve ark., 2011) (Şekil 8, 9, 10 ve 11).

Şekil 8. Colletotrichum spp. ile aşılanmış soya
yaprakları üzerinde, aşılama sonrası farklı
zamanlarda
antraknoz
belirtileri
(hai=bulaştırmadan sonra saat olarak geçen süre)
(Dias, 2015).
Figure 8. Symptoms of anthracnose at different times
after inoculation of soybean leaves with
Colletotrichum spp. (hai = time elapsed after
infection) (Dias, 2015).
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etmeni
Colletotrichum
spp.
sporunun
çimlenmesi, apressorium oluşumu, acervulus
oluşumu ve lezyon gelişimi üzerindeki etkilerini
ve patojenlik düzeyini kontrollü koşullarda
değerlendirdikleri bir çalışma yürütmüşlerdir.
Spor çimlenmesi, apressorium oluşumu ve misel
büyümesi C. gloeosporioides için 25oC'de, C.
truncatum için 30oC'de en yüksek olmuştur.
Patojenin 30oC'de lezyon geliştirmesi için en az 8
saat ıslanma süresi gerekmiştir. Islatma süresi 32
saat iken, lezyon boyutu 25oC'de, 30oC'de
olduğundan daha büyük olmuş, 20oC'de ise
sadece gözlenebilir düzeyde bulunmuştur.
Şekil 9. Soyada antraknozun öncü belirtileri
olarak açık kahverengi lezyonlar (Nagaraj, 2013).

2. Sonuç

Figure 9. Light brown lesions as the leading signs of
anthracnose on soybean (Nagaraj, 2013).

Soya tarımında yaprak ıslanmasının hastalık
gelişmine etkisi konusunda dünyada yürütülmüş
çalışmalar incelenince, yaprak ıslanmasının Asya
soya pası (Phakopsora pachyrhizi), yaprak lekesi
hastalığı
(Cercospora
sojina),
külleme
(Microsphaera
diffusa)
ve
antraknoz
(Colletotrichum
gloeosporioides
ve
Colletotrichum apressorium) hastalıklarının
gelişimi ve şiddeti üzerinde artırıcı etkisi olduğu
görülmektedir. İncelenen hastalıklarda genel
olarak yaprak ıslanması koşullarında 20-25oC
hava sıcaklığının, bulutlanmanın, hastalığa hassas
çeşitlerin ve daha uzun süre ıslatmanın hastalık
şiddetini artırdığı görülmüştür. Bu konuda
Türkiye’de
yürütülmüş
bir
çalışmaya
rastlanmamıştır.
Mevcut rapor dikkate alınarak, Türkiye’de,
kısa ve sık aralıklı üretilen meteorolojik verileri
kullanan, kültür bitkisi odaklı, lokal, hastalık
erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve fungusit
ilaçlaması önerilerinin yapılması için bir
altyapının Tarım Bakanlığı’nca kurulması
mümkün ve faydalı görülmektedir. Bu amaçla
kullanılacak bu tip sistemlerin sensör ve ölçüm
enstrümanı içeriği konusunda bir ön çalışmanın
yapılması gereklidir. Bu çalışmanın diğer kültür
bitkiler için de yapılması ayrıca yararlı olacaktır.

Şekil 10. Soya sapında antraknozun yol açtığı
çökük nekrotik lezyonlar (Nagaraj, 2013).
Figure 10. Collapsed necrotic lesions caused by
anthracnose on soybean stem (Nagaraj, 2013).
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Özet
Brassicacea familyasının bir üyesi olan kolza (Brassica napus), önemli yağ bitkilerinden birisidir. Kolza
tek yıllık bir bitkidir ve kromozom sayısı 2n=38’dir. Kolzanın doğada Brassica rapaile Brassica
oleraceae’nın (lahana) kendiliğinden melezlenmesi sonucu ortaya çıkan amfidiploid bir tür olduğu
bildirilmiştir. Lahananın Akdeniz kökenli bir bitki olmasından dolayı kolzanın orjininin de Güney Avrupa
olduğu kabul edilmektedir. Kolza tohumları oldukça yüksek bir yağ verimine sahiptir (%40-44). Diğer
tüm bitkisel yağlar içinde en düşük doymuş yağ oranına sahip olması nedeniyle, özellikle bilinçli
tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu derlemede kolzanın bir tür olarak doğada oluşumu, tarih
boyunca ülkemizde ve Dünya’daki kullanım alanları, büyüme karakteristikleri, iklim isteği ve kolza
yağının özellikleri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Brassica napus, Kanola, Kolza

An Overview of Rapeseed Plants (Brassicanapus L.)
Abstract
Rape, a member of theBrassicaceae, is one of the most important oil plants. Rape is an annual plant and
have 19 chromosome pair (2n=38). It has been reported that rape is an amphidiploid species which has
appeared as a result of spontaneous hybridization of Brassica rapa and Brassica oleraceae (cabbage) in
nature. Because cabbage is a species originated from Southern Europe, rape has been accepted to be
originated from the same area as well. The seeds of rape have a high oil yield (40-44%). Among other
vegetable oils, rape oil contain minimum level of saturated oil and therefore it has been preferred by
conscious consumers. In this review, formation of the rape as a species in the nature, area of use in our
country and in the world through out the history, growth characteristics, climatic requirements and the
feature of rape oil have been discussed.
Keywords: Brassica napus, Canola, Rapeseed

1. Giriş
Kolza (rapeseed, oilseedrape), Brassicaceae
(Cruciferae) familyası içerisinde bulunan,
birçoğu ekonomik öneme sahip olan yaklaşık 160
türle temsil edilen, tek ve iki yıllık otsu bitkileri
içeren Brassica genusuna ait bir bitkidir. Rape
kelimesi
Latince
rapum
kelimesinden
türevlenmiştir ve “şalgam” anlamına gelmektedir.
Bugün yeryüzünde Brassica genusuna ait 5
akraba tür, bitkisel yağ kaynağı olarak
yetiştirilmektedir. Ancak bunlardan özellikle iki
tanesi ekonomik ve ticari önem bakımından

diğerlerine göre daha fazla öne çıkmıştır. Bunlar
daha önce Brassica campestris olarak bilinen
Brassica rapavar. oleifera ile Brassica napus
oleifera’dır. B.rapa hem yazlık hem de kışlık
çeşitleri olan bir türdür. Kromozom sayısı
2n=20’dir. Polonya kolzası, torya ve sarson gibi
farklı isimlerle bilinmesine rağmen, ülkemizde
çoğunlukla yağ şalgamı olarak anılmaktadır.
Brassica genusu içerisindeki yağlı tohumlu
bitkiler arasında, soğuğa en dayanıklı çeşitler bu
türe aittir. B. napus ise Arjantin kolzası, İsveç
kolzası veya sadece kolza olarak bilinmektedir.
B. napus’un da yazlık ve kışlık olarak yetiştirilen
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çeşitleri vardır. Kromozom sayısı 2n=38’dir.
Avrupa, Çin, Doğu Kanada ve ABD’de B.
napus’un kışlık çeşitleri yetiştirilirken; Batı
Kanada’da yazlık çeşitler tercih edilmektedir.
Çünkü enlem ve boylamların artışına paralel
olarak sertleşen kış koşullarında B.napus’un
canlılığını koruması mümkün olmamaktadır.
Kanada’nın B. napus için uygun olmayan aşırı
soğuk olan kuzey bölgelerinde ise B. rapa
yetiştirilmektedir (Kimber ve McGregor, 1995).
B. rapa’nın daha eski bir tür olduğu ve
yeryüzünde daha geniş bir yayılım alanına sahip
olduğu kabul edilmektedir. Günümüzden 2000
yıl önce bile B. rapa’nın Batı Avrupa’dan Çin ve
Kore’ye, Norveç’ten Hindistan’a kadar geniş bir
bölgede yayıldığı ileri sürülmektedir (Hedge,
1976). B. napus ise B. rapa ile B. oleraceae
(lahana) gibi diploid türlerin doğada rastlantı
eseri melezlenmesi sonucu ortaya çıkan
amfidiploid bir türdür (Kimber ve McGregor,
1995). Morinaga (1934), farklı Brassica türleri
arasındaki genetik ilişkilerin, yapılan taksonomik
ve sitogenetik çalışmalarla ortaya çıkarıldığını
belirtmiştir. Bu ilişkiler şekil 1’de görüldüğü gibi
ifade edilmiştir. B. napus’un yapay melezleme
teknikleri ile elde edilmesiyle bu ilişkiler
kanıtlanmıştır (Kimber ve McGregor, 1995). B.
napus’un ebeveynlerinden birisi olan B.
oleraceae’nın Akdeniz kökenli bir bitki
olmasından dolayı, B. napus’un orjininin Güney
Avrupa olduğu ve 18. yy’nin başlarından itibaren
Asya’da da tanınmaya başlandığı belirtilmektedir
(Downey ve Röbbelen, 1989).

Şekil 1. Farklı Brassica türleri arasındaki genetik
ilişkiler (Kimber ve McGregor, 1995).
Figure 1. Genetic relations between different Brassica
species (Kimber ve McGregor, 1995).

Bu çalışmada kolza bitkisinin tarihçesi ve bazı
biyolojik vetarımsal özellikleri hakkında genel
bilgiler verilmiştir.

2. Kolzanın Tarih Boyunca Kullanımı
Kolzanın Avrupa’da yağ kaynağı olarak ne
zaman kullanılmaya başlandığı konusunda kesin
bir bilgi yoktur. Ancak Appelqvist (1972),
kolzanın ilk olarak 17. yy’da Hollanda’da yağ
elde etmek amacıyla yetiştirildiğini öne
sürmüştür. Schröder-Lembke (1989) ise 1421
yılına ait bir kilise vergi kaydına dayanarak,
kolzanın Hollanda’da daha önce yetiştirilmeye
başlandığını belirtmiştir (Schröder-Lembke,
1989).
Kolzanın
Almanya’da
Rheinland
bölgesinde yoğun olarak yetiştirildiği ve elde
edilen yağın, zeytinyağına göre daha ucuz
olmasından dolayı hem aydınlatma amacıyla
lamba yağı olarak kullanıldığı hem de halkın
yoksul kesimleri tarafından kızartma yağı olarak
benimsendiği
bildirilmiştir
(Kimber
ve
McGregor, 1995). Böylece kolza yağı 19 yy’nin
ortalarına kadar özellikle aydınlatma amacıyla
evlerde, tren yollarında ve ayrıca sabun
yapımında kullanılmıştır (Appelqvist, 1972).
Yavaş ve kokusuz yanma özelliğinden dolayı
günümüzde bile bazı kiliselerin tapınak
kısımlarında geleneksel olarak kullanılmaktadır.
Fakat kolza yağının altın çağı daha ucuz olan
mineral yağların ortaya çıkmasıyla 19. yy’nin
ikinci yarısında sona ermiştir. Buharlı
makinelerin icadından sonra ise kolza yağı, nemli
metal yüzeylere olan yüksek adhezyon gücünden
dolayı, özelikle 2. Dünya Savaşı boyunca savaş
gemilerinde suyla temas halinde olan makine
parçalarının yağlanmasında kullanılmış ve bu
ihtiyacı karşılamak üzere 1943 yılında Kanada’da
ilk kolza ekimi yapılmıştır (Anonim, 1992).
Kolza yağı Orta Çağlar’dan beri kısmen
insanlar tarafından tüketilirken, daha sonra yağ
bileşiminde yüksek oranda bulunan erusik asit ve
tohumlarının işlenmesinden sonra oluşan ve
hayvan yemi olarak kullanılan küspesinin
bileşimindeki kükürt yönünden zengin bir bileşik
grubu olan glukosinolatların insan ve hayvan
sağlığına
zararlı
olabileceği
yolunda
spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Erusik asit (cis13-dokosenoik asit), dallanma göstermeyen, 22
tane karbon atomuna sahip uzun zincirli monodoymamış bir yağ asididir ve omega-9
pozisyonunda bir çift bağ taşır. Cruciferae ve
Tropaeoleaceae familyası üyesi olan bitkilerin
tohumlarında bulunur ve kolza yağının
yapısındaki oranı %30-60 arasında değişir (Roine
ve ark., 1960). Erusik asidin toksik etki
yapabilecegi ilk olarak Roine ve ark. (1960)
tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra farelerle
yapılan çalışmalarla, büyük kısmı erusik asitten
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oluşan ve kalp kaslarında birikim gösteren
trigliseritlerin, yağ asitlerinin mitokondrilerdeki
-oksidasyonunu ve ATP üretimini bir şekilde
olumsuz etkileyerek, kalp kaslarının kasılma
gücünü azalttığı ve miyokardiyallipidosis adı
verilen hastalığa yol açtığı kanıtlanmıştır
(Abdellatif ve Vles, 1970, Houtsmuller ve ark.,
1970; Sauer ve Kramer, 1983). Günümüze kadar
erusik asidin insan sağlığına zararlı olduğunu
gösteren bir veri bulunamamasına rağmen yine
de risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.
Kolza yağında bulunan ve besleyici niteliği
olmayan diğer bir bileşik ise glukosinolatlardır.
Glukosinolatlar (-tioglukozid-N-hidroksisülfat),
izotiyosiyanatların öncü maddesidir ve birçoğu
insan gıdası olarak kullanılan 16 dikotiledon bitki
familyasında
yaklaşık
120
farklı
türü
tanımlanmıştır
(Fahey
ve
ark.,
2001).
Glukosinolatların ve/veya bunların parçalanma
ürünlerinin fungisidal, bakteriosidal, nematosidal
ve allelopatik etkilere sahip olduğu bilinmektedir
(Chew, 1988; Lazzeri ve ark., 1993; Palada,
1996;
Charron
ve
Sams,
1999).
Glukosinolatlardan
oluşan
izotiosiyanatlar
oldukça kararsızdır ve kendiliğinden çeşitli
moleküllere parçalanırlar. Bu parçalanma
ürünlerinden birisi olan okzazolidin-2-tion adlı
bileşiğin tavşanlarda tiroid bezinin büyümesine
ve guatr hastalıgına yol açtığı rapor edilmiştir
(Fahey ve ark., 2001).
Bu iki risk faktörünü ortadan kaldırmak
amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları olumlu
sonuçlar vermiş ve hem erusik asit hem de
glukosinolat miktarları düşürülmüş olan ilk kolza
çesidi “Tower” adıyla Kanada’da geliştirilmiştir.
Yağındaki erusik asit miktarı %2’den,
küspesindeki glukosinolat miktarı da 30
μmol/g’den daha düşük olan bu yeni çeşitlere
genel olarak “canola” adı verilmiş ve bu kelime
dilimize de “kanola” şeklinde girmiştir. Canola
kelimesi, Canada’nın ilk üç harfi ile sırasıyla
“oil”, “low” ve “acid” kelimelerinin ilk
harflerinin alınmasıyla oluşturulmuş ticari bir
isimdir. Ayrıca bu çeşitler hem erusik asit hem de
glukosinolat miktarları düşük olduğu için genel
olarak “doublezero” veya “çift sıfır” çeşitler
olarak da adlandırılırlar (Sovero, 1993).
Avrupa’da ise ilk çift sıfır kolza çeşitleri 19801990 yılları arasında geliştirilen “Eurol” ve
“Samourai” dir (Despeghel, 1997). Günümüzde
kolza bitkisinde yapılan ıslah çalışmaları hem
düşük sıcaklığa hem diğer stres faktörlerine daha
dayanıklı ve yüksek yağ verimine sahip
genotiplerin elde edilmesini amaçlamaktadır.

Kolza yağına 1985 yılında Birleşik Devletler
Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından insan
gıdalarında kullanımı bakımından GRAS
(generally recognized as safe) statüsü
verilmesinden sonra yetiştiriciliği tüm dünyada
büyük bir hızla artmıştır (Sovero, 1993).
FAO’nun 2005 yılı dünya yağlı tohumlu bitkiler
istatistiklerine göre kolza üretimi, yer fıstığı,
keten, palmiye çekirdeği, Hindistan cevizi ve
ayçiçeğini geride bırakarak, soya ve pamuğun
ardından 3. sıraya yükselmiştir. Günümüzde
kolza, Kanada, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde
ulusal yağ gereksiniminin karşılanmasında
kullanılan yağlı tohumlu bitkiler arasında ilk
sırada bulunmaktadır.
3. Türkiye’de Kolza
Kolza ülkemize 2. Dünya Savaşı sırasında
Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler
yoluyla girmiştir (Öğütçü ve Kolsarıcı, 1979;
Özgüven, 1990). 1980 öncesinde başta Trakya
olmak üzere birçok yöremizde yetiştirilmiş ancak
erusik asit ve glukosinolat gibi risk faktörlerinin
belirlenmesiyle T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından
kolzanın
yetiştirilmesi
iki
yıl
süreyle
yasaklanmıştır (İpkin ve ark., 1990). Çift sıfır
çeşitlerin geliştirilmesiyle bu yasak kaldırılmış ve
T. C. Sağlık Bakanlığı’nın 15.04.1987 tarihli
raporuyla kolza yağının insan gıdalarında
kullanımına izin verilmiştir.
Ülkemizde kolza bitkisiyle ilgili birçok
adaptasyon çalışması yapılmıştır. Buna göre
ülkemizin iklim koşulları göz önüne alındığında,
İç Ege, Orta Anadolu, Karadeniz kıyısı ile iç ve
geçit
bölgelerinde
kışlık
çeşitlerin
kullanılmasının yağ verimi ve kalitesi
bakımından daha avantajlı olacağı ancak
Akdeniz, Ege sahil şeridine yakın kesimleri ile
Güneydoğu Anadolu’nun kışları ılık geçen
kesimlerinde yazlık çeşitlerin kullanılması
gerektiği ortaya çıkarılmıştır (Öğütçü ve
Kolsarıcı, 1979; Kolsarıcı ve Başoğlu, 1984;
Kolsarıcı ve ark., 1984). Doğu Anadolu’da ise
yine yazlık çeşitlerin tercih edilmesi gerektiği
vurgulanmıştır (Demirtola, 1980). Kolzanın
ülkemizde “tahıl üretiminin yapıldığı her yerde
yetişebileceği” gibi genel bir sonuca varılmış,
ancak geçen yıllar boyunca, ülkemizin sürekli
artan yağ açığına rağmen uzun bir süre gereken
önem verilmemiştir. Nitekim ülkemizdeki yıllık
yağ gereksiniminin %40-45’ini tek başına
ayçiçeği karşılarken, kolza yağının kayda değer
bir üretimi söz konusu olmamıştır. Ancak daha
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sonraki dönemde destek kapsamına alınmıştır
(Demirtola, 1980).
4. Kolzanın Morfolojisi
Kolza yazlık ve kışlık formları bulunan, tek
yıllık, otsu yapıda bir yağ bitkisidir. Hızlı bir
şekilde derinlere inebilen kazık köke ve buna
bağlı yan köklere sahiptir. Toprak özelliklerine
bağlı olarak değişim gösterse de kökleri 100-120
cm derine inerken, yan kökler 50-80 cm’lik bir
alana yayılabilir. Bitkinin sapı ise sert, kuvvetli,
1.5-2 cm çapında ve dik bir yapıdadır. Mavimsiyeşil renkte görünüme sahiptir. Ancak bitkinin
olgunlaşmasına paralel olarak sararmaya ve
gevrek bir yapı kazanmaya başlar. Özellikle
bitkinin alt kısmında oldukça büyük olan
yapraklar genelde çıplak, parlak, koyu yeşil
ve/veya mavimsi-yeşil renklidir. Genç bitkilerin
yapraklarında seyrek olarak tüyler bulunur. Fakat
bu tüyler bitkinin gelişmesiyle birlikte kaybolur.
Alt yapraklar ana dal ve yan dallara bir yaprak
sapı ile bağlanırken, üsttekiyapraklar dalları
sararak doğrudan bağlanırlar. Ana dal ve yan
dalların ucunda salkım seklinde çiçekler gelişir.
Çiçek durumu basit rasemözdür. Dar elips veya
yumurta seklinde, 5-8 mm uzunluğunda, 1.25-2
mm genişliğinde 4 sepal; yuvarlak, elips
seklinde, yukarıya doğru genişleyerek kama
seklini alan, 11-14 mm uzunluğunda sarı renkli 4
petale sahiptir. Stamen sayısı 6 olup, bunlardan
ikisinin flamenti kısa iken diğerlerinin flamenti
daha uzundur. Çiçeğin yapısında stigması düğme
seklinde olan bir adet ovaryum bulunur.
Çiçeklerden nektar salgılanır. Olgunlaşınca açılan
basit bir meyve tipi olan, harnup olarak da anılan
silikva tipinde meyvelere sahiptir. Harnuplar
uzun, yuvarlak veya dört köseli olabilir ve uç
kısmı gaga seklindedir. Ortası plesanta zarı ile
ayrılmış iki meyve gözünden ibarettir. Her gözde
0-12 tohum bulunabilir. Tohumların çapları 2-2.5
mm olup, koyu siyah renklidir. Şekil olarak
hemen hemen küremsi veya yuvarlaktır. Tohum
kabuğu düzdür. Tohumların 1000 tane ağırlığı 47g arasında değişir. Çimlenme yeteneği yüksektir
(%95) ve uygun koşullarda muhafaza edildiğinde
3-5 yıl süreyle korunabilir (Mendham ve
Salisbury, 1995).
5. Kolzanın Büyüme Karakteristikleri
Kolza bitkisinin büyüme ve gelişmesi
birbirinden kolayca ayırt edilebilen evrelere
bölünebilir. Her evrenin uzunluğu sıcaklık, nem,
ışık ve kök ortamındaki bitki besin maddeleri gibi

çevresel faktörlerin yanı sıra çeşide bağlı olarak
da değişiklik gösterir.
Büyümenin ilk evresi çimlenme evresidir.
Kondra et al. (1983), kolza tohumlarının 2-25 ºC
arasındaki sıcaklıklarda yaklaşık %90 oranında
çimlenebildiğini rapor etmiştir (Kondra ve ark.,
1983). Ancak çimlenme süresi 2 ºC’de 11-14 gün
arasında değişirken, 25 ºC’de çimlenme 24 saat
içerisinde
gerçekleşmektedir.
İmbibisyonu
takiben testanın çatlamasıyla kök ucu toprak
içerisinde büyümeye baslar ve yoğun olarak kök
tüyleri oluşur. Hipokotil ise kalp seklinde iki
kotiledonla birlikte toprak yüzeyine çıkar. Yani
kolza
tohumları
epigeik
çimlenme
göstermektedir. Daha sonra kotiledonlar açılıp
genişleyerek yeşil renk alırlar ve fotosentez
yapmaya başlarlar (Şekil 2A). Kolzada gövdenin
büyüme noktası toprak seviyesinin üzerinde ve
bu iki kotiledonun arasında bulunur (SylvesterBradley ve Makepeace, 1984).
Büyümenin ikinci evresi rozet evresi olarak
bilinir. Bu evrede bitki ilk gerçekyapraklarını
oluşturur. Rozet yapısında yaslı yapraklar
bitkinin alt kısmındabulunup büyümelerine
devam ederken, rozetin merkezinde genç
yapraklar oluşur (Şekil 2B ve 2C). Gövdenin
uzunluğu fazla değişmezken, kalınlığı artmaya
baslar. Bu arada kök sistemi de gelişimini
sürdürür ve sekonder kökler oluşur. Bu
evredehızlı yaprak gelişimi oldukça önemlidir.
Bu şekilde bitki güneş ışığından daha
fazlafaydalanma fırsatı bulur ve daha fazla kuru
madde birikimi yapabilir. Ayrıca hızlıyaprak
gelişimi, kök gelişimini de olumlu yönde etkiler
ve bitki geniş yapraklarısayesinde toprak
yüzeyinde sağladığı gölgeleme ile hem suyun
buharlaşma hızınıazaltır hem de yabancı otların
büyümesini önler. Kışlık kolza kış mevsimini
rozet formunda geçirir (Mendham ve ark.,
1981a).
Dolayısıyla soğuğa uyumunun gerçekleşmesi
ve donma direncinin kazanılması bu evrede
gerçekleşir. Sovero (1993) soğuğa uyumunu
gerçekleşmemiş kışlık kolza bitkilerinin bile -4
ºCsıcaklığa
dayanıklı
olduğunu,
soğuğa
uyumunun
sağlanması
durumunda
isedayanabileceği sıcaklıkların -15 ºC ile -20 ºC
arasında olduğunu ortaya koymuştur (Sovero,
1993). Aynı araştırıcı, kışlık kolza bitkilerinde
soğuğa uyumunun sağlanması için sıfırayakın
sıcaklıklarda 3 haftadan daha kısa bir sürenin
yeterli olduğunu belirlemiştir.
Sonbahar ve kış aylarını takiben ilkbaharın
gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının ve gün
uzunluğunun artması tomurcuk oluşum evresini
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başlatır. Çiçek tomurcukları rozetin ortasında
belirir ve gövde uzaması başlar. Bu evre boyunca
bir yandan ana dal üzerindeki çiçek tomurcukları
gelişimlerini sürdürürken, bir yandan da ana
dallar ve bunlar üzerinde yeni çiçek tomurcukları
oluşur (Şekil 2D). Çiçeklenmenin başlamasına
yakın dönemde maksimum yaprak alanına ulaşır
ve daha sonra yapraklar bitkinin alt kısmından
başlayarak dökülür (Mendham ve ark., 1981b).

Şekil 2.Kışlık kolza bitkisinin büyüme evreleri;
(A) açılmış kotiledonlar, (B-C) 2 ve 6 yapraklı
rozet evresi, (D) tomurcuk oluşum-erken
çiçeklenme evresi, (E) geç çiçeklenme-tohum
oluşumu evresi, (F) tohum oluşumu-tohum
olgunlaşma evresi (Anonim, 1992).
Figure 2. Growth stages in winter rape plants; (A)
expanded cotyledons, (B-C) roset testage with 2-6
leaves, (D) bud formation-early flowering stage, (E)
late flowering-seed formation stage, (F) seed
formation-seed maturation stage (Anonymous, 1992).

Olgunlaşma evresi, ana dal üzerinde en son
oluşan çiçeğin petallerinin düşmesiyle başlar. Bu
sırada yan dallarda bir süre daha çiçeklenme
devam edebilir. Bir yandan bitkinin alt
kısımlarında oluşan meyveler olgunlaşırken,
diğer yandan da üst kısımlarda yeni çiçekler
oluşur. Tohum gelişiminin ilk birkaç haftası
boyunca tohumlar içi su dolu balonlara benzer.
Bu arada embriyo gelişmeye ve tohum ağırlığı
artmaya baslar. Çiçeklenmenin sonuna doğru tüm
yapraklar sararıp dökülürken, gövde ve tohumlar
gevrek ve kırılgan bir yapı kazanır. Meyvenin iç
kısmı bir plasenta zarıyla iki eşit parçaya
bölünür. Tohum kabuğunun rengi yeşilden koyu
kahverengiye doğru değişirken, embriyo da
parlak sarı rengini alır. Tüm meyvelerdeki
tohumlar koyu kahve-siyah renk aldıktan sonra
bitki ölür (Mendham ve ark., 1981a).
6. Kolzanın İklim İsteği
Kışlık kolza serin iklim bitkisidir. Büyüme
için en uygun sıcaklık 20 ºC civarındadır. Bir C3
bitkisi olan kolzanın toprak isteği bakımından

fazla seçici olmadığı bilinmektedir. Humuslu,
kumlu-killi ve killi-kumlu topraklarda iyi bir
büyüme ve gelişme göstermekle beraber, çok
kumlu ve taslı topraklar kolzanın yetişmesi için
uygun değildir (Gençer, 1995). Bunun yanı sıra,
kolzanın en iyi yetiştiği toprak orta tekstürlü tınlı
topraklardır (Oplinger ve ark., 1989). Tınlı
toprakların drenajı iyi olduğu için, düşük drenajlı
topraklarda meydana gelen kök hastalıkları ve
kökün gerektiği gibi gelişememesi nedeniyle
meydana gelen kıs ölümlerinden bitki korunmuş
olur (Weber ve ark., 1999). Kolzanın kükürde
olan ihtiyacı diğer birçok bitkiden dahafazladır
(Güneş ve ark., 2000). Islah edilmiş çeşitlerin
kükürt eksikliğine daha duyarlı oldukları da
belirlenmiştir (Marschner, 1995). Çünkü bu
çeşitler, kükürt yönünden fakir topraklara
ekildiğinde;
tohumların
glukosinolat
ve
dolayısıyla kükürt içeriği düşük olduğu için,
bitkiler bir süre sonra ciddi bir kükürt eksikliğine
maruz kalmaktadır. Islah edilmemiş çeşitlerin
yetiştiği topraklar ise kükürt yönünden fakir olsa
bile bitki, dokularındaki yüksek miktardaki
glukosinolatları
metabolize
ederek,
bu
bileşiklerin
yapısındaki
kükürtten
faydalanabilmekte ve kükürt noksanlığına bir
süre direnç gösterebilmektedir (Güneş ve ark.,
2000). Kolza geniş bir pH aralığına tolerans
göstermekle beraber, büyümesi için en uygun pH
değeri, 5.3 ile 7.5 arasında değişmektedir (Weber
ve ark., 1999).

Şekil 3. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı bazı
yağların yağ asidi içerikleri (Despeghel, 1997).
Figure 3. Fatty acid content of some vegetable oil
sand animal fats (Despeghel, 1997).

Kışlık kolzanın erken fide ve çiçeklenme
evresinde yüksek sıcaklığa ve kuraklığa duyarlı
olduğu bilinmektedir (Sovero, 1993; Doğru ve
Çakırlar, 2005). Ashraf (2001) ise kolzanın tuza
toleranslı bir bitki olduğunu rapor etmiştir
(Ashraf, 2001). Hatta bu özelliğinden dolayı
Hollanda’da denizin doldurulmasıyla elde edilen
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arazilerde ilk yetiştirilen bitki kolzadır (Oplinger
ve ark., 1989).
Kolza tohumları %40-44 oranında yağ
içermektedir. Çift sıfır çeşitleri ise hektar basına
940-1880 litre ile, bilinen diğer tüm geleneksel
yağ bitkileri arasında en yüksek yağ verimine
sahiptir. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı bazı
yağlarla birlikte kolza yağının yağ asidi
kompozisyonu şekil 3’de görülmektedir.
Kolza yağı günümüzde hem margarin
yapımında hem de mutfaklarda pişirme ve salata
yağı olarak kullanılmaktadır. Diğer tüm bitkisel
yağlar içinde en düşük doymuş yağ oranına sahip
olması nedeniyle, özellikle bilinçli tüketiciler
tarafından tercih edilmektedir. Kolza yağı
kaynama sıcaklığının yüksek (238 ºC)
olmasından dolayı iyi bir kızartma yağıdır.
Ayrıca E vitamini bakımından da oldukça
zengindir. Kolza yağının diğer bir özelliği de
omega-3 (-linolenik asit) ve omega-6 (linoleik
asit) yağ asitlerini içermesidir. Ancak asıl önemli
olan bu iki esansiyel yağ asidinin besinlerde
birbirine göre bulunma oranıdır. Bu oran
düşünüldüğünde kolza yağı diğer bitkisel yağlara
göre daha sağlıklıdır. Omega-6/Omega-3 oranı
kolza yağında 2:1 iken; bu oran mısır yağında
58:1, soya yağında ise 7:1’dir (Simopoulous,
1991). Bunun yanı sıra kolzanın yabani
çeşitlerinden elde edilen yağ, dünyada yağ
üretiminde kullanılan diğer 350 bitki türü
arasında, %84’lük katkı payı ile biyodizel
üretiminin en büyük kaynağıdır (Çalışır ve ark.,
2005).
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