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ÖNSÖZ 
YılaĢırı olarak yapılan Tarla Bitkileri Kongrelerinin 11.‟si, kahramanlığın ve 

yeniden diriliĢin adı olan Çanakkale Deniz ve Kara Zaferinin 100. yılında, bu 
zaferin anısına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü ile Tarla Bitkileri Derneği tarafından düzenlenmiĢtir. Kongreye 
üniversiteler ve araĢtırma kuruluĢlarından çok sayıda bilim insanı bildirili veya 
bildirisiz olarak katılmıĢlardır. Kongrede Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera 
ve Yem Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yemeklik Dane Baklagiller ve Bitki 
Biyoteknolojisi alanlarında sunulan toplam 692 bildiri Bilim Kurulu tarafından 
değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme sonucunda 157 sözlü ve 370 poster olmak 
üzere toplam 527 bildiri kabul edilmiĢ ve sunulmuĢtur. Kongrede Tarla Bitkileri 
Anabilim Dalının farklı bilim dallarında 6 çağrılı bildiriye de yer verilmiĢtir. 
Kongreye sunulan bildirilerde 1053 bilim insanının ismi bulunmaktadır. 
Bildirilerin çokluğu Kongreye olan ilginin de fazlalığını göstermektedir. Bunun 
için Kongre Düzenleme Kurulu olarak bütün katılımcılara teĢekkür ederiz.  

Kongreye katılan bazı araĢtırmacılar bildirilerinin sadece özet olarak 
basılmasını talep etmiĢlerdir. Hem bu gerekçeyle hem de katılımcıların bütün 
bildiriler hakkında kısa bilgilere sahip olmaları düĢüncesiyle, kongredeki 
katılımlar da dikkate alınarak, özet bildileri içeren kitap yeniden gözden 
geçirilmiĢtir. Son haliyle Kongrenin web sayfasında ilgililerin bilgisine 
sunulmuĢtur. Tam metinleri içeren kitabı yaklaĢık üç bin sayfa tutmaktadır. 
Bunun basılmasının yüksek bir maliyet oluĢturacağı düĢünülerek, sadece Bölüm 
BaĢkanlıkları, Fakülte Dekanlıkları, AraĢtırma Enstitüsü Müdürlükleri ve 
Kütüphaneler ile arzu eden katılımcılar için Kongre Kitabının sınırlı sayıda 
bastırılması planlanmıĢtır. Ancak tam metinleri içeren kitap elektronik ortamda 
tüm katılımcılar ve konulara ilgi duyan herkesin eriĢimine sunulacaktır. Ġki yıl 
süre ile (12. Tarla Bitkileri Kongresine kadar) 11. Tarla Bitkileri Kongresinin web 
sayfasından bildiri kitabına eriĢim mümkün olacaktır. Ayrıca ÇOMÜ Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün web sayfasında da bildiri kitabına sürekli 
olarak eriĢilebilecektir. 

11. Tarla Bitkileri Kongresine katılan ve destek veren herkes ve her kuruluĢa 
teĢekkür eder, saygılar sunarız. Kongre sonuçlarının baĢta tarla bitkileri bilimi 
olmak üzere, bütün bilim caiması için hayırlı olmasını dileriz. 
 

Kongre Düzenleme Kurulu 
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Çayır Mera AraĢtırmalarımız, Sonuçları ve Öneriler  
 

Murat Altın 
 

Emekli Öğretim Üyesi 
Sorumlu Yazar İletişim: maltin@nku.edu.tr 
 
Özet: Akademik hayatım Kasım 1968‟de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine asistan olarak 
atanmam ile baĢladı. Farklı üniversitelerdeki (1961-2015) öğrencilik ve akademik dönemlerin en 
önemli bölümü bilimsel araĢtırmaları yürütmekle geçti. Asistanlık dönemi bazı temel bilgileri öğrenme 
ve kimi sorunların çözümüne yaklaĢımları yakalama, doçentlik süresi bilgileri yoğurma ve sonuçlarını 
sahiplenme, profesörlük dönemi ise ürünün olgunlaĢmasını ve mahsulün toplamasını sağlama ve bilim 
insanı kimliğini kazanma aĢamalarını oluĢturmaktadır. Çayır mera ekosistemi tarımsal üretimin çeĢitliği 
ile devamlılığının vazgeçilmezidir. Bütün canlı varlıkların yaĢamı ve cansız unsurların değiĢimi belirli 
ölçülerde bu ekosistemin iĢleyiĢine ve düzeyine bağlıdır. Çünkü çayır ve mera bitki örtüleri, su düzenini 
ayarlamakta, toprağın oluĢumuna katkıda bulunmakta, yem kaynağı oluĢturmakta, atmosferdeki CO2‟i 
kullanarak O2 üretmekte ve ortam sıcaklığını düzenlemektedir. Bu alanların en azından “toprağın 
oluştuğu, suyun da düştüğü yerde tutulması’‟nı sağlanması gibi ekolojik iĢlevleri vardır. Bu bildiride, 
hepsi Türkiye‟de ilkler olarak gerçekleĢtirilen bazı bilimsel araĢtırmalar özet olarak sunulmuĢtur. 
Asistanlık dönemim, hocam ve mesai arkadaĢlarımla, 1965-1982 yılları arasında 1600 dekarlık mera 
alanında koyunlarla otlatmayı da içeren mera ıslah projesinin takibi ile baĢladı. Bu araĢtırma mera 
tesisinin teknik esaslarını gösterdi, yem bitkileri karıĢımlarının teĢkili ile gübrelenme ilkelerinin 
irdelenmesini doğurdu. Bu amaçla Erzurum‟da 12 farklı karıĢımın sulu ve kıraç koĢullarda dört ekim 
Ģekli ile 4 N seviyesindeki 5-7 yıllık verim değerleri irdelenmiĢtir. Ayrıca doğal çayır ve meraların N, P 
ve K içeren gübre ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik 2-13 yıllık araĢtırmalar yürütülmüĢtür. Trakya‟daki 
mera araĢtırmalarımızın ilki dolgu alanlarının bitkilendirilmesine yöneliktir. Bu çalıĢmada koyunlardan 
yararlanılmıĢ ve beklenenin çok fevkinde bir bitki örtüsü elde edilmiĢtir. Edirne ili Elçili Köyü merasının 
ıslahında karaçalı mücadelesinde herbisit (glifosat) kullanımı da ilk ıslah çalıĢmasıdır. Bu yöntem 
yörede 52 köy merasının (125.000 da) ıslahında baĢarılı olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Mera, ekosistem, yem bitkisi karıĢımı, otlatma, gübreleme, herbisit 
 

Our Researches on Meadows and Grasslands, Results and 
Recommendations 

 
Abstract: My academic life began with my appointment as an assistant at the Faculty of Agriculture.of 
Ataturk University in November 1968. The most important part of my acedemic and student periods in 
different universites (1961-2015) went to conduct scientific research. Assistantship period mainly 
consists learning some basic approaches to solve problems, during associate professorship digesting 
those information leads to evolve them into knowledge and in professorship, one gains scientist 
identity and “starts collecting the outcomes”. Grassland ecosystem is indispensable for the diversity 
and continuity of agricultural production. The whole life of living and changes of nonliving elements 
depends on the state and function of the ecosystem. Because the vegetation of grasslands adjust the 
water order, contribute to the formation of ground, constitutes feed source, and regulate the ambient 
temperature using CO2 in the atmosphere to produce O2. There are some ecological functions of 
these fields such as "soil formation and the holding water where it falls" at least. In this paper, the 
summary of some first scientific researches in Turkey are presented. My asistance period  began with 
the monitoring of pasture improvement project between the years 1965-1982, including the 1600 
decare sheep grazing in pastures with my advisor and colleagues. This research showed that the 
engineering principles of meadow construction, initiated examining the fertilization principles with 
constitution of mixtures of fodder crops. To this end, annual yield of pastures during 5 to 7 years of 12 
different mixtures of 4 N levels with four cultivation forms in humid and arid conditions in Erzurum have 
been analyzed. In addition, 2-13 years of research were carried out to determine the needs of fertilizer 
containing N, P and K of natural meadows and grasslands. The first of our grassland research in 
Thrace is intended the plantation of landfills. Sheeps were in included in this study and obtained 
vegetation was higher than expected. Additionaly, the using herbicide (glyphosate) in control of gorse 
is the first improvement program in Elçili viggale of Edirne province. This method has been successful 
in breeding of grassland areas (125,000 da) of 52 villages. 

Keywords: Meadow, ecosystem, forage mixture, grazing, fertilizer, herbicides 
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Türkiye Tarımsal Yüksek Öğretiminin ve Tarla Bitkilerinin Durumu  
 

Cemalettin YaĢar Çiftçi
 

 
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara 
Sorumlu Yazar İletişim: C.Yasar.Ciftci@agri.ankara.edu.tr 
 
Özet: 1848 yılında Ġstanbul Ayamama‟da “Ziraat Talimhanesi” adı ile baĢlayan tarımsal yükseköğretim, 
Halkalı Ziraat Mekteb-i Ali‟si, Ankara Yüksek Ziraat Mekteb-i, Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak devam etmiĢtir. 1955 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, 1957 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve değiĢik isimlerle sayıları bugün 39‟a (1‟i 
vakıf üniversitesi) ulaĢmıĢtır. Ayrıca, 2012–2013 eğitim öğretim yılında 2 yıllık meslek 
yüksekokullarında 376 normal, 73 ikinci öğretim olmak üzere 449 tarımsal yükseköğretimle ilgili 
program öğrenci talep etmiĢtir. Tarla Bitkileri Bölümü, 30.10.1933 tarihinde açılan Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Ziraat Fakültesinde Nebatat YetiĢtirme ve Nebatat Islahı Enstitüsü adını almıĢ ve günümüze 
kadar değiĢik isimler altında öğretimi sürdürmüĢtür. Günümüzde Tarla Bitkileri Bölümü olarak öğretimi 
sürdürmektedir. Bugün ülkemizde 109 devlet, 76 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 185 üniversite 
bulunmaktadır. Devlet üniversitesi sayısı 1933–1960 yılları arasında 7 iken, 1961–1980 yıllarında 
açılanlarla 19‟a, 1981–2005 yılları arasında açılanlarla da 53‟e çıkmıĢtır. 2006–2015 yılları arasındaki 
9 yıl gibi kısa bir dönemde açılan 56 üniversite ile birlikte sayı 109‟a ulaĢmıĢtır.  Bu bildiride, 1970 
sonlarına kadar sınavlarda %1–10 aralığına giren öğrencilerin tercih ettiği Ziraat Fakültelerinin bugün 
geldiği durum ile sorunlar ve çözüm önerileri açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ziraat Fakülteleri tarihi, durum, sorun, çözüm 

 

Turkey’s Agricultural Higher Education and Current Status of Field Crops 
 
Abstract: Turkey‟s agricultural higher education first started in “Ziraat Talimhanesi” (can be roughly 
translated as Trainingschool of Agriculture) founded in 1848, Ġstanbul Ayamama; which is followed by 
several other schools: Halkalı Agriculture Grand School, Ankara High Agriculture School and 
Agricultural Faculty of High Agriculture Institute (present Anakara University Faculty of Agriculture). 
Today, number of Turkish universities offering degrees on agriculture in different disciplines are 
reached 39 (one being foundation university) which was inititated with the faculties of agriculture of 
Ege University (1955) and Ataturk University (1957). In addition to the university and collage 
education, 449 (376 first and 73 second teaching) undergraduate agricultural programs in vocational 
schools accepted admissions for 2012-2013 academic year. Field Crops Departments in Turkey were 
originated from Plant Cultivation and Plant Breeding Institute (under Agricultural Faculty of High 
Agriculture Institute) which undergo many title changes from its founding in 30.10.1933 until today. 
Currently, there are 185 universities (106 state and 76 foundation) in Turkey. There were only 7 state 
universities between 1933-1960 when total number of universities rapidly increased and reached 19 
by 1980 and 53 by 2005. In a duration of 9 years between 2006 and 2015, 56 additional universities 
are founded and total number of Turkish universities are increased to 109. This paper aims to explain 
current status and evaluate solutions for problems concerning faculties of agriculture in Turkey which 
used to accept top %1-10 students in university admission exams until late 1970‟s. 

Keywords: History of faculties of agriculture, current status, problems, solutions 
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Kara Nadas-Buğday/Arpa Üretim Sistemi Yerine Sürdürülebilir Sistemler 
Ġkame Edilmelidir 

 
Aydın Akkaya

 

 
KSÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 
Sorumlu Yazar İletişim: aakkaya@ksu.edu.tr 
 
Özet: Ülkemizde tarla tarımı ağırlıklı olarak kuru tarıma dayanmakta, kuru tarım içerisinde ise tahıl 
yetiĢtiriciliği, özellikle buğday ve arpa yetiĢtiriciliği büyük yer tutmaktadır. Kuru tarımda yıllardan beri 
uygulanan kara nadas-buğday/arpa üretim sistemine bağlı olarak toprak kalitesi bozulmuĢ durumdadır. 
Bozuk toprak kalitesi, çok büyük emek, zaman ve kaynak harcanarak gerçekleĢtirilen araĢtırmalardan 
ve kültürel uygulamalardan beklenen yararları azaltmakta ve verime dönüĢmesini sınırlandırmaktadır. 
Buna ilaveten, küresel iklim değiĢikliğine bağlı kuraklık tehdidi, bozuk toprak kalitesiyle birleĢtiğinde 
kuru tarım alanlarındaki üretim, özellikle buğday ve arpa üretimi gelecekte çok daha büyük risk altına 
girecektir. Bu nedenle kuru tarımda kara nadas-buğday/arpa üretim sistemi yerine baklagil-tahıl üretim 
sistemine geçilmeli, geleneksel toprak iĢleme yerine azaltılmıĢ toprak iĢleme veya sıfır sürüm 
uygulanmalıdır. Ülkemizin farklı ekolojik koĢullarına ve yetiĢtiricilerin ekonomik güçlerine uygun, 
sürdürülebilir toprak kalitesini esas alan kültürel uygulamalar belirlenmeli ve yaygınlaĢtırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kara nadas, buğday, arpa, toprak iĢleme, toprak kalitesi, verim 
 

The Fallow-Wheat/Barley Production System should be Replaced by 
Sustainable Production Systems 

  
Abstract: The production of field crops in Turkey is generally based on dry farming system and cereal 
production, especially wheat and barley production have the great amounts in dry farming. The quality 
of soils in dry farming are poor because of intensively tillage and application of fallow-wheat/barley 
production system for decades. The poor soil quality reduces beneficial impacts of crop management 
and researches realized by spending of huge amounts of money, time and labor, and limits turning 
benefits into yield. In addition, the crop production, especially wheat and barley production will be 
under the bigger risk in future because of interaction between the poor soil quality and the drought 
caused by global climate changing. Therefore, fallow-wheat/barley production system and 
conventional tillage should be replaced by legumes-cereal production system and minimum tillage or 
no-till systems in dry farming. The crop management systems based on sustainable soil quality, and to 
be adapted to different ecological conditions of Turkey and to economic power of farmers, should be 
determined and widely practiced. 

Keywords: Fallow, wheat, barley, tillage, soil quality, yield 
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Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimi, Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri 

 
Halis Arıoğlu

 

 

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana 
Sorumlu Yazar İletişim: halis@cu.edu.tr 
 
Özet: Yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar, insan beslenmesinde enerji kaynağı olarak 
önemli bir gıda maddesidir. Ayrıca, yağlar sanayi hammaddesi olarak da büyük öneme sahiptir. 
Hayvansal kökenli yağların üretiminin pahalı ve yeterli olmaması nedeniyle, insan beslenmesi için 
gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı (%91.7), bitkisel kökenli yağlardan karĢılanmaktadır. 
Tohumlarında yağ içeren çok sayıda bitki bulunmaktadır. Bunların baĢında; soya, ayçiçeği, kolza, 
yerfıstığı, susam ve aspir gibi tek yıllık bitkiler gelmektedir. Ayrıca, zeytin, hurma ve Hindistan cevizi 
gibi çok yıllık bitkiler de ham yağ üretiminde büyük önem arz etmektedir. Yağlı tohumlu bitkilerin ham 
yağ üretimi yanında, çok değiĢik faydaları bulunmaktadır. Soya ve yerfıstığı gibi baklagiller familyasına 
dahil yağlı tohumlu bitkiler, havanın serbest azotunu toprağa bağladıkları için, yetiĢtirildikleri bölgelerde 
tarım topraklarına önemli faydalar sağlamaktadır. 2014 yılı değerlerine göre dünya yağlı tohum üretimi 
532 milyon ton olup, bunun önemli bir kısmını (%59.2) soya tohumu oluĢturmaktadır. Ülkemizde yağlı 
tohum üretiminin yetersiz olması nedeniyle, gereksinim duyulan yağın büyük bir kısmı doğrudan ham 
yağ olarak veya yağlı tohum olarak ithal edilmek suretiyle karĢılanmaktadır. 2014 yılı değerlerine göre 
Türkiye yağlı tohum üretimi 2.78 milyon ton olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu miktar, yerli üretim olarak, yıllık 
yağ üretiminin ancak %28.1‟lik kısmını karĢılamaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre, ham yağ 
temininde dıĢa bağımlılığımız yıldan yıla artarak devam etmektedir. 2014 yılı verilerine göre yağlı 
tohum ve türevleri için yurt dıĢına 4.286 milyon dolar döviz ödenmiĢtir. Ġyi bir planlama ile gereksinim 
duyulan yağlı tohumların tamamının, ülkemizde yetiĢtirilmesi açısından büyük bir tarımsal potansiyel 
bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yağlı tohumlu bitkiler, bitkisel yağ, bitkisel yağ üretimi, yağlı tohum üretimi 
 

Oil Seeds and Crude Oil Production in Turkey,  Problems and Solutions 
 
Abstract: Oils known as triglyceride of fatty acids are very important food and energy source for 
human. In addition to human consumption, oils are very important for industrial as a raw material. Most 
of the oils (91.7%) used for human consumption comes from oil crops due to higher production cost 
and limit supply of animal fats. There are plenty of oil seed crops. Among these, soybean, sunflower, 
rapeseed, peanut, sesame and safflower are the prevailing annual oil crops. In addition to these 
annual oil crops, perennial crops such as palm, olive and coconut are also very important for crude oil 
production. Beside crude oil supply, oil crops have other extra benefits. Soybean and peanut are 
legume crops and supply nitrogen to the soils by symbiotic nitrogen fixation. The oil seeds production 
of the world was 532 million tons in 2014 and the highest rate of oil seed production (59.2%) comes 
from soybean. Due to a lack of oilseed production in Turkey, a large part of the needed requirements 
are imported directly as crude oil or oil seeds. In 2014, Oil seed production was 2.78 million tons in 
Turkey.  This amount, as domestic production, meets only 28.1% of the annual oil production. 
According to the projections, our dependence on external supplies of crude oil continues to increase 
from year to year. In 2014, 286 million $ has been paid for oil and its derivatives import. Turkey has a 
great agricultural potential to produce all of the required oil seeds with good planning  

Keywords: Oil crops, Oil seed production, Vegetable oil, Vegetable oil production 
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Transgenik Bitkilerin Dünü, Bugünü ve Geleceği 
 

RüĢtü Hatipoğlu 
 
Çukurova Ünivresitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  
Sorumlu Yazar İletişim: rhatip@cu.edu.tr 
 
Özet: 1982 yılında ilk transgenik bitkinin elde edilmesi ve 1986 yılında tarlaya aktarılmasından sonra 
istatistik kayıtlarına  giren transgenik bitki tarımı 1996 yılında 1.7 milyon ha alanda baĢlamıĢ ve aradan 
geçen 18 yıl içinde 107 katına çıkarak 2014 yılında 181.5 milyon ha alanda transgenik bitki tarımı 
yapılmıĢtır. Transgenik bitki tarımında kısa süredeki hızlı artıĢa karĢılık bu bitkilerin tarımı ve ticaretiyle 
ilgili tartıĢmalar devam etmektedir. Söz konusu bitkilerin insan, hayvan ve çevre üzerinde bazı 
olumsuz etkileri olabileceği ile ilgili kuĢkular bulunmaktadır. Bu tartıĢmalar nedeniyle , 1996-2014 yılları 
arasında transgenik bitki tarımı yapan ülke sayısı yıldan yıla değiĢmiĢ ve 30 ülkeyi geçmemiĢtir. Bu 
bildiride transgenik bitkilerin geçmiĢi ve bugünü ortaya konularak geleceği tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Transgenik bitki, avantaj, dezavantaj, gelecek  
 

Past, Present and Future of Transgenic Crops 
 
Abstract: After obtaining the first genetically modified crop through modern DNA recombination 
techniques in 1982  and testing under field conditions in 1986, commercially growing of the genetically 
modified crops began in  1996 on an area of 1.7 million ha. Growing areas of genetically modified 
crops in 2014 reached to an area of 181.5 million ha by an increase of 107 fold. While growing areas 
of genetically modified crops increased very rapidly in a short time,  discussions on the commercially 
growing of genetically  modified crops are going on.  There are some doubts on the possibility of 
negative effects of genetically modified crops   on human, animal and environment.  Number of the 
countries commercially growing the genetically modified crops  changed from year to year, and it did 
not exceed 30 during the years of 1996-2014.  In this review presentation, past, present and future of 
the genetically modified crops was discussed.  

Keywords: genetically modified crop, benefit, risk, future 
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Dünyada ve Türkiye’de Yemeklik Dane Baklagillerin Durumu  
 

Ali Gülümser
 

  
Emekli Öğretim Üyesi 
Sorumlu Yazar İletişim: gulumser@omu.edu.tr 
 
Özet: Kutup bölgeleri hariç baklagiller familyasına giren bütün bitkiler dünyanın her yerinde yetiĢmekte 
olan tek yıllık ve çok yıllık 12 000 türü kapsamaktadır. Bunlardan sadece 200 türün ziraati 
yapılmaktadır. Bu türlerin içerisinde yemeklik olarak kullanılanlar fasulye (Phaseolus vulgaris L.), nohut 
(Cicer arietinum L.), mercimek (Lens culunaris Medik. , Lens esculenta Moench.), bakla (Vicia faba L ), 
börülce (Vigna sinensis L.) ve bezelye (Pisum sativum L. )‟dir. Yemeklik tane baklagiller binlerce yıldır 
insan beslenmesinde bitkisel proteinin ana kaynağı olarak dünya ve ülkemizde çok önemli bir yer 
tutmuĢtur. Dünya ve Türkiye‟de tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda ilk sırayı tahıllar sahip olurken 
bunu yemeklik baklagiller izlemektedir. Dünyada yaklaĢık 1.5 milyar hektar olan tarım alanlarının, 66.8 
milyon hektarında yemeklik baklagil ekilmekte ve 61.2 milyon ton üretim yapılmaktadır. Dünyada en 
fazla ekilen yemeklik baklagiller sırasıyla fasulye, nohut, börülce, bezelye mercimek ve bakla olurken, 
en fazla üretilenler ise fasulye, nohut, bezelye, börülce, mercimek ve bakla olmuĢtur. Ülkemizde 
toplam 24.3 milyon hektar olan tarım alanının, 735 bin hektarında yemeklik baklagil ekilmekte, yaklaĢık 
1 milyon ton üretim yapılmaktadır. Ülkemizde en fazla ekilen yemeklik baklagiller sırasıyla nohut (388 
bin ha), mercimek (323 bin ha), fasulye (91 bin ha), bakla (3.2 bin ha), börülce (1.9 bin ha) ve bezelye 
(1.1 bin ha) olurken, en fazla üretilenler ise nohut (411 bin ton), mercimek (540 bin ton), fasulye (215 
bin ton), bakla (7 bin ton), bezelye (2.9 bin ton) ve börülce (2.4 bin ton) olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Yemeklik tane baklagil, nohut protein 
 

Situation of Pulse in Turkey and World 
  
Abstract: Leguminosae family include annual or perennial 12.000 species which can be grown in all 
the world except arctic regions. Only 200 speceis are cultivated. The cultivated legumes speceis as 
pulse are bean (Phaseolus vulgaris L.), chickpea (Cicer arietinum L.), lentil (Lens culunaris Medik. , 
Lens esculenta Moench.), fababean  (Vicia faba L ), cowpea (Vigna sinensis L.) and pea (Pisum 
sativum L. )‟dir. Pulses have held an importand place in human diet as the main source of vegetable 
protein in Turkey and world for thaousand years. After cereals, pulses are the second crop having the 
highest cultivation area. In the total field crops area of the world, which is approximately 1.5 million 
hectares, pulses are planted on 66.8 million hectares with 61.2 million tons production. The most 
cultivated pulses in the world are bean, chickpea, cowpea, pea, cowpea and faba bean while the most 
produced are bean, chickpea, pea, cowpea, lentil and faba bean respectively.  In the total 24.3 million 
hectares field crop areas of Turkey, pulses grown on 735 thousand hectares with 1 million tones 
production. In Turkey, the most seeded pulses are chickpea (388 thousand hectares), lentil (323 
thousand hectares), bean (91 thousand hectares), faba bean (3.2 thousand hectares), cowpea (1.9 
thousand hectares) and pea (1.1 thousand hectares) while the most produced are chickpea (411 
thousand tons), lentil (540 thousand tons), bean (215 thousand tons), faba bean (7 thousand tons), 
pea (2.9 thousand tons) and cowpea (2.4 thousand tons).  

Keywords: pulse, chickpea, protein 
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Bitki Artıkları ve YeĢil Gübrelemenin Makarnalık Buğday Verim ve Kalite 
Özelliklerine Etkisi 

 
Erol Karakurt

1*
, Asuman Kaplan Evlice

1
, Aliye Pehlivan

1
, Derya Sürek

2 

 
1
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

2
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

*
Sorumlu Yazar İletişim: erol_karakurt@hotmail.com 
 
Özet: Kıraç Ģartlarda ve çakılı olarak 2003-2004 ve 2004-2005 yetiĢtirme yıllarında yürütülen 
denemede; yeĢil gübreleme ve nadas uygulamalarının makarnalık buğdayın verim ve kalitesi 
üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Denemede; tüylü fiğ, tritikale, aspir, anız+sap ilavesi, fiğ+tritikale 
karıĢımı, kıĢlık mercimek, yaygın fiğ, yazlık mercimek, geleneksel nadas (Mart sonu) ve geç nadas 
(Haziran sonu) olmak üzere on farklı uygulama sonrası makarnalık buğday, gübreli (6 kg N/da) ve 
gübresiz (0 kg N/da) olarak yetiĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, özellikle tüylü fiğ sonrası makarnalık 
buğday yetiĢtirilmesinde daha iyi sonuçlar alınmıĢ, bu uygulamayı yaygın fiğ ve geleneksel nadas takip 
etmiĢtir. En düĢük değerler ise tritikale ve kıĢlık mercimek sonrası ekilen buğdaylardan elde edilmiĢtir. 
Ayrıca, 6 kg N/da

 
gübre uygulaması ile irmik verimi hariç diğer bütün verim ve kalite özelliklerinde 

daha yüksek değerler elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: YeĢil gübreleme, organik madde, makarnalık buğday, verim, kalite 
 

Effect of Crop Residues and Green Manures on Yield and Quality 
Characteristics of Durum Wheat 

 
Abstract: The trial was conducted in arid conditions during 2003-2004 and 2004-2005 growing 
seasons to investigate the effect of green manure and fallow treatments on the yield and quality of 
durum wheat. Durum wheat was sown with fertilized (6 kg N/da) and non-fertilized (0 kg N/da) after ten 
different treatments which are hairy vetch, triticale, safflower, stubble+stalk addition, vetch+triticale 
mixture, winter lentil, common vetch, summer lentil, traditional fallow (late March) and late fallow (late 
June). As a result, durum wheat grown especially after hairy vetch was showed better results, followed 
by common vetch and traditional fallow while the lowest results were obtained from durum wheat sown 
after triticale and winter lentil. In addition, higher values were obtained with 6 kg N/da

 
fertilizing at all 

yield and quality parameters except semolina yield. 

Keywords: Green manuring, organic matter, durum wheat, yield, quality 
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Organik KoĢullarda YetiĢtirilen Bazı KıĢlık Ekmeklik Buğday 
Genotiplerinde, Bazı Agronomik, Fizyolojik ve Teknolojik Özellikler 

Arasındaki ĠliĢkilerin Saptanması 
 

Bilge Bahar
 

 
Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Mustafa Beyaz MYO, 29700 Şiran, Gümüşhane 
Sorumlu Yazar İletişim: bilgebahar@gmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, 2012-2013 yetiĢtirme mevsiminde 19 kıĢlık ekmeklik buğday genotipi ile organik 
koĢullarda, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢ olup; çalıĢmada, 
agronomik, fizyolojik ve teknolojik özellikler arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Ġncelenen özellikler 
arasındaki iliĢkiler değerlendirildiğinde, tam çiçeklenme ve orta hamur olum dönemlerinde klorofil 
içeriklerinin protein oranı, yaĢ glüten oranı, enerji ve sedim değerleri arasındaki önemli olumlu iliĢkileri, 
klorofil içeriklerine bağlı olarak kalite değerlerinin de arttığını göstermektedir. Yine tam çiçeklenme 
döneminde membran kararlılığının (MTS) protein oranı ve yaĢ glüten oranı arasındaki önemli olumlu 
iliĢkiler, sıcağa dayanım kriteri olan MTS‟nin kalite üzerindeki olumlu etkisini vurgulamaktadır. 
ÇalıĢmada ayrıca, protein oranı, yaĢ glüten oranı, enerji, danede ve unda sedim değerlerinin, dane 
verimi ve biyolojik verimle olan önemli olumsuz iliĢkileri; kalite ve verim arasındaki tezatlığı bir kez 
daha doğrulamıĢtır. Ayrıca, baĢaklanma süresi ile protein oranı, yaĢ glüten oranı, alveografik enerji 
değeri ve dane sedim değerleri arasında önemli olumlu iliĢkiler bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, verim, klorofil içeriği, MTS, kalite 
 

Determination of the Relationships among some Agronomical, 
Physiological, and Technological Traits of some Winter Bread Wheat 

Genotypes under Organic Conditions 
 
Abstract: This study was conducted with 19 winter bread wheat genotypes according to the 
completely randomized blocks design with three replication under organic conditions in the growth 
season of 2012-2013. In the study, relationships among agronomical, physiological, and technological 
traits were evaluated. Significant positive correlations of the chlorophyll contents which measured at 
full anthesis and soft dough ripeness stages with the protein content, wet gluten ratio, alveographic 
energy of whole grain and zeleny sedim of flour have indicated that quality values of the genotypes 
have increased depending on chlorophyll contents. Besides, the significant positive correlations of the 
membrane thermostability (MTS) measured at full anthesis with the protein content and wet gluten 
ratio have stressed the favorable effect of MTS on the quality traits, which is a heat and drought stress 
resistance criterion. In the study, the significant negative correlations of the grain yield and biomass 
with some technological traits such as protein content, wet gluten ratio, alveographic energy, and 
zeleny sedim on the whole grain have presented once more the contrast relationships between quality 
and yield. Also, heading time showed significant positive correlations with protein content, wet gluten 
ratio, energy, and zeleny sedim. 

Keywords: Bread wheat, Yield, Chlorophyll content, MTS, Quality 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu araĢtırma, GümüĢhane Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünce desteklenmiĢtir. Proje No: 

13.B0423.02.1 
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Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) Genotiplerinde Ekmek Hacmi ve Bazı 
Kalite Parametreleri Arasındaki ĠliĢkiler 

 
Asuman Kaplan Evlice

1*
, Aliye Pehlivan

1
, Seda Külen

1
, Alaettin Keçeli

1
, Turgay ġanal

1
,  

Kazım Karaca
1
, Ayten Salantur

1 

 
1
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 

*
Sorumlu Yazar İletişim: asuman.kaplanevlice@gthb.gov.tr 
 
Özet: Bu çalıĢmada; 2010-2011 ürün yılında 6 lokasyonda yetiĢtirilen 9 denemeden elde edilen 
ekmeklik buğday genotipinde, ekmek hacmi ile bazı kalite parametreleri arasındaki iliĢkiler 
incelenmiĢtir. AraĢtırmada; hektolitre ve bin tane ağırlığı, tane sertliği, un verimi, Zeleny ve beklemeli 
Zeleny sedimentasyon değerleri, protein oranı, alveograf (W, P, L, G), farinograf (stabilite, yumuĢama 
derecesi, su absorbsiyonu) ve glutograf parametreleri, yaĢ gluten, kuru gluten, gluten indeks, düĢme 
sayısı, ekmek hacmi ve ağırlığı değerleri belirlenmiĢ, ekmek hacmi ile diğer parametreler arasındaki 
korelasyonlar incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ekmek hacmi ile yaĢ ve kuru gluten miktarı, Zeleny ve 
beklemeli Zeleny sedimentasyon değeri, tane protein oranı, ekmek ağırlığı ve alveograf parametreleri 
(W, G, L) ile pozitif korelasyon (p<0,01) değerleri elde edilirken, hektolitre ağırlığı, bin tane ağılığı ve 
un veririmi ile negatif (p<0,01) korelasyon değerleri belirlenmiĢtir. Ayrıca, ekmek hacmi ile önemli 
korelasyon katsayısına sahip kalite parametreleri ve ekmek hacmi arasındaki regresyon da incelenmiĢ 
ve en yüksek belirtme katsayısına (R

2
) sahip regresyon eĢitlikleri kuru ve yaĢ gluten parametrelerinden 

elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kalite parametreleri 
 

Investigation of Relationships Between Bread Volume and some Quality 
Parameters in Common Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes 

 
Abstract: In this study, the relationship between bread volume with some quality parameters of bread 
wheat genotypes belonging to 9 trials grown in 6 locations in 2010-2011 growing season were 
investigated. In the study, hardness, test and thousand kernel weights, flour yield, Zeleny and modified 
Zeleny sedimentation, protein content, alveograph (W, P, L, G) and farinograph (stability, softening 
degree, water absorption) parameters, wet and dry glutens, gluten index, falling number, bread volume 
and weight values were determined and correlations between bread volume and other parameters 
were investigated. According to results, positive (p<0,01) correlations between bread volume and 
Zeleny sedimentation, modified zeleny sedimentation, grain protein content, alveograph parameters 
(W, L, G), wet gluten, dry gluten, bread weight were determined while there were negative (p<0,01) 
correlations between bread volume and test weight, thousand kernel weight, flour yield. Beside, 
regressions relationships were examined between bread volume and parameters having significant 
correlations with bread volume. Regression equations having the highest coefficients of determination 
(R

2
) were obtained from dry and wet gluten parameters. 

Keywords: Bread wheat, quality parameters 
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Orta Anadolu Sulu KoĢullarında Bazı KıĢlık Ekmeklik Buğday 
Genotiplerinin  Verim ve Kalite Performanslarının  Belirlenmesi 

 
Mehmet ġahin

1*
, Aysun Göçmen Akçacık

1
, Seydi Aydoğan

1
, Enes YakıĢır

1 

 
1
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya 

*
Sorumlu Yazar İletişim: mehmetsahin222@yahoo.com 
 
Özet: Bu araĢtırmada 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 üretim yılında, Konya  
lokasyonunda  sulu koĢullarda 18  ekmeklik buğday genotipi  (08-09 SEBVD 10, Ahmetağa, Bağcı 
2002, BDME 02/01S, Bezostaya 1, Demir 2000, Ekiz, Eser, Göksu 99, Gün 91, Kate A-1, Kınacı 97, 
Konya 2002, Pehlivan, Sönmez 2001, Sultan 95, Tosunbey, Victorya) materyal olarak kullanılmıĢtır. 
Tane verimi, bin tane ağırlığı, protein oranı, kuru gluten, Zeleny sedimantasyon, sertlik, alveograf, 
miksograf, ekmek hacmi ve ekmek ağırlığı özellikleri incelenmiĢtir. Denemede ortalama değerler; 
verim 522 kg/da, bin tane ağırlığı 34,9 g, protein oranı %13,1, kuru gluten oranı %11,1, Zeleny 
sedimantasyon 39,4 ml, sertlik (PSI) 47,1, alveograf enerji değeri 243,05 kjoul*10

-4
, alveogram P/L 

oranı 0,8, miksograf geliĢme süresi (MGS) 3,0 dk, miksograf pik yüksekliği (MPY) %65,1, miksograf 
toplam alan (MTAL) 350,8 (% tq*dk), miksograf yumuĢama değeri (MYUM) 19,2 %/dk, ekmek hacmi 
(EHACM) 463,3 cm

3
, ekmek ağırlığı (EAGR) 138,6 g olarak belirlenmiĢtir. incelenen genotiplerin 

sanayicinin ve fırıncıların talep ettikleri kalite özelliklerine sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, verim, protein, Zeleny sedimantasyon, alveograf, miksograf 
 

Determination of Yield and  Quality Performance of Winter Wheat 
Genotypes in Rainfed Conditions of Central Anatolian 

 
Abstract: In this study, 18 bread wheat genotypes (08-09 SEBVD-10, Ahmetağa, Bağcı 2002, BDMA 
02/01S, Bezostaya 1, Demir 2000, Ekiz, Eser, Göksu 99, Gün 91, Kate A-1, Kınacı 97, Konya 2002, 
Pehlivan Sönmez 2001, Sultan 95, Tosunbey, Victorya) was used as the material in 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013 growing season under irrigated conditions in Konya location .  Grain 
yield, thousand grain weight, protein content, dry gluten, Zeleny sedimentation, hardness, alveograph, 
mixograph,  bread volume and bread weight were investigated. Average values in the experiment; 
yield  522 kg / ha, thousand grain weight 34.9 g, protein content 13.1%, dry gluten rate 11.1%, Zeleny 
sedimentation 39.4 ml, hardness (PSI) 47.1, alveograph energy value 243.05 kjoul * 10

-4
, alveograph  

P/L ratio  0.8, mixograph development time (MGS) 3.0 min., mixograph peak height (MPY) 65.1%, 
mixsograph total area (MTAL) 350.8 (tq % * min), mixograph softening value (MYUM) 19.2 % / min., 
bread volume (EHACM) 463.3 cm3, bread weight (EAGR) 138.6 g. was determined. studied 
genotypes were determined to have the quality characteristics demanded by industrialists and bakers. 

Keywords: Bread wheat, grain yield, protein, Zeleny sedimantation, alveograph, mixograph 
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Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) ÇeĢitlerinin Kalite 
Potansiyelleri ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Önemi 
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Özet: Dünya‟da ve ülkemizde tarımsal üretimde ilk sırada yer alan ekmeklik buğday (Triticum 
aestivum L.) baĢta insan beslenmesinde önemini korumaktadır. ÇalıĢmamızda Ege Bölgesinde ve 
ülkemizin farklı ekolojik koĢullarında yetiĢtirilen 15 adet ekmeklik buğday çeĢidine yönelik kalite 
potansiyellerinin ortaya konulması amacıyla ekmeklik kalite özellikleri, hamur özellikleri ile beslenme 
fizyolojisi açısından özellikler incelenmiĢtir. Bazı sonuçlara göre protein içeriklerinin %11,99-18,71, 
niĢasta miktarlarının %56,14-60,84, gluten miktarlarının %29,0-33,5, sedimantasyon miktarlarının 19-
30 ml, düĢme sayısının 250-410 s ve su alma oranlarının ise %56,2-66,9 arasında değiĢim gösterdiği 
saptanmıĢtır. ÇeĢitlere ait ve DPPH radikali yöntemine göre yapılan toplam antioksidan aktivite 
içerikleri ise %11,89-26,33 arasında değiĢmiĢtir. Kükürtlü aminoasitler olan metiyonin aminoasidin 
içeriği 0,22-0,37 g/100 g un arasında, sistin aminoasidin içeriği ise 0,391-0,768 g/100 g un arasında 
değiĢmiĢtir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, çeĢitler arasında istatistiksel anlamda yüksek düzeyde 
önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Yapılan çalıĢma ile ülkemizde yaygın olarak yetiĢtirilen ekmeklik 
buğday çeĢitlerin kalite potansiyelleri ve beslenme fizyolojisi bakımından önemi ortaya konulmaktadır, 
ayrıca ileride yapılacak kalite ve ıslah çalıĢmalarında incelenen özelliklerinde göz önüne alınması 
hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kalite, antioksidan, amino asit 
 

Quality Potantials and Importance in Terms of Nutrition Physiology of 
some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties 

 
Abstract: Bread wheat (Triticum aestivum L.) ranks first in agricultural production in the world and our 
country that remains particularly important in human nourishment. In this study, bread making quality, 
dough properties and nutritional physiology features were examined in order to determine quality 
potentials of 15 bread wheat varieties which are grown in Aegean region and different ecological 
conditions in Turkey. According to obtained results; protein content 11.99-18.71%, starch amount 
56.14-60.84%, gluten content 29.0-33.5%, sedimentation amount 19-30 ml, falling number 250-410 s 
and water absorption rate %56.2-66.9 values were obtained from analyzed parameters. Total 
antioxidant activity analyzed due to DPPH radical scavenging method and values of varieties changed 
between 11.89-26.33%. Besides the results obtained from sulphurous aminoacids ranged between 
methionine 0.22-0.37 g/100 g and cystine 0.391-0.768 g/100 g in whole grain flour. In terms of this 
study, importance of quality potentials and nutrition physiology of bread wheat varieties which are 
commonly grown in our country is revealed also it is aimed that considering the features examined in 
this study for quality and breeding studies in the future. 

Keywords: bread wheat, quality, antioxidant, amino acid 
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Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L) Genotiplerinde Farklı Bitki 
GeliĢme Dönemlerinde Kuraklık Uygulamalarının Kalite Karakterlerine 

Etkisi 
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Özet: AraĢtırmada farklı bitki geliĢme dönemlerindeki kuraklığın bazı ekmeklik buğday genotiplerinde 
bazı kalite karakterlerine etkileri incelenmiĢtir. Enstitüsü deneme arazisinde 2 yıl süre ile yürütülmüĢ, 
15 genotip, bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiĢtir. Denemede 5 
ana parselde kuraklık uygulamaları, alt parsellerde genotipler yer almıĢtır. AraĢtırmada; tane verimi ile 
bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, ham protein oranı, tane sertliği, gluten oranı gluten indeksi ve 
sedimantasyon değeri ve bu karakterler arasındaki ikili iliĢkiler değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada en fazla 
protein oranı, tane sertliği ve gluten değeri baĢaklanma dönemine kadar kuraklık stresinin olmadığı ve 
tane dolum döneminde kısmen kurak olan koĢullarda ulaĢılmıĢtır. En yüksek gluten indeksi, bin tane 
ve hektolitre ağırlığı kuraklık stresi uygulanmayan koĢullarda elde edilmiĢtir. Genotiplere göre en 
yüksek değerler; bin tane ağırlığı (45,5 g) Pehlivan, hektolitre ağırlığı (83,2 kg) Selimiye, protein 
(%13,3) ve gluten oranı (%37,0) BBVD21-07 ve sedimantasyon miktarı (56,0 ml) Aldane çeĢitlerinde 
saptanmıĢtır. Farklı dönemlerdeki kuraklık uygulamaları genotiplerde kalite özelliklerini farklı oranlarda 
etkilemiĢtir. AraĢtırmada ikinci ana parselde en yüksek kalite değerine ulaĢılması, baĢaklanma 
dönemine kadar kuraklık stresinin olmaması ve daha sonraki dönemlerde yağıĢ miktarında kısmen 
azalmanın olduğu koĢullar ekmeklik buğdayda kalite değerlerini artırdığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kuraklık, çeĢit, verim, kalite  
 

Effect of the Drought Application on Different Level of Plant Development 
Stage on Quality characters in Bread Wheat (Triticum  aestivum L.) 

Genotypes 
 

Abstract: In this study it was investigated that drought effect on different plant growth stages to some 
quality traits and to some bread wheat genotypes. This research had been carried out in the experimental 
field of Trakya Agricultural Research Institute during two years and 15 genotypes are planted in 
completely randomized blocks design in split plot with tree replications. Drought treatments are placed on 
main parcel and genotypes on the sup-plot. Drought stress applied from stem elongation stage up to 
physiological maturating stage. In this research grain yield, 1000-grain weight, hectoliter weight, protein 
and sedimentation value had been investigated. According to the results, highest protein, grain hardness 
and gluten value was obtained on the non-stress condition up to heading stage and on the less drought 
condition after heading stage.  In this research the highest gluten index, thousand kernel weight and test 
weight were obtained on the non-stress condition. Also, highest protein value, and sedimantation were 
obtained from these cultivar.  In this research highest quality traits was obtained on second main parcels 
it was showed that without non-stress condition up to heading stage had been increased investigated 
quality parameters of this research. 

Keywords: Drought, bread wheat, variety, yield, quality.    
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Bazı Modern Buğday Varyeteleri ve Yerel ÇeĢitlerin Melez 
Populasyonlarında Koleoptil Uzunluğunun Kalıtımı 
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Özet: Koleoptil uzunluğu buğdayda ekim derinliğini belirleyen önemli bir faktördür. Dünyada yaygın 
kullanılan gibberellik aside duyarsız Rht-B1b (Rht1) ve Rht-D1b (Rht2) genleri bitki boyu ile beraber 
koleoptil uzunluğunda kısalmaya neden olmaktadır. ÇalıĢmada koleoptil uzunluğu kalıtımının 
incelenmesi amacıyla kısa koleoptilli iki modern buğday varyetesi (KS82142/PASTOR; 
PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE) ile beĢ yerel çeĢit (SAR30; RASAD; ICDW-9246; ICDW-21122; 
SABALAN) ve uzun koleoptile sahip iki uzun boylu modern varyete (ZARGANA; ELANDS) ebeveyn 
olarak kullanılmıĢ, resiprokal melezlemeler sonucunda 14 kombinasyon oluĢturulmuĢtur. F1‟lerde 
koleoptil uzunluğu, primer kök sayısı ve ilk yaprak uzunluğu özellikleri incelenmiĢ ve özellikler arası 
iliĢkilere bakılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, ELANDS varyetesinin orta uzunlukta koleoptil özelliği 
sergilediği ve girdiği her iki kombinasyonda da koleoptil uzunluğu kalıtımının üstün dominantlık olduğu 
görülmüĢtür. Geriye kalan 12 kombinasyonda ise koleoptil uzunluğu kalıtımı eĢdeğer (kodominant) ve 
kısmi dominantlık olarak saptanmıĢtır. Dolayısıyla daha uzun koleoptilli bitkilerin seleksiyonu ileri 
generasyonlarda yapılmalıdır. Ġncelenen özelliklerden koleoptil uzunluğu ve ilk yaprak uzunluğu 
arasında pozitif ve önemli iliĢkinin var olduğu tespit edilmiĢtir. Primer kök sayısı özelliğinin diğer iki 
özellikle iliĢkisi düĢük seviyede ve istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, Triticum aestivum, koleoptil uzunluğu, Rht genleri, resiproklu 
melezleme 
 

Inheritance of Coleoptile Length in Cross Populations of some Modern 
Wheat Varieties and Landraces 

 
Abstract: Coleoptile length is an important factor determining the sowing depth of wheat. World wide 
used gibberrellic acid-insensitive dwarfing genes, Rht-B1b (Rht1) and Rht-D1b (Rht2), reduce both 
plant height and coleoptile length. The purpose of this study was to investigate the mode of inheritance 
of coleoptile length in crosses of two modern wheat varieties (KS82142/PASTOR and 
PYN/BAU/3/AGRI/BJY//VEE) with short coleoptile and five landraces (SAR30; RASAD; ICDW-9246; 
ICDW-21122; SABALAN) and two modern tall variety (ZARGANA-6and ELANDS) with long coleoptile. 
Reciprocal crosses were made by using these parents and fourteen combinations were obtained. The 
F1 plants were evaluated for coleoptile length, primary root number, first leaf characteristics. 
Correlations between the traits were calculated. Variety ELANDS demonstrated intermediate 
coleoptile and in crosses with short-coleoptile varieties demonstrated over dominance. Intermediate 
inheritance or partial dominance for coleoptile length were observed in other twelve combinations. 
Based on this type of inheritance, selection for longer coleoptile length should be conducted in later 
generations. Significant and positive correlation between coleoptile length and first leaf length was 
determined. The correlations between primary root number and two other characteristics were 
observed as low and statistically non- significant.  

Keywords: Breadwheat (Triticum aestivum L.), coleoptile length, Rht genes, reciproca lcross. 
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Yazlık Ekmeklik Buğdayların Çimlenme Dönemi Yüksek Sıcaklık ve 
Kuraklığa Duyarlılığı ve Verimle ĠliĢkisi 
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Özet: Bu çalıĢma, 2011/2012 yetiĢtirme sezonunda Çukurova (ADN) ve Diyarbakır (DYB) 
lokasyonlarında normal ekim (NE) ve geç ekim (GE) yapılarak ve her ekim için yağıĢa bağlı (YB), 
sulamalı (SU) koĢullarda yetiĢtirilen (NEYB, NESU, GEYB, GESU) 16 yazlık ekmeklik buğday 
genotiplerinin, laboratuvar koĢullarındaki çimlenme özellikleri ile dane verimi arasındaki iliĢkilerin 
saptaması amacıyla yapılmıĢtır. Çimlendirme, tam kontrollü koĢullarda iki aĢamada yürütülmüĢtür. 
Birinci aĢamada karanlık koĢullarda, sabit (20°C) sıcaklıkta, 7. gündeki çimlerde, genotiplerin 
potansiyel koleoptil uzunluğu (PKU) saptanmıĢ, ikinci aĢamada, farklı sıcaklık (20°C ve 30°C) ve su 
geriliminde (Ψs=0,0 Mpa ve Ψs=-0,6 Mpa) 12 saat gündüz/gece ıĢık periyodunda çimlenme 7 gün 
sürdürülmüĢtür. ÇalıĢmada, sıcaklığa duyarlılık indeksi (SDIADN-SU) ile PKU arasında r= -0,551* 
düzeyinde önemli iliĢki saptanmıĢtır. Normal ve kurakta çimlenme oranı ile kuraklığa duyarlılık indeksi 
(KDIADN-NE) arasında sırası ile r=-0,520* ve r=-0,568*, sıcakta çimlenme oranı ile KDIDYB-GE ve SDIDYB-

SU arasında sırası ile r= 0,523* ve r= 0,564*, sıcakta sürgün uzunluğu ile KDIDYB-NE ve SDIDYB-SU 
arasında sırası ile r= 0,611* ve r= 0,618*, sıcakta kök ağırlığı ile KDIADN-NE ve KDIADN-GE arasında sırası 
ile r= 0,516* ve r= -0,509* ve yine sıcakta kök ağırlığı ile SDIDYB-YB ve SDIDYB-SU arasında sırası ile r= -
0,525* ve r= -0,515* düzeyinde önemli iliĢkiler saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, sıcaklık, kuraklık, çimlenme, verim 
 

Seedling Stage High Temperature and Drought Stress Susceptibility and 
Yield Relationships in Spring Bread Wheat 

 
Abstract: This experiments were conducted in Çukurova (ADN) and Diyarbakır (DYB) locations during 
2009-2010 growing season.  Bread wheat cultivars were grown conventional sowing time (CS) and 
late sowing time (LS) with rainfed (RF) and irrigated (IR) conditions (CSRF, CSIR, LSRF, LSIR). The 
aim of this study was evaluated to germination and seedling traits of 16 spring wheat  genotypes and 
its relationships between grain yield. Gemination was conducted under controlled condition with two 
stages. In the first stage, potential coleoptile length were determined on 7

th
 day of germination in the 

dark and constant temperature (20°C) condition. The second germination stage were conducted with 
two temperature regime, control (20°C) and high temperature (30°C) with water regime, control 
(Ψs=0.0 Mpa) and drought stress (Ψs=-0.6 Mpa) condition under 12 hours light/dark periods and 7 
day duration. In this study, relationships between Heat Stress Index (HSIADN-IR) and Potential 
Coleoptile Length (PCL) was strongly releated (r=-0.551*). Relationships between germination rate 
and Drougt Stress Ġndex (DSIADN-CS) under control and dry condition respectively; r=-0.520* ve r=-
0.568*, between relationships germination rate with (DSIDYB-LS), and (HSIDYB- IR) under heat condition 
respectively; r= 0.523* ve r= 0.564*, between relationships seedlings with DSIDYB-CS and HSIDYB-IR 
under heat condition respectively; r= 0.611* and r=0.618*, between relationships root dry weight with 
(DSIADN-CS), and (DSIADN- LS) under heat condition respectively r= 0.516* and r= -0.509* and between 
relationships root dry weight with (HSIDYB-RF), and (HSIDYB- IR) under heat condition again, respectively; 
r= -0.525* ve r= -0.515* statistically significant levels were detected. 

Keywords: Wheat, Temperature, Drought, Germination, Yield 
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Özet: Mısır bitkisi halen Dünya nüfusunu doyuran altı tahıldan bir tanesidir. Çok yönlü kullanım alanı, 
adaptasyon kabiliyeti ve verimliliği ile Dünya‟da en fazla üretilen tahıllardan bir tanesidir. Ülkemizde 
2014 yılında 5,95 milyon ton üretime ulaĢan mısır üretiminin tüketimi karĢılama oranı %90 
civarındadır. Melez mısır ıslah çalıĢmaları ülkemizde 1950 yıllarında baĢlamıĢtır. Bugüne kadar 
yürütülen ıslah çalıĢmaları ile değerli popülasyonlar, çok sayıda kendilenmiĢ hat ve melez mısır çeĢidi 
geliĢtirilmiĢtir. Melez mısır çeĢitlerinin daha çok çiftçiye ulaĢması amacı ile tohumluk üretim hakları 
özel sektöre devredilmiĢtir. Mısır ıslah, agronomi, biyoteknoloji, bitki koruma, tane-silaj kalitesi ve 
fizyoloji çalıĢmaları yapan enstitülerin değiĢik mısır araĢtırma projeleri 2004 yılından itibaren tek bir 
proje altında birleĢtirilerek Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi baĢlatılmıĢtır. Ülkesel proje; 
ıslah, abiyotik ve biyotik streslere dayanıklılık, biyoteknoloji, yetiĢtirme tekniği, bitki sağlığı, tescil, 
tohumluk, sanayi ve tarımsal ekonomi konuları ile beraber, ülkenin mısır genetik kaynaklarını 
zenginleĢtirebilecek germplasm oluĢturma amaçlı çalıĢmaları içermektedir. GeliĢtirilen kendilenmiĢ 
hatlarla ortak melezler yapılarak çoklu lokasyonlarda değerlendirilmektedir. Fusarium moniliforme, 
Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV) ile Sugarcane mosaic potyvirus (SCMV)‟e karĢı dayanıklı mısır 
genotiplerini belirlemek amacıyla kendilenmiĢ hatlarda inokulasyon çalıĢmaları yapılmaktadır. 
KendilenmiĢ hatların yüksek sıcaklığa ve kurağa toleranslarının belirlenmesi çalıĢmaları 
yürütülmektedir. Son yıllarda kendilenmiĢ mısır hatlarında genetik uzaklık- yakınlıkların belirlenmesi, 
safiyet analizi ve markör destekli seleksiyon için SSRs markörleri ile çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, ıslah, biyoteknoloji, abiyotik stres, biyotik stres 
 

Maize Research of Public Sector in Turkey 
 

Abstract: Maize plant is still among the six cereals that feed the world‟s population. It is the most 
widely produced cereal in the world thanks to its versatile use, adaptation capability and yield. Despite 
the fact that 5.95 million tons of maize was produced in Turkey in 2014, consumption coverage was 
90%. Hybrid maize breeding in Turkey started in 1950. Through breeding programs carried out to 
present have been developed valuable populations, a large number of varieties and inbred lines. Seed 
production rights of varieties were transferred to the private sector with the aim to reach more farmers. 
Various maize research projects of public institutes engaged in maize improvement were consolidated 
under a single project and National Maize Integrated Product Management Project (NMIPMP) was 
initiated. NMIPMP covers the subjects of breeding, abiotic and biotic stress tolerance breeding, 
biotechnology, agronomy, plant health, registration, seed, industry and agricultural economics and 
enhancemenet of germplasm in Turkey. Collaborative variety development has been put into practice 
by means of active exchange of inbred lines developed by various public research institutes. 
Inoculation work is also carried out for identifying inbred lines and varieties with resistance to Fusarium 
moniliforme, Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV) and Sugarcane mosaic potyvirus (SCMV). 
Determination of high temperature and drought tolerance inbred lines of work are carried out. Genetic 
distance detection, purity analysis and marker-asisted selection are being conducted using SSR 
markers in recent years. 

Keywords: Maize, breeding, biotechnology, abiotic stress, biotic stress  
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Özet: Bu araĢtırmada hibrit mısır çeĢidi geliĢtirilebilmesi için dört hat ve üç testerin LinexTester 
metoduna uygun melezlemeleri yapılmıĢ ve denemeler Polen Tohumculuk ve Tarım Ürünleri San. ve 
Tic. Ltd. ġti‟nin Adana, Ġncirlik Dedepınarı mevkiindeki deneme istasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009 
yılında line x tester melezlemeleri yapılarak F1 tohumlukları elde edilmiĢtir.  F1 tohumlukları 2010 
yılında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört tekrarlı ekilmiĢ ve verim ve diğer verim 
komponentleri için ebeveynlere ait genel kombinasyon gücü, özel kombinasyon gücü tahminlemeleri 
yapılmıĢtır. Bunun yanında verim ve bitki boyu için heterobeltiosis yüzdeleri de saptanmıĢtır. 
ÇalıĢmamız sonucunda, R4062xR4046 hattının verim, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı 
özelliklerini döllerine yüksek oranda aktarabilme yeteneğine sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Aynı 
zamanda bu R4062 ve R4046 hatlarının çekirdek genlerinin büyük ölçüde birbirine benzediği de 
moleküler analizlerle ortaya konmuĢtur. Testerler içerisinde FR697‟nin ıslah çalıĢmalarında iyi bir 
tester olarak kullanılabileceği görülmektedir. Melezler içerisinde ise R4062xFR697 tek melezinin tane 
verimi açısından, R4046xGS3507 melez kombinasyonunun ise tane verimi, koçan bağlama yüksekliği 
ve sırada tane sayısı açısından ümitvar hibrit kombinasyonları oluĢturdukları ve dendogram 
analizlerinde de bu genotiplerin birbirlerinden genetiksel olarak uzak akraba oldukları görülmüĢtür. Bu 
kombinasyonların diğer agronomik ve kalite özellikleri de incelenerek hibrit çeĢit olarak ele 
alınabilecekleri sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit mısır, heterosis, genel ve özel kombinasyon yeteneği 
 

The Evaluation of Yield and some Yield Components of Single and Three 
- Way Cross Dent Corn (Zea mays indentata Sturt.) Populations in 

Between Different Heterotic Groups 
 
Abstract: In this study, for the development of hybrid varieties of maize, four lines and three tester 
have been crossed according to the method of Linex Tester, and this trial has been conducted at the 
trial station of Polen Tohumculuk Ltd.Sti.  located in Incirlik, Dedepinari of Adana Province. In 2009, 
the F1 seed was obtained from line x tester cross. F1 seeds have been planted in 2010 according to 
the randomized complete block design with four repeated and for the yield and yield components,  
general combining ability, specific combining ability of parents have been predicted. In addition, the 
percentage of heterobeltiosis for the yield and plant height was determined. It was found as result that, 
the line of R4062xR4046 has capable transferring of its yield, kernel row number, number of kernels 
on the row characters to offspring‟s with very high rates, so that it can be used for this purpose. Also 
the core genes of R4062 and R4046 were revealed greatly resemble each other in the molecular 
analysis. Among the testers, the FR697 can be used as a good tester in the breeding programs. 
Among the hybrid crosses, R4062xFR697 is superior for grain yield and the hybrid combination of 
R4046xGS3507 in terms of grain yield, ear placement and number of kernels on the row was formed 
promising hybrid combinations. Dendogram analysis of these genotypes shows that these genotypes 
are genetically distant relatives, is noteworthy. As a result of examination of these combinations‟ other 
agronomic and quality features, it is concluded that these genotypes can be handled as hybrid variety.  

Keywords: hybrid corn, heterosis, general and specific combining ability 
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Melez Mısır Islahında In-Vivo KatlanmıĢ Haploid Tekniğinde Kullanılan 
Farklı Inducer Genotiplerin Haploid Ġndirgeme Oranların Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma melez mısır ıslahında in-vivo katlanmıĢ haploid hatların elde edilmesi çalıĢmasında 
kullanılan farklı induzer genotiplerin haploid indirgeme oranlarının tespit edilmesi amacıyla 2014 
yılında Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada induzer olarak 
(haploid indirgeyici ve toz verici) olarak RWS, RWK-76 hatları ile bu hatların melezi olan RWS X RWK-
76 melezi ve Stock-6 hattı kullanılmıĢtır. Haploid tohum elde etmek amacıyla ana (toz alıcı) olarak, 
toplamda 75 farklı genotip kullanılmıĢtır. Bunlardan  66‟sını Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü mısır ıslah çalıĢmaları kapsamında elde edilen F2 kademesindekimateryal, 9‟unu ise ticari 
hibrit çeĢitlerin açıkta tozlanması ile elde edilen populasyonlardan seçilen 9 farklı genotip 
oluĢturmuĢtur.  Induzer olarak kullanılan genotiplerin haploid indirgeme oranları çalıĢmada ana (toz 
alıcı) olarak kullanılan genotiplere göre değiĢiklik göstermiĢtir. Ana olarak kullanılan 75 genotipten 
69‟undan toplam 1463 adet haploid tohum alınmıĢtır. Haploid tohumların seleksiyonu renk markörüne 
göre yapılmıĢtır. En yüksek haploid tohum oranı %7,80 ile induzer olarak kullanılan RWK-76 hattından 
elde edilmiĢtir. En düĢük haploid tohum oranı ise %1,28 ile induzer Stock-6 hattından alınmıĢtır. 
Yapılan çalıĢmada ortalama haploid tohum elde etme oranı %4,79 olarak saptanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, ıslah, induzer hat, haploid  
 

Determination of Haploid Induction Rates of Different Inducer Lines Used 
for In-Vivo Double Haploid Technique in Hybrid Maize Breeding 

 
Abstract: This research was conducted to determine haploid induction rate (HIR) of different inducer 
lines used for in-vivo double haploid technique in hybrid maize breeding at the East Mediterranean 
Agricultural Research Institute. In the study RWS, RWK-76 inducer lines, their cross RWS X RWK-76 
and Stock-6 were used as male parent for induction. In the study 75 different F2 genotypes as female 
parent were used for haploid seed production. The 66 of  F2 genotypes were selected from the corn 
breeding material of East Mediterranean Agricultural Research Institute,  and 9 genotypes  were 
selected from open pollinated populations of the commercial hybrid cultivars. Results of the study 
showed that  haploid induction rate of different inducer genotypes changed depending on the female 
parent. It was obtained 1463 haploid seeds from 69 F2 genotypes of total 75 F2 genotypes. the highest 
haploid induction rate (7.8%) was obtained from the  inducer RWK-76 line, while the lowest haploid 
induction rate (1.28%) was obtained from the  stock-6,  and average haploid induction rate (HIR) was 
4.79%.  

Keywords: Maize, breeding, inducer line, haploid 
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Aynı Hatlardan Elde Edilen Tek, Üçlü ve Çift Melez Mısırların 
Performansları 
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Özet: Bu çalıĢmada dört adet mısır saf hattı ile bu hatlardan elde edilmiĢ altı adet tek, on iki adet üçlü 
ve altı adet çift melez mısır iki kontrol çeĢit ile verim ve bazı agronomik özellikleri bakımından 
incelenmiĢtir. ÇalıĢma Samsun, Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme arazisinde üç yıl 
süre ile tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Hibrit kategorileri 
arasında tane verimi, hasatta tane nemi, bitki boyu ve ilk koçan yüksekliği bakımından farklılıklar 
görülmüĢtür. Tek melezler tane verimi ve bitki boyu bakımından daha iyi performans göstermiĢlerdir. 
SC-5 tek melezi tane veriminde %200 heterozis ile en yüksek değere sahip olmuĢ, onu SC-3 tek 
melezi ve TWC-9 üçlü melezi takip etmiĢtir. Hibritler verim bakımından ayrı ayrı incelendiğinde TWC-9, 
TWC-8, TWC-5 TWC-11 ve TWC-4 üçlü melezlerinin SC-5 ve SC-3 tek melezleri ile kontrol çeĢidi 
P31G98‟i takip eden melezler olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢmanın sonucunda hibrit tohumluk 
kullanımında üçlü melezlerin de üretimde yer alabileceği ayrıca Türk ve Amerikan kaynaklı mısırların 
melezlerinin yüksek performans gösterdikleri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit mısır, tek melez, üçlü melez, çift melez, heterozis 
 

Performance of Single, Three-way and Double Hybrids which Obtained 
the Same Inbred Lines 

 
Abstract: Four inbred lines and six single, twelve three-way, and six double cross hybrids the hybrids 
obtained from these inbred lines were evaluated with two control cultivars to assess their yield 
potential and some agronomic performance. The study was conducted at the Black Sea Agricultural 
Research Institute in province of Samsun in Turkey, using a randomized complete block design with 
three replications in 2006, 2007 and 2008 growing seasons. The categories of hybrids performed 
differently and showed high variation for the majority of characters of grain yield, plant and ear height 
and grain moisture in harvest. Single cross hybrids showed better performance for high grain yield and 
plant height. SC-5 hybrid had the highest heterosis (%200) for grain yield, followed by SC-2 (%190) 
and TWC-9 hybrid (%188). The three-way hybrids coded as TWC-9, TWC-8, TWC-5, TWC-11 and 
TWC-4 showed higher grain yield than those of all other hybrids except SC-5, SC-3 and control the 
cultivar P31G98. This study indicated that three-way hybrids can be used in hybrid maize breeding 
and production and promising hybrids could be produced between Turkish and American heterotic 
groups. 

Keywords: Hybrid maize, single, three-way and double cross, heterosis 
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KendilenmiĢ Mısır Hatlarında Fizyolojik Parametrelerin Normal ve 
Kuraklık Stresi KoĢullarında DeğiĢimi 
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Özet: Kuraklık stresi, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mısır verimi ve kalitesini olumsuz Ģekilde 
etkileyen en önemli abiotik streslerin baĢında gelmektedir. Küresel ısınma ve iklim değiĢikliklerinden 
azami düzeyde korunmak ve mevcut su kaynaklarını daha etkin kullanmak için kuraklığa tolerans 
ıslahı baĢarılı bir yaklaĢımdır. Kuraklığa tolerans ıslahı çalıĢmalarında fizyolojik parametrelerin 
genotiplerde değiĢiminin incelenmesi ıslah çalıĢmalarında seleksiyon kriterlerinin kullanımı hakkında 
önemli bilgi verebilmektedir. ÇalıĢmada at diĢi ve sert tane tipine sahip 20 adet ılıman iklim 
kendilenmiĢ mısır hattı 2012 ve 2013 yıllarında normal (sulu) ve kuraklık stresi koĢullarında, 
değerlendirilmiĢtir. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. 
Normal koĢullar altında yürütülen denemede yapılan sulamalar ile tüm yetiĢtirme periyodu boyunca 
mevcut nem, tarla kapasitesine getirilmiĢtir. Kuraklık stresi denemesinde ise bitkiler V10-12 geliĢme 
döneminden (takriben çiçeklenme tarihinden 2-3 hafta önce) itibaren strese maruz bırakılmıĢtır. 
Denemelerde fizyolojik papametrelerden yaprak klorofil içeriği (SPAD), stoma iletkenliği (umolH2O m

-

2
s

-1
), yaprak alan indexi, prolin tayini (mmol/g) ve tanede protein oranı özellikleri incelenmiĢtir. 

AraĢtırmada incelenen özellikler bakımından genotiplerin normal ve kuraklık stresi koĢullarında 
gösterdikleri sonuçlar değerlendirilmiĢ ve ıslah çalıĢmaları için sözkonusu parametrelerin kullanım 
durumları tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, kuraklık stresi, kendilenmiĢ hat, tolerans, fizyoloji 
 

Change of Physilogical Parameters in Maize Inbred Lines Under Normal 
and Drought Conditions 

 
Abstract: Drought stress is one of the most important abiotic stress that has adverse effects on maize 
yield and quality in our country and the World.In order to  minimise  global warming and climate 
change effects and to use  existing water resources more efficiently drought tolerance breeding is a 
successful approach. Examining the changes of physiological parameters in genotypes in drought 
tolerance breeding studies can provide important information about the use of selection criteria in 
breeding programs. In the study twenty dent and flint maize inbred lines were evaluated in well-
watered and drought stress conditions in 2012 and 2013. Experiments conducted according to 
Randomized Complete Block Design with three replications. With regular irrigations soil moisture 
content kept arround field capacity in normal experiment.  Drought stress was achived at the flowering 
by withdrawn water approximately 2-3 weeks before flowering in drought experiment. Physiological 
parametres such as leaf chlorophyll content (SPAD), stomatal conductance (umol H2O m-2s-1), leaf 
area index, proline determination and grain protein percentage of the genotypes were determined. 
iscussed. In the present study, genotypes were evaluated based on some physiological traits under 
normal and drought conditions and the usage of these parameters were discussed for breeding 
studies.  

Keywords: Maize, drought stress,inbred line, tolerance, physiology  
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Hibrit Mısır Islahında Ebeveyn Seçiminde Yoklama Melezi ve SSR 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı yoklama melezi metodu ve SSR (microsatellite-simple sequence repeats) 
ile seçilen ebeveyn mısır hatlarından elde edilen hibrit mısırların performanslarını karĢılaĢtırmaktır. 
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünün mısır ıslah çalıĢmaları sonucu geliĢtirilen 48 adet mısır saf 
hattı 35 primer ile incelenmiĢ ve aralarındaki genetik mesafe belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre 
hatlar 8 farklı grupta yer almıĢlardır. Aynı zamanda bu hatlar Frmo-17 saf hattı ile yoklama melezine 
tabi tutulmuĢlardır. Yoklama melezi ile hatların kombinasyon kabiliyeti ve buna göre ebeveynler 
belirlenmiĢtir. Her iki uygulama ile elde edilen ebeveynlerden yarım diallel melezleme metoduna göre 
mümkün olan melezlemeler gerçekleĢtirilerek hibritler elde edilmiĢtir. Elde edilen hibritler iki kontrol 
çeĢit ile tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı verim denemelerinde denenmiĢtir. TK.56, 
TK.124, TK.12, TK.72, TK.461 saf hatları her iki metotta da ebeveyn olarak seçilmiĢlerdir. Verim 
denemesi sonucunda SSR ile seçilen saf hatlardan elde edilen melezlerin bazılarının (TTM2007-106) 
verim performanslarının yoklama melezi ile elde edilen melezlerden yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu da 
SSR ile ebeveyn belirlemenin yoklama melezinin eksik kaldığı seçimlerde ya da onu kontrol amacı ile 
kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit mısır, yoklama melezi, SSR, verim, heterotik grup 
 

Comparison of Hybrid Maize Genotypes that Obtained from Inbred Lines 
Selected via Top Cross and SSR 

 
Abstract: The aim of this study is to determine as parental line some dent corn inbred lines according 
to two method (i:top cross, ii: microsatellite-simple sequence repeats (SSR)). Dent type 48 maize 
inbred lines were assayed for microsatellite-simple sequence repeats (SSR) with 35 primer-
combinations to investigate genetic distances among maize material and their relationship to heterotic 
groups for hybrid performance. Same inbred lines were crossed with Frmo-17 inbred line as female 
parent. Obtained hybrids tested and determined of combining ability of inbred lines. Parental lines 
were selected according to the result of top crosses. The parents selected from heterotic groups by 
SSRs and top cross as addition to their effective morphological traits were crossed with half diallel 
method for field experiments. The hybrids from these crosses were tested in two field experiments for 
their yield performances with two control hybrids named Bora and Ada523. According to observed 
results, heterotic grouping of inbred lines based on SSR markers, generally agrees with their (with 
selected top cross method) yield performances. It can be suggested that the relationships for the 
selection of parents by SSR molecular markers can be used but to control the yield performance have 
some limitations.  

Keywords: Hybrid maize, top cross, SSR, yield, heterotic group 
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Özet: Bu çalıĢma üç mısır varyetesinde (patlak mısır, at diĢi mısır ve Ģeker mısır) 2013-2014 yıllarında 
KahramanmaraĢ Doğu Akdeniz Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Ġstasyonu‟nda yabancı ot kontrolü 
için kritik periyodun belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda dört parametreli log-logistik 
model yardımıyla yabancı otlu ve yabancı otsuz sürenin oransal mısır verimine olan etkisi 
hesaplanmıĢtır. Mısır varyetelerinin oransal verimi yabancı otlu veya yabancı otsuz periyottan 
etkilenmiĢtir. Yabancı otlu süre arttıkça her iki yılda da mısır verimleri önemli oranda azalmıĢtır. Patlak 
mısırda yabancı otsuz kalması gereken süre kabul edilebilir %10 verim kaybında 2013 yılında 145–
530 GDD (V1-V8 yapraklı dönem) olurken, 2014 yılında156–550 GDD (V1–V8 yapraklı dönem) olarak 
hesaplanmıĢtır. At diĢi mısırda 2013 yılında 228–640 GDD (V2–V10 yapraklı dönem) belirlenirken, 
2014‟de ise 200–521 GDD (V2–V8 yapraklı dönem) saptanmıĢtır. ġeker mısırda ise bu süreler 2013 
yılında 258–520 GDD (V3–V8 yapraklı dönem) ve 2014 yılında ise 217–512 GDD (V2–V8 yapraklı 
dönem) olduğu belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda %10 verim kaybı göz önünde bulundurulduğunda 
mısır varyetelerine bakılmaksızın mısırın V2 yapraklı dönemden itibaren baĢlamak üzere V10 yapraklı 
döneme kadar yabancı otlarla mücadele edilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mısır varyeteleri, yabancı otlu ve yabancı otsuz periyot, yabancı ot alım zamanları, 
rekabet. 

 

Corn Varieties Influenced the Critical Period for Weed control in Corn 
 
Abstract: Field experiments were conducted in 2013 and 2014 in the Agricultural Research Institute, 
Kahramanmaras, Turkey to determine the effects of three corn varieties (pop corn, dent corn and 
sweet corn) on the critical period for weed control (CPWC) in corn. A four parameter log-logistic model 
was fit to data relating relative crop yield to both increasing duration of weed interference and length of 
weed-free period. The relative yield of corn was affected by the duration of weed-infested or weed-free 
period, regardless of the corn varieties. Increasing periods of weed interference significantly reduced 
corn yields in both years. In the pop corn, the CPWC ranged from 145–530 GDD (V1–V8 growth 
stages) in 2013 and 156–550 GDD (V1–V8 growth stages) in 2014 based on the 10% acceptable yield 
loss (AYL) level. In the dent corn, the CPWC ranged from 228–640 GDD in 2013 (V2–V10 growth 
stages) and 200–521 GDD (V2–V8 growth stages) in 2014. Also in the sweet corn, the CPWC ranged 
from 258–520 GDD in 2013 (V3–V8 growth stages) and 217–512 GDD (V2–V8 growth stages) in 
2014. The main practical implication of this study is that the weed management should be initiated 
around V2 stage of corn and maintained weed free up to V10 stage in order to prevent yield losses.  

Keywords: Corn varieties, period of weeded and critical weed-free period, timing of weed removal, 
competition. 
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Özet: Bu araĢtırma ile farklı ekim sıklığı uygulamalarının silajlık mısırın verim ve bazı verim 
unsurlarına etkisini belirlemek amaçlanmıĢtır. AraĢtırma 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 3 yıl süre ile 
Harran Ovası koĢullarında ġanlıurfa‟da yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 
tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Samada-07 silajlık mısır çeĢidi bitkisel materyal olarak kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmada 14285 bitki/da (sıra üzeri 10 cm), 10204 bitki/da (sıra üzeri 14 cm), 7937 bitki/da (sıra 
üzeri 18 cm), 6493  bitki/da (sıra üzeri 22 cm), ve 5494 bitki/da (sıra üzeri 26 cm) olmak üzere 5 adet 
ekim sıklığı kullanılmıĢtır. Silaj verimi, kuru ot verimi, bitki boyu, sap kalınlığı, yaprak sayısı ve kuru 
madde oranı bakımından ekim sıklıkları arasında önemli farklılık belirlenmiĢtir (P≤0.01). En yüksek 
silaj verimi (6884 kg/da) ve kuru ot verimi (2131 kg/da) 14286 bitki/da ekim sıklığında (10 cm sıra 
üzeri) belirlenirken, en yüksek kuru madde oranı değeri %29.91 ile 5494 bitki/da (26 cm sıra üzeri) 
ekim sıklığında bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: mısır, ekim sıklığı, silaj verimi, GAP, Harran Ovası 
 

Effect of Different Sowing Densities to Silage Yield and some Agricultural 
Characteristics of Corn (Zea mays L. indentata) in Harran Plain 

Conditions 
 
Abstract: This study aimed to determine effect of different sowing densities to silage yield and 
some agricultural characteristics of corn. Study was conducted in Harran Plain-ġanlıurfa conditions 
according to complete randomized block design with tree replicates in 2010, 2011 and 2012. Samada-
07 dent corn silage variety was used in the study. Sowing densities were 14285 plant/da (intra row 
space 10 cm), 10204 plant/da (intra row space 14 cm), 7937 plant/da (intra row space 18 cm), 6493 
plant/da (intra row space 22 cm) and 5494 plant/da (intra row space 26 cm). Sowing densities were 
significant at silage yield, dry grass yield, plant height, stem diameter, leaf number and dry matter ratio 
(P≤0.01). The highest silage yield (6884 kg/da) and dry grass yield (2131 kg/da) were found at 14286 
plant/da (10 cm intra row space) sowing density. But the highest dry matter ratio (%29.91) was 
obtained from 5494 plant/da (26 cm intra row space). 

Keywords: Corn, sowing density, silage yield, GAP, Harran Plain 
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Tatlı Mısırın Kalite Kriterlerine Göre Optimum Hasat Zamanının 
Belirlenmesi 

 
Doğukan Kantarcı

1
, Fikret Pazır

1
, Deniz ĠĢtipliler

2
, Muzaffer Tosun

2*
, Fatma Aykut Tonk

2
 

 
1
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü-İzmir 

2
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü-İzmir 

*
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Özet: Bu çalıĢmada, üç farklı zamanda (6 Mayıs, 20 Temmuz ve 20 Ağustos) ekilen, üç farklı tatlı mısır 
çeĢidinin (Sunshine, El toro ve Merkür) üç farklı dönemde (süt olum, sarı olum ve hamur olum) hasat 
edilmesi sonucu elde edilen tatlı mısırların kalite kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre optimum 
hasat zamanının saptanması üzerine çalıĢılmıĢtır. Her ekim zamanında, her çeĢitten üç farklı hasat 
döneminde mısır örnekleri hasat edilmiĢ ve tanelenmiĢtir. Tane boyut ölçümü, 1000 tane ağırlığı, 
toplam kuru madde, niĢasta, suda çözünür kuru madde, Ģeker, tekstür, renk değerleri (L*, a*, b*), 
protein ve duyusal analizleri yapılmıĢtır.  AraĢtırma sonucunda,. Hasat dönemleri geciktikçe tane 
boyutları, 1000 tane ağırlığı, toplam kuru madde, niĢasta, tekstür, L*, a*, b*, protein değerleri artmıĢ ve 
suda çözünür kuru madde, Ģeker değerleri azalmıĢtır. Ġnvert Ģeker, toplam Ģeker, niĢasta ve duyusal 
analizlerden lezzet özelliklerine göre optimum hasat dönemleri Sunshine çeĢidi için Mayıs ekim 
zamanında süt olum hasat dönemi için (ekimden hasada kadar geçen süre ) 83 gün,  Temmuz ekim için 
süre 72 gün ve Ağustos ekimi için 89 gün olarak belirlenmiĢtir. Merkür çeĢidi için  Mayıs ekim 
zamanında süt olum hasat dönemi (ekimden hasada kadar geçen süre) için 87 gün, Temmuz için 77 
gün ve Ağustos ekimi için 107 gün olarak belirlenmiĢtir. El toro çeĢidi için ise optimum hasat dönemleri 
Mayıs ekim zamanında süt olum hasat dönemi (ekimden hasada kadar geçen süre) için 89 gün, 
Temmuz ekimi için 79 gün ve Ağustos ekimi için 100 gün olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Tatlı mısır, hasat zamanı, Ģeker içeriği 
 

Optimization of Harvestıng Time by Quality Criteria of Sweet Corn 
 
Abstract: In this study, the quality criteria which are important for food processes of three different 
types of sweet corn (such as Sunshine, El toro and Merkür) was investigated and harvesting periods 
were optimized sweet corn varieties have been planted in three different planting times (such as May 
6th, July 20th and August 20th) and harvested in three different harvesting periods (such as milk 
stage, yellow stage and dough stage). Sweet corns were planted in Bornova region located in Izmir on 
2011.  Sweet corn samples harvested and striped the kernels from an ear of sweet corn for every 
planting time for each type of sweet corn and in each harvesting periods. There was a difference 
between each harvesting period which belongs to types of sweet corn and planting times 
approximately 7 days. Analyses of size of sweet corn piece measurement, weight of thousand pieces 
of sweet corn, total dry matter content, starch content, soluble dry matter content, sugar content, 
protein contenti texture, color and sensory analysis were conducted in sweet corn pieces.  In 
conclusion, when quality properties of sweet corn especially invert sugar content, total sugar content, 
starch content and sensory analysis based on taste results considered, for Sunshine optimum 
harvesting periods were selected as milk stage of May 6th planting time (time to planting to harvest 83 
days), milk stage of July 20th planting time (time to planting to harvest 72 days) and milk stage of 
August 20th planting time (time to planting to harvest 89 days).  According to the same properties, 
optimum harvesting periods for Merkür were selected as milk stage of May 6th planting time (time to 
planting to harvest 87 days), milk stage of July 20th planting time (time to planting to harvest 77 days) 
and dough stage of August 20th planting time (time to planting to harvest 107 days). However, 
optimum harvesting periods for El toro were selected as milk stage of May 6th planting time (time to 
planting to harvest 89 days), milk stage of July 20th planting time (time to planting to harvest 79 days) 
and yellow stage of August 20th planting time (time to planting to harvest 100 days).  

Keywords: Sweet corn (sugar corn), planting time, harvesting period, quality properties 
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Orta Karadeniz Ekolojik KoĢullarında ġeker Mısırda (Zea mays 
saccharata Sturt.) DeğiĢik Ekim Sıklıkları ve Azot Dozlarının Verim 

Öğelerine Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma; Orta Karadeniz koĢullarında iki yıl süre ile (2010 ve 2012) Merit F1 Ģeker mısır 
çeĢidine altı değiĢik ekim sıklığı (50x15, 50x20, 50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm)  ve beĢ değiĢik azot 
dozu (N5, N10, N15, N20, N25 kg/da) uygulanarak, ekim sıklığı ve azot dozlarının verim öğelerindeki 
değiĢimin incelenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller 
deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Ekim sıklıkları ve azot dozları arasında, bitki 
boyu, ilk koçan yüksekliği ve hasıl verim bakımından istatistiki olarak önemli fark saptanmıĢtır. 
AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre; m

2
de bitki sayısı (ekim sıklıkları) ve azot dozları arttıkça bitki 

boyu, ilk koçan yüksekliği ve hasıl verim artmıĢtır. En yüksek; bitki boyu ilk, koçan yüksekliği ve hasıl 
verim 70x10 (14 bitki/m

2
 ekim sıklığından, azot dozları bakımından ise yüksek N25 azot dozundan elde 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: ġeker mısır,  azot dozları, ekim sıklıkları, bitki  ve koçan boyu, hasıl verim 
 

Effect of Different Plant Densities on the Agricultural Properties of Sweet 
Corn (Zea mays saccharata Sturt.) under Middle Blacksea Ecological 

Conditions 
 
Abstract: This study was conducted to investigate the effect of six different sowing densities (50x15, 
50x20, 50x25, 70x10, 70x15, 70x20 cm) and five different nitrogen doses (N5, N10, N15, N20, N25 kg / 
da) sowing densities and nitrogen doses agrıcultural proporties of sweet corn onder Middle  Blacksea 
ecological conditions.  The experiment was conducted in 4 replicates according to a split-plot design. 
The difference between sowing densities and nitrogen doses plant height, ear height and gren yield 
significant. According to the results, when sowing densities an d nitrogen doses the highest plant 
height, ear height and green yield was obtained 70x10 (14 bitki/m

2)
  sowind densitie and dose of 

nitrogen N25.  

Keywords: Sweet corn, sowing density, nitrogen dose, plant height,ear height and gren yield  
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Farklı Bitki GeliĢme Dönemlerindeki Kuraklığın Ekmeklik Buğday 
(Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Kök Ağırlığına Etkisi ile Kök 

Ağırlığının Bazı Karakterlerle ĠliĢkisinin AraĢtırılması 
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Özet: AraĢtırmada bazı ekmeklik buğday genotiplerinin farklı kuraklık seviyelerinde kök ağırlıkları ile 
kuraklığın bazı karakterlere etkileri incelenmiĢtir. Enstitüsü deneme arazisinde 2 yıl süre ile yürütülmüĢ 
ve toplam 15 genotip bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiĢtir. 
Denemede 5 ana parselde kuraklık uygulamaları, alt parsellerde genotipler yer almıĢtır. Sapa kalkma 
döneminde fizyolojik olgunlaĢma dönemine kadar farklı bitki geliĢme döneminde kuraklık 
uygulanmıĢtır. Kök ağırlığı ile birlikte verim, verim unsurları, bazı morfolojik ve fizyolojik karakterlerin 
kök ağırlığı ile iliĢkileri incelenmiĢtir.  Kuraklık stresi uygulanması genotiplerde kök ağırlığını 
azaltmıĢtır. Genotiplerde 3,618 g ile en fazla kök ağırlığı Bereket çeĢidinde, en düĢük kök ağırlık 2,740 
g ile Tekirdağ çeĢidinde tespit edilmiĢtir. Kuraklık stresi bitkilerde kök ağırlığını farklı oranlarda 
etkilemiĢtir. En az kök ağırlığı 2,815 g ile tam kuraklık uygulanan parselde ölçülürken, en fazla kök 
ağırlığı 3,496 g ile kuraklık stresi uygulanmayan koĢullarda belirlenmiĢtir. Genotiplerde kök ağırlığının 
artıĢı tane ve biyolojik verim ve bazı verim unsurlarının artmasına katkı yaptığı belirlenmiĢtir. Kök 
ağırlığının artıĢı baĢaklanma öncesi ve tane dolum döneminde bayrak yapraklarındaki klorofil miktarını 
önemli ölçüde artırmıĢ ve bitki örtüsü sıcaklığını da düĢürmüĢtür. Ayrıca kök miktarındaki artıĢ 
hektolitre ağırlığı, sedimantasyon miktarı ve gluten indeksi değerlerini azalttığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, çeĢit, kuraklık, kök ağırlığı, agronomik karakter  
 

Investigation of Drought Effect on Various Plant Development Stage on 
Root Weight in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes and 

Relationship Between Root and Investigated Characters 
 
Abstract: In this research it was investigated that root weight of some bread wheat genotypes under 
different drought stress condition and effect of the some characters. This study was carried out in 
institute experimental area during 2 growing seasons with 15 genotypes in split block design with 3 
replicated. Drought applications and genotypes were main plot and sub-plot, respectively. Drought 
applications were performed five different plant growth stage from stem elongation up to physiological 
maturating stage. While the highest root weight with 3.618 g was weighed in Bereket cultivar, lowest 
weight with 2.815 g was obtained from Tekirdağ cultivar. Drought stress had led to reduction in root 
weight. While lowest root weight a value of 2.815 g was scaled at fully drought condition, highest root 
weight with 3.496 g was determined from non-stress treatment (K3). In this research increasing in root 
weight contributed to increased grain and biological yield and some yield components. Increasing root 
weight on booting and grain filling stage increased chlorophyll content scaled on flag leaf and 
decreased canopy temperature. Also, increasing root weight were decreased some quality traits such 
as test weight, sedimentation and gluten index.  

Keywords: Bread wheat, variety, drought, root weight, agronomic characters   
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Ġleri Kademe Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin 
YağıĢa Dayalı ġartlarda Tane Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri 

Yönünden Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 yetiĢtirme döneminde ileri kademe bazı ekmeklik buğday 
genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 
AraĢtırma materyali; Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünce yürütülen ıslah 
çalıĢmaları kapsamında bölge verim kademesinde yer alan 14 hat ve 6 standart çeĢitten oluĢmaktadır. 
ÇalıĢma 9 çevrede (Konya, Ġçeriçumra, Gözlü, KoçaĢ, Karaman, Ġkizce, Malya, EskiĢehir, Hamidiye) 
Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢ, kalite parametreleri Konya ve 
Ġçeriçumra çevrelerinde 2 tekerrürlü olarak elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada tane verimi (kg/da), bintane 
ağırlığı (g), protein (%) ve zeleny sedimentasyon (ml) özellikleri incelenmiĢtir. Çevre ortalamaları 
değerlendirildiğinde tane verimi bakımından en yüksek değer 383 kg/da ile Malya‟dan, en düĢük değer 
114 kg/da ile Hamidiye‟den elde edilmiĢtir. ÇalıĢmadaki tüm genotipler 9 çevrede tane verimi 
bakımından değerlendirildiğinde en yüksek değer 269 kg/da ile hat15‟den elde edilirken en düĢük 
değer 171 kg/da ile hat17‟den elde edilmiĢtir. Denemede ele alınan kalite parametrelerinden bin dane 
ağırlığı 27,4-38,2 g arasında, protein oranı %12,26-14,80 arasında ve zeleny sedimentasyon 34,7-
57,2 ml arasında değiĢim göstermiĢtir. Ġncelenen özellikler bakımından kontrol çeĢitler ve diğer 
hatlardan daha üstün özellik gösteren 1 adet hat, aday çeĢit olarak Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkez Müdürlüğüne baĢvurusu yapılmıĢ ve tescil denemelerine aktarılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, verim, kalite 
 

Assessment of Advanced Bread Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.) 
for Yield and some Quality Traits under Rainfed Conditions 

  
Abstract: Research materials are consist of the scope of breeding studies by Bahri DağdaĢ 
International Agricultural Research Institute‟s 14 lines and 6 varieties from Regional yield trial. Study 
carried out at 9 environment (Konya, Ġçericumra, Gözlü, KoçaĢ, Karaman, Ġkizce, Malya, EskiĢehir & 
Hamidiye) with randomized block pattern in 4 replications, quality parameters recieved from Konya & 
Ġçeriçumra environment with 2 replication. The study grain yield (kg/ha), thousand kernel weight (g), 
protein (%) and Zeleny sedimentation (mL) properties were investigated. The highest average grain 
yield in terms of environmental value as assessed 383 kg / ha with the Malya; were the lowest, 114 kg 
/ ha were obtained by the Hamidiye. With regard to grain yield in all 9 genotypes  at the study highest 
value around 269 kg / ha from the line 15 while the lowest value 171 kg / ha were obtained from the 17 
line. The quality parameters of the experiment discussed in thousand grain weight between 27.4-38.2 
g, 12.26-14.80% protein content ranged between and Zeleny sedimentation between 34.7-57.2 mL. 
When the control varieties and the other lines one line showed superior characteristics and we applied 
this line as a candidate to Variety Registration and Seed Certification  Center and was transferred to 
registration trials. 

Keywords: Bread Wheat, yield, quality 
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Beyaz Sert Taneli Ekmeklik Buğdayda Yüksek ve DüĢük Molekül Ağırlıklı 
Glutenin Alt Ünitelerinin ve Çavdar Translokasyonunun Agronomik ve 

Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
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Özet: Yüksek ve düĢük molekül ağırlıklı (YMA ve DMA) glutenin alt üniteleri ve çavdar translokasyonu 

buğday kalitesini etkileyen önemli genotipik faktörlerdir. AraĢtırmada YMA ve DMA glutenin alt ünitelerinin 
ve çavdar translokasyonunun beyaz sert ekmeklik buğdayda agronomik ve kalite özelliklerine etkisi 
araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma materyali olarak 145 adet rekombinant kendilenmiĢ hat ve beĢ kontrol çeĢit 
kullanılmıĢtır. Denemeler, kısmı latis deneme desenine göre iki tekerrürlü olarak 2012-13 yetiĢtirme 
sezonunda Bafra/Samsun ve EskiĢehir, 2013-14 yetiĢtirme sezonunda Bafra/Samsun, EskiĢehir ve 
Pamukova/Sakarya lokasyonlarında olmak üzere beĢ çevrede yürütülmüĢtür. Hatların genotipik özellikleri 
SDS-PAGE yöntemiyle belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü çevrelerde çavdar translokasyonu 
taĢımayan genotipler, taĢıyan genotiplerden daha yüksek tane verimine sahip olurken, genotiplerin bitki 
boyları arasında istatistiki bir farklılık gözlenmemiĢ ve çavdar translokasyonu taĢıyan genotipler daha geç 
baĢaklanmıĢtır. Protein kalitesi üzerine çavdar translokasyonunun olumsuz etkisi gözlenirken, protein oranı 
çavdar translokasyonu taĢıyan genotiplerde daha yüksektir. Protein kalitesinin önemli göstergesi olan 
sedimantasyon hacmi için en yüksek değerler 1, 17+18, 5+10 YMA glutenin alt ünitleri ve GluA3 b, GluB3 b 
ve GluD3 b DMA glutenin alt ünitelerini taĢıyan genotiplerden elde edilmiĢtir. Çavdar translokasyonu ve 
GluA3 b allelini taĢıyan genotiplerin kabul edilebilir kalite özelliklerine sahip olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırma 
sonuçları hem çavdar translokasyonu taĢıyan hem de kabul edilebilir kalite özelliklerine sahip genotiplerin 
geliĢtirilebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, çavdar translokasyonu, YMA ve DMA glutenin alt üniteleri, tane 
verimi, kalite  

 

Effect of High and Low Molecular Weight Glutenin Subunits and Rye 
Translocation on Agronomic and Quality Traits in Hard White Wheat 

 
Abstract: High and low molecular weight glutenin subunits (HMW and LMW) and rye translocation are 

important genotypic factors affecting wheat bread-making quality. Effects of HMW and LMW glutenin 
subunits and rye translocation on agronomic and quality traits in hard white wheat were investigated. One 
hundred and forty five recombinant inbred lines (RILs) and five check cultivars were used as plant materials. 
The experiments were conducted according to balanced-lattice experimental design with two replications in 
Bafra/Samsun and EskiĢehir locations in growing season of 2012-13 and Bafra/Samsun, EskiĢehir, 
Pamukova/Sakarya locations in growing season of 2013-14, totally five environments.  Genotypic traits 
were detected using sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). The 
genotypes without rye translocation had higher grain yield than those of the genotypes with rye 
translocation in the environments conducted the experiments. While the genotypes with rye translocation 
headed later than the genotypes without rye translocation, there was no statistical difference between the 
genotypes for plant height. Rye translocation had a negative effect on protein quality, but the lines with rye 
translocation had higher protein content compared to the lines without rye translocation. The highest 
sedimentation volumes were obtained from the lines having combination that 1, 17+18, 5+10 for HMW 
glutenin subunits and GluA3 b, GluB3 b ve GluD3 b for LMW glutenin subunits. The genotypes having both 
rye translocation and GluA3 b allel had acceptable bread-making quality. These results indicate that the 
cultivars containing both rye translocation and acceptable bread-making quality might be improved by 
desirable HMW and LMW combinations.  

Keywords: Bread wheat, Rye translocation, HMW and LMW glutenin subunits, grain yield, bread-making 
quality  

Note: This research was supported by TÜBĠTAK with 112O135 project number.   
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Farklı Çinko Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğday ÇeĢitlerinde Tane 
Verimi ile Unda Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi 
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Özet: Isparta koĢullarında yürütülen bu çalıĢmada, farklı çinko dozlarının, ekmeklik (Gün-91 ve Altay-
2000) ve makarnalık buğday (Kızıltan-91 ve Kunduru-1149)  çeĢitlerinde tane verimi ve bazı kalite 
özellikleri üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, Tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme 
Planına göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢ ve ana parsellerde çeĢitler, alt parsellerde ise Zn dozları 
(0-0,9-1,8-2,7-3,6 kg/da) yer almıĢtır. Bütün parsellere dekara 4 kg P2O5 ve 8 kg N uygulanmıĢtır. 
AraĢtırmadan elde edilen taneler öğütülerek kepek ve un ayrılmıĢtır. Bu örneklerde incelenen özellikler 
(sedimantasyon ve yaĢ gluten içeriği, kepek ve unda çinko miktarı, fosfor ve protein oranları) üzerine 
çeĢidin, çinko dozunun ve çeĢit x çinko dozu interaksiyonu etkisi önemli bulunmuĢtur. Diğer taraftan 
tane veriminde çeĢit, çinko dozu ve çeĢit x çinko dozu interaksiyonu önemli olurken, hektolitre 
ağırlığında sadece yılların etkisi önemli bulunmuĢtur. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre makarnalık 
buğday çeĢitlerinde tane verimindeki artıĢ oranı benzer olurken, ekmeklik buğday çeĢitlerinin tepkisi 
farklı olmuĢtur (kontrole göre tane verimindeki artıĢ oranı: Altay-2000 %51,62; Gün-91 %15,84, 
Kızıltan-91 %38; Kunduru-1149 %36). Tüm çeĢitlerde çinko uygulaması sedimantasyon, yaĢ gluten 
miktarı, protein oranı, çinko içeriği ve kepekte fosfor içeriğini artırmıĢtır. Unda ise çinko uygulaması 
fosfor miktarını azaltmıĢtır. Diğer taraftan kepekte protein, çinko ve fosfor oranı unda belirlenenden 
daha fazla olmuĢtur. AraĢtırma sonucunda çinko uygulamasının ekmeklik kalite özellikleri üzerine 
olumlu etkisi belirlenmiĢ, ancak yüksek çinko dozu (3,6 kg/da) hem tane verimini hem de kalite 
özelliklerini olumsuz etkilemiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Buğday, çinko, verim, un ve kepekte kalite  
 

Effect of Different Zinc Doses on Grain Yield and Flour some Quality 
Parameters of Bread and Durum Wheat Cultivars 

 
Abstract: This research, which was conducted in Isparta ecological condition, investigated the effects 
of different zinc application doses on grain yield in bread (Gün-91, Altay-2000) and durum (Kızıltan, 
1991, Kunduru 1149) wheat, and its effects on some quality parameters. The experiment was set up in 
three replications according to the randomized complete block design with a split-plot design. The 
cultivars took place in the main plots whereas the zinc application doses (0, 0,9, 1,8, 2,7 and 3,6 kg/da 
Zn) were in the sub-plots. Phosphorus and nitrogenous fertilizers providing 4 kg of P2O5 and 8 kg of N 
were applied in the plots. The grains obtained from the research were separated into bran and flour by 
being grinded. Cultivar, Zn doses and cultivar x Zn doses interaction were found significant on 
sedimentation, wet gluten contents, Zn, P and protein content of bran and flour. On the other hand, 
cultivar, Zn doses and cultivar x Zn doses interaction were significant in the grain yield while only the 
effect of years was significant in hectolitre weight. According to the average two-year results, the 
response of bread wheat cultivars was different while the increase rate of grain yields in durum wheat 
cultivars was similar (an increase rate in the grain yield compared to the control: Altay-2000, 51,62%; 
Gün-91, 15,84%; Kızıltan-91, 38%; Kunduru-1149, 36%). In whole cultivars, Zn application was 
increased sedimentation, wet gluten content, protein, Zn content and P content in bran. However, the 
Zn application was decreased the amount of P in flour. Also, the identified protein, Zn and P contents 
were higher in the bran than in the flour. In the research results, it was determined that Zn application 
had a positive effect on bread quality parameters, but high Zn doses affected both grain yield and 
quality parameters negatively. 

Keywords: Wheat, zinc, yield, flour and bran quality 
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Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve 
Kalite Parametreleri Yönünden Değerlendirilmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: melekbayraktaroglu09@gmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 yetiĢtirme döneminde ileri kademe bazı ekmeklik buğday 
genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 
AraĢtırma materyali; Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünce yürütülen ıslah 
çalıĢmaları kapsamında bölge verim kademesinde yer alan 14 hat ve 6 standart çeĢitten 
oluĢmaktadır. ÇalıĢma 3 farklı çevrede Konya ve EskiĢehir (destek sulu koĢullarda) ile Sakarya 
(yağıĢa bağımlı koĢulda) tesadüf Blokları Deneme Deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada tane verimi (kg/da) 3 lokasyonda değerlendirilmiĢtir. Kalite parametreleri; bintane 
ağırlığı (g), protein (%) ve zeleny sedimentasyon (ml) özellikleri Konya lokasyonunda incelenmiĢtir. 
Çevre ortalamaları değerlendirildiğinde tane verimi bakımından en yüksek değer 431 kg/da ile 
Konya‟dan, en düĢük değer 333 kg/da ile Sakarya‟dan elde edilmiĢtir. ÇalıĢmadaki genotipler 3 
çevrede tane verimi bakımından değerlendirildiğinde en yüksek değer 428 kg/da ile hat 17‟den elde 
edilirken en düĢük değer 302 kg/da ile hat 12‟den elde edilmiĢtir. Denemede ele alınan kalite 
parametrelerinden bin dane ağırlığı 34-44 gr arasında, protein oranı %13.23-13.34 arasında ve 
zeleny sedimentasyon 39.5-54.5 ml arasında değiĢim göstermiĢtir. Ġncelenen özellikler bakımından 
kontrol çeĢitleri ve diğer hatlardan bazı özellikleri bakımından öne çıkan en az 1 hattın 2014-2015 
üretim sezonunda da değerlendirildikten sonra çeĢit adayı olarak tescile sunulması 
planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, verim, kalite, hat, çeĢit 
 

Evaluation of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes for 
Yıeld and Quality Parameters 

Abstract: The objective of this research was to determine grain yield and some quality parameters 
of some advanced stage bread wheat genotypes in the growing season of 2013-2014. Research 
material consists of 6 standard cultivars and 14 lines which are involved in regional yield 
experiment under breeding studies of Bahri DağdaĢ International Agricultural Research Institute. 
The research was carried out in 3 different environments, located in Konya and EskiĢehir 
(condition: supported with irrigation) and Sakarya (condition: precipitation dependency). The study 
was arranged ina Completely Randomized Block Design with four replicates. In the research grain 
yield (kg/da) was evaluated in 3 locations. Quality parameters; 1000 kernel weight (gr), protein (%) 
and Zeleny sedimentation (ml) characteristics were evaluated at the Konya location. According to 
the average grain yield of 3 environments the highest value of 431 kg/da was obtained in Konya, 
the lowest value of 333 kg/da was obtained in Sakarya. When genotypes of the  research were 
evaluated in accordance with  grain yield of 3 environments the highest value of 428 kg/da was 
obtained in  line 17, the lowest value of 302 kg/da was obtained in line 12. The average of quality 
parameters of the experiment: 1000 kernel weight, protein content and Zeleny sedimentation 
values were observed as 34-44 gr, 13.23-13.34 % and 39.5-54.5 ml respectively. At least  1 of the 
leading lines which differs from the control varieties in accordance with the investigated 
characteristics and from other lines in accordance with some characteristics  is planned to be 
submitted for registration as a candidate variety after evaluation process  in the production season 
of 2014-2015. 

Keywords: Bread wheat, yield, quality, line, cultivar 
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Marmara Bölgesi Mısır Islah AraĢtırmalarında GeliĢtirilen Genotiplerin 
Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden Olan Fusarium 

moniliforme'ye KarĢı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, 2012-2014 yılları arasında TAGEM‟in desteği ile Sakarya ilinde yürütülmüĢtür. 
Marmara Bölgesi mısır alanlarında önemli verim kayıplarına neden olan sap ve koçan çürüklüğü 
hastalığı Fusarium moniliforme‟ye karĢı yapay inokulasyonlar yapılmıĢtır. ÇalıĢmada; ilk 2 yıl 
süresince mısır ıslahçıları tarafından belirlenen 60 adet kendilenmiĢ hattın (genotipin) reaksiyon 
durumları belirlenmiĢtir. KendilenmiĢ hatların reaksiyon denemeleri; hastalığın yaygın olduğu Sakarya 
Mısır AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü‟nün deneme arazisinde 3 tekerrürlü olarak her parselde 
inokulasyon için 10 bitki ve kontrol için 10 bitki olacak Ģekilde tesadüf blokları deneme desenine göre 
kurulmuĢtur. Sap çürüklüğü yapay inokulasyonu için kürdan yöntemi, koçan çürüklüğüne karĢı ise 
Ģırınga (enjektör) yöntemi uygulanmıĢtır. Denemede 2012 ve 2013 yıllarında sap çürüklüğüne orta 
hassas, koçan çürüklüğüne dayanıklı ve orta dayanıklı bulunan ümitvar hatlar ve kontrol hatları olmak 
üzere toplam 30 adet kendilenmiĢ hat, 2014 yılında ümitvar görülen hatların en az iki yıl 
reaksiyonlarını belirlemek amacıyla tekrar denemeye alınmıĢtır. Sonuç olarak, Fusarium sap 
çürüklüğüne karĢı 1 adet kendilenmiĢ hat orta dayanıklı,  6 adet kendilenmiĢ hat orta derecede hassas 
bulunmuĢtur. Fusarium koçan çürüklüğüne karĢı ise 12 genotip dayanıklı, 12 genotip orta dayanıklı 
bulunmuĢtur. Ümitvar bulunan bu kendilenmiĢ hatlar mısır ıslahçı kuruluĢlar tarafından bu hastalıklara 
karĢı genitör bitki kaynağı olarak kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, inokulasyon, Fusarium, çürüklük, reaksiyon 
 

Determination of Reactions of Developed  Genotypes in Corn Breeding 
Research to Stalk and Ear Rot Diseases Caused by Fusarium 

moniliforme  
 

Abstract: This study was carried out in Sakarya province between the years 2012-2014.  Marmara 
Region to reduce the yield  and the quality in maize field, corn stalk and ear rot disease  against F. 
moniliforme artificial inoculations were made. In study, 2 years during 60 maize inbred line determined 
by the breeder. Reaction trials of inbred lines; according to the experimental design of randomized 
block to be for inoculation 10 plants and  check plant in each plot, 3 replications was established. Stalk 
rot toothpick method for the artificial inoculation, ear rot against the syringe method was applied. In 
experiment in the years 2012 and 2013 moderately susceptible to stalk rot, ear rot resistant and 
moderately resistant found promising lines and control lines for a total of  30 inbred lines in 2014, in 
order to determine at least two years reactions of promising common line has been to try again. As a 
result, against Fusarium stem rot 1 inbred lines middle resistant,  6 inbred lines moderately susceptible 
has been found. Fusarium ear rot resistant genotypes against 12, 12 moderately resistant genotypes 
were found. Inbred lines in this promising plant sources can be used as genitor against this diseases 
by corn breeders'organizations. 

Keywords: Maize, inoculation, Fusarium, rot, reaction  
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Tokat Kazova ve Zile KoĢullarında Ana Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen 
Melez AtdiĢi Mısır (Zea mays indentata L.) ÇeĢitlerinin Verim ve Verim 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, Tokat Kazova ve Zile koĢullarına uygun, yüksek verimli ve hasatta tane nemi düĢük, 
pazar değeri yüksek melez atdiĢi mısır çeĢitlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada, 15 
adet tek melez atdiĢi mısır çeĢitleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma, Tokat-Kazova ve Zile koĢullarında 2014 
yılında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada; tepe 
püskülü çıkarma süresi, hasat süresi, bitki boyu, fizyolojik olumda tane nemi, hasatta tane nemi, tek 
koçan verimi, bin tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiĢtir. En yüksek tane verimi Tokat 
Kazova‟da SNH 8605, Korimbos Zile‟de SNH 8605, 34 N 24, Diptic çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Ġki 
lokasyon ortalamasına göre PL 107.3099, LG 30.597, ADA 351, Diptic, 34 N 24 ve KWS 6565 daha 
kısa sürede hasada gelen ve erken nemini kaybeden çeĢitler olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, verimi 
yüksek çeĢitler arasında Kazova koĢullarında 34 N 24 ve ADA 351 ile Zile koĢullarında Diptic 
çeĢitlerinin erken olgunlaĢtığı ve aynı zamanda tane nemini de çabuk kaybettiği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: AtdiĢi, lokasyon, tane verimi, tane nemi 
 

Determination of Yield and Its Related Traits of Hybrid Dent Corn 
Varieties (Zea mays indentata L.) in Tokat Kazova and Zile under Main 

Crop Conditions  
 
Abstract: This study was conducted to determine hybrid dent corn varieties with high yield and low 
grain moisture at harvest, high economic value suitable for Tokat Kazova and Zile conditions. In the 
research, fifteen single hybrid dent corn varieties were used. The experiment was conducted by the 
randomized complete block experimental design with three replications in Tokat Kazova and Zile 
conditions in the 2014 growing season. Tasseling period, harvest period, plant height, grain moistures 
of cultivars in the physiological maturity and harvest, single ear weight, 1000 kernel weight and grain 
yield were investigated in the trial. The highest grain yield per decare was obtained from SNH 8605, 
Korimbos varieties in Tokat-Kazova conditions and from SNH 8605, 34 N 24, Diptic varieties in Zile 
conditions. According to two locations results, PL 107.3099, LG 30.597, ADA 351, Diptic, 34 N 24 and 
KWS 6565 had shorter harvest period and early given grain moisture content. In the research, 34 N 24 
and ADA 351 in Tokat-Kazova together Diptic in Zile conditions had earlier maturity and give grain 
moisture rapidly among varieties with high yield. 

Keywords: Dent corn, location, grain yield, grain moisture 
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Yabancı Ot Ġlaçlarına Dayanıklı Bazı Çeltik (Oryza sativa L.) 
Genotiplerinin GeliĢtirilmesi 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı, çeltik tarlalarında sorun olan, kırmızı çeltik ve konvansiyonel çeltik 
yabancı ot ilaçlarına direnç gösteren yabancı otları kontrol etmek için, IMI (Imidozolinone) gurubu 
yabancı ot ilaçlarına dayanıklı çeltik çeĢitleri geliĢtirmektedir. Bu araĢtırma, 2007 ve 2014 yılları 
arasında yürütülen 8 yıllık bir çalıĢmanın sonucunu içermektedir. ÇalıĢmaya 2007 yılında, Trakya 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde, IMI gurubu yabancı ot ilaçlarına dayanıklı bir çeĢit ile ticari çeltik 
çeĢitleri arasında gerçekleĢtirilen 13 kombinasyon melez yapımı ile baĢlanmıĢtır. Bu melez 
kombinasyonları kullanılarak, bir ıslah çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Melez kombinasyonlarından elde 
edilen popülasyonların seleksiyonunda, modifiye edilmiĢ bulk  metodu kullanılmıĢtır. Bunun için F2‟de 
ekim ve hasat bulk Ģeklinde yapılmıĢ ve F3‟de hasatta tek bitki seleksiyonuna baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmalar 
sonucunda; 2011 yılından itibaren durulmuĢ saf hatlar elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Elde edilen hatlar, 
2012 yılından itibaren, Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme tarlasında, tesadüf blokları 
deneme deseninde, üç tekerrürlü olarak verim denemelerine alınmaya baĢlanmıĢtır. Denemelerde 
agronomik ve teknolojik özellikler bakımından gözlem ve değerlendirmeler yapılmıĢtır. 2014 yılı 
sonunda, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu, IMI yabancı ot ilaçlarına dayanıklı 5 ümit 
var hat, tescile aday gösterilmiĢtir. Bunlardan ikisine, 2014 yılının aralık ayında üretim izni alınmıĢtır. 
Bu hatlar, çeltik verimi, agronomik ve teknolojik özellikler bakımından Türk üreticisi ve tüketicisinin 
beğenisini kazanacak seviyededirler.  

Anahtar Kelimeler: Çeltik (Oryza sativa L.), imidazolinone herbisit, IMI çeltik çeĢidi, kırmızı çeltik 
 

Developing  some Herbicide Resistant Rice (Oryza sativa L.) Genotypes 
 

Abstract: The objective of this study was to develop IMI (Imidazolinone) group herbicide resistant rice 
varieties to control weedy rice (red rice) and the weed gained resistance against conventional rice 
herbicides in the rice fields. A resistant rice variety to IMI group herbicide was provided from abroad 
and it was utilised as resistance source in this study. This variety was crossed with  Turkish 
commercial rice varieties at Trakya Agricultural Research Institute in 2007 and thirteen cross 
combinations were obtained. Some segregating material were created and the modified bulk selection 
method was practiced for the selection, for this the planting and harvesting were done as bulk at F2 
generation and the harvesting was practiced as single plant selection at F3 generation. After selection 
the pure lines, they were tested in observation nursery, preliminary yield and yield trial, respectively. 
The yield trials were conducted in randomised complete block experiment design with three 
replications. Some selected IMI rice lines were tested in the yield trials in 2013 and 2014. Five of them 
had good performance in term of rice yield, agronomic and quality traits. They were nominated  for 
registration as commercial varieties in the end of 2014. At the same time, the production permission 
was taken two of them, under the name of IMI 2521 and IMI 2554. 

Keywords :Rice (Oryza sativa L.), IMI rice variety, imidazolinone group herbicide, red rice. 
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Özet: Ticari hibrit çeltik ülkemizin için yeni bir kavram olmasına karĢın dünyada 1975 yılından beri 
baĢarılı bir Ģekilde kullanılmaktadır. Hibrit çeltik ıslahında ilk aĢama ana bitkilerde erkek kısırlık 
sağlamaktır. Erkek kısırlık için genetik ve genetik olmayan mekanizmalardan yararlanılmaktadır. Bu 
çalıĢmanın amacı kimyasal erkek kısırlık (gametosit, CHA, genetik olmayan kısırlık); termogenik erkek 
kısırlık (TGMS, genetik kısırlık) ve stoplazmik erkek kısırlıktan (CMS, genetik kısırlık) yararlanılarak 
yerli hibrit çeĢit geliĢtirme olanağının araĢtırılmasıdır. Bu deneme Edirne ekolojik koĢullarında 2013-
2014 yıllarında iki yıl yürütülmüĢtür. Kimyasal kısırlık oluĢturmak üzere PaĢalı, Halilbey ve Osmancık-
97 çeĢitlerine sapa kalkma döneminde 1000'er ppm Salisilik Asit (SA), Giberallik Asit (GA3) ve 
Ethephon (Ethrel) hormonları gametosit olarak uygulanmıĢtır. Kullanılan çeĢitlerde %22-49 arasında 
erkek kısırlık tespit edilmiĢtir. Termogenik erkek kısırlık yönteminde TGMS1 ve TGMS2 genotipleri 
arazi Ģartlarında denenmiĢ ve %89-96 arasında erkek kısırlık tespit edilmiĢtir. Stoplazmik erkek kısırlık 
yönteminde ise yapılan ölçümler sonucunda V20A, 15A ve 31A CMS çeĢitleri %100 kısır olarak tespit 
edilmiĢtir. Trakya bölgesinde TGMS sistemi ve uygulan dozlardaki gametositler ticari hibrit geliĢtirmek 
için yeterli düzeyde erkek kısırlık oluĢturmazken; CMS sistemi %100 kısırlık sağlayan en uygun metot 
olarak tespit edilmiĢtir. CMS çeltikler kullanarak ana, baba ve restorer hatlardan oluĢan üç hatlı 
metotla ticari hibrit çeĢitlerin geliĢtirilmesi mümkün görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  CMS, erkek kısırlık, gametosit, hibrit çeltik, TGMS 
 

Research on Male Sterility to Commercial Hybrid Rice 
 

Abstract: Commercial hybrid rice has been utilized effectively around the world since 1975 but it is a 
new concept for Turkey. First step is to provide the male sterile lines to hybrid breeding system. 
Genetic and non-genetic mechanisms are available to exploit for male sterility. The aim of this study is 
identification of utilization of male sterility systems which Chemical Male Sterility (CHA), Thermogenic 
Genetic Male Sterility (TGMS) and Cytoplasmic Male Sterility for Turkey Ecosystem. This experiment 
were conducted two years in Edirne ecological conditions in 2013-2014. Chemical Hybridisation 
Agents (CHA) which salicylic acid,  gibberellic acid, Ethephon were sprayed as a gametocide doses 
1000 ppm at the booting stage on rice varieties which PaĢalı, Halilbey, Osmancık-97. Male sterility 
was identified 22-49% after applied gametocide in cultivars. TGMS1 and TGMS2 cultivars have 89-
96% male sterility in the uncontrolled field situation. CMS lines which V20A, 15A, 31A have been 
determined 100% male sterility. As a result, TGMS lines and applied doses gametocides are not 
efficient for male sterility but CMS system is efficient 100% in Trakya region. Japonica type 
commercial hybrid rice breeding appear possible in Turkey ecological condition using A, B and 
Restorer Lines. 

Keywords: CMS, gametocide, hybrid rice, male sterility, TGMS 
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Çeltik Tarlalarında DeğiĢik Baklagil Yem Bitkilerinin KıĢlık Ara Ürün 
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Özet: Bu çalıĢma, çeltik tarlalarında değiĢik baklagil yem bitkilerinin kıĢlık ara ürün olarak yetiĢtirilme 
imkânlarını belirlenmesi amacıyla, 2008-2012 yılları arasında Karadeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsünün Gelemen‟deki demene tarlasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Karadeniz çeltik çeĢidi ve 
kıĢlık ara ürün bitkileri olarak baklagil yem bitkilerinden Tüylü fiğ (Efes-79) (Vicia villosa), adi fiğ 
(Albayrak) (Vicia sativa), macar fiğ (Tarm beyazı-98) (Vicia pannonica) ve yem bezelyesi (P.98) (Vicia 
faba) kullanılmıĢtır. Baklagil yem bitkileri, Fahrettinbey arpa çeĢidi ile karıĢtırılarak ekilmiĢtir. ÇalıĢma 
sonucunda, çeltik tarlalarında kontrollu sulama yapılan alanlarda, öncelikle macar fiğ ve diğer fiğlerin 
kıĢlık ara ürün olarak rahatlıkla yetiĢtirilebileceği görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Çeltik, baklagil yem bitkisi, ara ürün 
 

Investigation of Growing Opportunities of Different Forage Legumes in 
Paddy Fields as Winter Catch Crops 

 
Abstract: This experiment was carried out in order to determine growing opportunities of different 
forage legumes in paddy field as winter catch crops in Gelemen experimental field of Black Sea 
Agricultural Institute between 2008-2012. Karadeniz (Oryza sativa L.) as rice cultivar and Efes-79 
(Vicia villosa L.), Albayrak (Vicia sativa L.), Tarm beyazı-98 (Vicia pannonica Crantz.), P:98 (Pisum 
sativum subsp. arvense (L.) Asch) as winter forage legume catch crops were used in this study. 
Forage legumes were planted with Fahrettinbey barley cultivar. As a consequence of this study; in 
controlled irrigated areas in paddy fields, Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and other vetches 
were seen growing easily, primarily. 

Keywords: Rice, forage legumes, catch crops 
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Türkiye Tohumculuk Sektöründeki GeliĢmeler ile Bu GeliĢmelerin 
Sertifikalı Tohumluk Kullanımına ve Verim Üzerine Muhtemel Etkileri  
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Özet: Ġnsan ve hayvan beslenmesi için tarımda verim ve üretimin artırılmasında, en önemli teknolojik 
girdi tohumdur. Bitkisel üretimde üstün nitelikli tohum kullanılması kendine döllenen türlerde %20-
30‟luk, yabancı döllenen türlerde kullanılan hibrit tohumluklarla ise %100‟ün üzerinde bir verim artıĢı 
sağlanabilmektedir. Verimlilik ve üretimde son derece önemli olan tohumun bu özelliğinin tarımda 
kullanılabilmesi ise tohumculuk sektörünün geliĢmesi, kamu ve özellikle de özel sektör için gerekli olan 
yapısal ve yasal düzenlemelere ve yatırımlara bağlıdır. Ülkemizde 1980‟li yıllara kadar kamu ağırlıklı, 
1985‟li yıllardan itibaren özel sektörün de yer aldığı, bilimsel ve teknolojik geliĢmeler, tohum 
sistemlerindeki değiĢimler esas alınarak dünya ile bütünleĢmeyi hedefleyen tohumculuk politikaları 
benimsenmiĢtir. Bu çerçevede 2004 yılında “Yeni Bitki ÇeĢitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması” ve 
2006 yılında “Tohumculuk” kanunlarının kabulü ile Türk tohumculuk sektörü önemli ivmeler kazanmıĢ 
ve yeniden yapılanmaya baĢlamıĢtır. Tohumculuk sektöründeki geliĢmelere bağlı olarak ülkemizde 
sertifikalı tohumluk üretim ve kullanımı yıllar içinde artmıĢtır. Sertifikalı buğday tohumluk üretimi 1996 
yılında 110 bin ton iken 2013 yılında 421 bin tona ulaĢmıĢtır. Özel sektör tohumculuğundaki geliĢme 
daha hızlı olmuĢ ve 1996 yılında sertifikalı tohumluk buğday üretimindeki payı %4 den 2013 yılında 
%58‟e yükselmiĢtir. Sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden 2005 yılında 5,4 milyon da alan 
yararlanırken 2013 yılında ise 15,5 milyon da alan sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden 
faydalanmıĢtır. Türkiye ortalama buğday verimi yıllar içinde artıĢ göstermiĢ; 1996 yılında dekara verim 
198 kg, 2006 yılında 236 kg ve 2013 yılında 284 kg yükselmiĢtir. Verimde meydana gelen bu artıĢta 
sertifikalı tohumluk kullanımının etkisi göz ardı edilemez. 

Anahtar Kelimeler: Tohumculuk, tohumi sertifikalı tohum, verim 
 

Developments of Seed Sector in Turkey and its Possible Effect on 
Certified Seed Use and Crop Yield 

 
Abstract: Seed is the most important input in agriculture for increasing yield and production for human 
nutrition and animal feeding. Seed quality with appropriate agronomic practices may increase yield of 
crops up to 20-30%in self-pollinated crops whereas 100% in hybrids. To get benefit from the 
advantage of certified seed depends on the level of development of seed sectors in the countries. 
However, development of seed sectors requires structural adjustment, legal arrangements and 
investments for seed sectors in public and especially private sectors. In our country seed sector was 
mainly controlled by the public until 1980. Since the 1985s, seed sector including private sector aiming 
to been integrated with the world seed policies based on to scientific and technological developments 
and changes in seed systems has been developed. In this context, Turkish seed sector have gained 
momentum and began restructuring with the adoption of the laws, “Protection of Breeder’s Rights for 
New Plant Varieties” in 2004 and “Seed" in 2006. Depending on the developments of certified seed 
sector in our country, seed production and use has increased over the years. While it was 110 
thousand tons in 1996, certified wheat seed production reached to 421 thousand tons in 2013. Private 
seed sector has been developed faster and their share in certified wheat seed increased to 58%in 
2013 from 4%in 1996. Whereas approximately 5,4 million decare area was subsided for certified seed 
usage in 2005, it reached to 15.5 million decare in 2013. Turkey showed an increase in the average 
yield of wheat in the year; In 1996, the yield per decare to 198 kg, 236 kg in 2006 and reached 284 kg 
in 2013. The impact of certified seed use in this increase occurred in the yield cannot be 
underestimated. 

Keywords: Seed, certified seed, subsidy, wheat, yield 
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Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum Ġriliklerinin Tane Verimi, 
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Özet: Bu araĢtırma; 2007-2009 yılları arasında Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme 
alanında, Tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı olarak 
yürütülmüĢtür. Denemede; ana parsel olarak çeĢitler (Flamura-85, Gelibolu, Kate A-1 ve Guadalupe), 
alt parsel olarak 4 farklı tohum irilikleri (2,8 mm üstü, 2,8-2,5 mm arası, 2,5-2,2 mm arası ve 2,2-2,0 
mm arası) ele alınmıĢtır. AraĢtırma; farklı 1000 tane ağırlıklarına sahip dört ekmeklik buğday çeĢidinde 
4 farklı tohum iriliğinin tane verimi, verim öğeleri ve bazı kalite değerleri üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla yapılmıĢtır. Yapılan varyans analiz sonucunda tane verimi, metrekarede baĢak sayısı,  
baĢakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı yönünden çeĢitler arasındaki farklılık 
istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur. Tohum iriliği, her iki yılda da tane verimi, 1000 tane ağırlığı ve 
hektolitre ağırlığını etkilerken, metrekarede baĢak sayısını ve baĢakta tane sayısını etkilememiĢtir. 
Tohum iriliği artıkça çeĢitlerin tane verimi artmıĢtır. En yüksek tane verimi 2,8 mm üstü tohum 
iriliğinden alınırken, en düĢük tane verimi ise 2,0-2,2 mm arası tohum iriliğinden alınmıĢtır. 1000 tane 
ağırlığı yüksek olan çeĢitlerde tohum iriliği artıkça tane verimindeki artıĢ oranının daha fazla olduğu 
saptanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; bölgede Gelibolu ve Flamura-85 çeĢitlerinde 2,5 mm üstü, Kate A-
1 çeĢidinde 2,2 mm üstü ve Guadalupe çeĢidinde ise 2,0 mm elek üstü tohumluklar kullanılmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday (T. aestivum L.), tohum iriliği, tane verimi, kalite   
 

Effects of Different Seed Sizes on Grain Yield, Yield Components and 
Quality of some Bread Wheat (T. aestivum L.) Varieties 

 
Abstract: This study was conducted in the experimental field of Trakya Agricultural Research Institute  
in a randomized split blocks design with four replications in two years (2007-2008 and 2008-2009 
growing seasons). The experiment was set up cultivars (Flamura-85, Gelibolu, Kate A-1 ve 
Guadalupe) as main plot and  four different seed size (above 2,8 mm, among 2,8-2,5 mm, among 2,5-
2,2 mm and among 2,2-2,0 mm )  as subplot. The objective of the study was to determine the effects 
of four different seed sizes on grain yield, yield components and quality in bread wheat cultivars which 
have four different kernel weight. According to the results obtained from analyses, differences between 
cultivars in terms of grain yield, number of spike per square meter, number of kernel per spike, 
thousand kernel weight, test weight and protein rate were found statistically significant. While grain 
yield, thousand kernel weight and test weight were affected by the seed size, number of spike per 
square meter and number of kernel per spike weren‟t affected by the seed size in both years. The 
grain yields of cultivars went up with increasing seed size. While the highest yield was obtained with 
2,8 mm and above seed size, between 2,0-2,2 mm seed size gave the lowest yield. Increasing seed 
size in cultivars having high kernel weight caused greater yield increase more than in cultivars with low 
kernel weight. Based on the results of the study, above 2,5 mm seed size in Gelibolu and Flamura-85, 
above 2,2 mm in Kate A-1 and above 2,0 mm seed size in Guadalupe cultivars were suggested for 
Trakya region. 

Keywords: Wheat (T. aestivum L.) bread, seed size, grain yield, quality component  
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Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne 
Zararına Dayanım Yönünden Ġncelenmesi 
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Özet: AraĢtırma, 2010 ve 2011 yıllarında, Süne-buğday çeĢidi iliĢkisini belirlemek amacıyla, 23 farklı 
ekmeklik buğday çeĢidi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi‟nin deneme alanında üstü açık ve kapalı olarak 
yetiĢtirilmiĢlerdir. Ekmeklik buğday çeĢitlerinde nifm sayısı, süne emgi oranı, embriyo kararması, 
protein oranı, danede nem oranı, sedimantasyon değeri, beklemeli sedimantasyon değeri, glüten 
değeri, glüten indeksi ve dane verimi özellikleri incelenmiĢtir. Açık alanda yetiĢtirilen çeĢitlerde en 
yüksek süne emgisi %3,08 ile Tekirdağ çeĢidinde olmuĢ, bu çeĢidi Alga, Renan, Sadova, Geya ve 
Krasnodarskaya-99 çeĢitleri izlemiĢtir. En düĢük süne emgisi ise %1,60 ile Enola ve Dropia 
çeĢitlerinde, %1,63 ile Krasunia çeĢidinde elde edilmiĢtir. Üstü kapatılarak yetiĢtirilen ekmeklik buğday 
çeĢitlerinde süne emgi oranı önemli bir artıĢ göstererek %4,93-12,75 arasında değiĢmiĢtir. Ġki yıl 
ortalamasına göre en yüksek süne emgisi sırasıyla Tekirdağ, Geya, Renan ve Sadova çeĢitlerinde 
elde edilmiĢ, en düĢük değerler ise Gelibolu, Kate A1, Krasunia ve Dropia çeĢitlerinde olmuĢtur. Kalite 
özellikleri incelendiğinde glüten, glüten indeksi, sedimantasyon ve beklemeli sedimantasyon değerleri 
açık alandaki değerlere göre büyük oranda azalma göstermiĢtir. Beklemeli sedimantasyon değerleri 
ise tüm çeĢitlerde ürünün kullanılamayacak düzeyde olmasına sağlayacak oranda düĢük düzeyde 
olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Süne, kalite, süne emgi oranı, sedimantasyon, glüten 
 

Evaluation in terms of  Resistance to Sunny Pest damage  of  Bread 
Wheat Genotypes with Different Phenological Characters 

 
Abstract: The research was conducted with 23 different varieties in field  condition and closed area in 
2010 and 2011. 23 different varieties of bread wheat were grown in open fields and closed areas in 
Tekirdağ Faculty of Agriculture testing regions. In the bread wheat, nifm number, sunn pest damage 
ratio, black point, protein ratio, moisture ratio, sedimentation rate, gluten rate and index and particle 
productivity features were analyzed. With the samples grown outdoors, the highest parasitism rate of 
sunn pest was in Tekirdağ sample with 3,08 % and followed by Alga, Renan, Sadova, Geya and 
Krasnodarskaya-99 samples. The lowest parasitism rate was obtained from Enola and Dropia with 
1.60%; Krasunia with 1.63%. In bread wheat samples grown in closed areas, the parasitism of sunn 
pest rate increased considerably and measured between 4,93-12,75%. According to the average of 
two seasons, the highest parasitism rate was obtained respectively from Geya, Tekirdağ, Renan and 
Sadova samples. The lowest parasitism rates was obtained from Gelibolu, KateA-1, Krasunia and 
Dropia samples. When the quality features were analysed, gluten, gluten index, Zeleny sedimentation 
and retarted sedimentation values reduced substantially in comparison with values obtained outdoors. 
Retarted sedimentation values in all samples were at a quite low level that making the crop useless.  

Keywords: Sunn pest, quality, sunn pest rate, sedimentation, gluten 
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Özet: Külleme (Blumeria graminis f. sp. tritici) ve pas hastalıkları (Puccinia sp.) buğdayda ekonomik 
kayıplara neden olan önemli hastalıklardır. AraĢtırmanın amacı; rekombinant kendilenmiĢ hat 
populasyonunda yer alan genotiplerin külleme ve pas hastalıklarına reaksiyonlarının belirlenmesidir. 
Haritalama populasyonunda bulunan 260 hat ve kontrol çeĢitler iki tekerrürlü olarak Tesadüf Blokları 
Deneme Desenine göre 2012-13 ve 2013-14 yetiĢtirme sezonlarında Samsun, Sakarya ve Ankara 
lokasyonlarında ekilmiĢtir. Ankara lokasyonunda sarı pas okumaları tarlada suni inokülasyon 
Ģartlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Samsun ve Sakarya lokasyonlarında hastalık okumaları doğal Ģartlarda 
yapılmıĢtır. Ayrıca, Ankara‟da sera koĢullarında fide dönemi pas okumaları yapılmıĢtır. Samsun ve 
Sakarya lokasyonlarında külleme epidemisi yoğun olarak gözlenmiĢtir. Küllemeye dayanıklılık 
bakımından genotipler 2012-13 sezonunda normal dağılım gösterirken, 2013-14 sezonunda yoğun 
epidemi nedeniyle genotiplerin büyük çoğunluğu hassas reaksiyon göstermiĢtir. Sarı pasa karĢı 
genotiplerin dayanıklılık reaksiyonları normal dağılım göstermiĢ olması ve bazı genotiplerin fide 
döneminde hassas, tarla koĢullarında ise dayanıklı reaksiyon göstermesi olgun bitki dayanıklılığının 
bulunduğunu gösterebilir. AraĢtırma sonuçları ülkemizde sarı pasta ırk değiĢimini teyit etmekte ve 
1BL.1RS çavdar translokasyonunda bulunan genlerin araĢtırmanın yürütüldüğü lokasyonlarda bulunan 
sarı pas ırklarına dayanıklılık sağlamadığını göstermektedir. GeliĢtirilen haritalama popülasyonu 
hastalıklara dayanıklılık konusunda genotipik araĢtırmalarda ve elit materyal geliĢtirmede kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, haritalama populasyonu, külleme, pas hastalıkları  
 

Determination of Resistance to Powdery Mildew and Rusts in a 
Recombinant Inbred Line Population of Bread Wheat 

 
Abstract: Powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) and rust (Puccinia sp.) are an important 
disease of wheat that causes economic loss. The aim of this research is to determinate the resistance 
of the genotypes from a recombinant inbred line population. 260 lines and the checks were planted 
according to randomized block design with two replications in the locations of Samsun, Ankara and 
Sakarya for 2012-13 and 2013-14 growing seasons. The lines were evaluated for yellow rust at 
artificial inoculation in Ankara, natural inoculation in Samsun and Sakarya locations. Also the lines 
were tested as seedling for yellow rust in greenhouse in Ankara. Samsun and Sakarya locations 
experienced natural epidemics for powdery mildew. While the genotypes showed a normal distribution 
for resistance of powdery mildew in 2012-13 growing season, majority of the genotypes had sensitive 
reaction in growing season of 2013-14 due severe natural powdery mildew epidemic. The lines 
showed a normal distribution for yellow rust. Some genotypes were sensitive at seedling stage and 
they were resistant at field conditions for yellow rust. These results showed these lines might have the 
adult plant resistance. The results of our research confirm a yellow rust race change in Turkey. The 
genes of yellow rust resistance in 1BL.1RS rye translocation did not support a resistance to the rust 
races in the locations. The recombinant inbred line population might be used for molecular research of 
disease resistance and to improve elite genetic materials.  

Keywords: Bread wheat, mapping population, powdery mildew, rust diseases  
 
 

 
Not: Bu araĢtırma 112O135 proje numarasıyla TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir.  
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Özet: Kuraklık ve yüksek sıcaklık buğday verimini olumsuz yönde etkileyen baĢlıca abiyotik stres 
faktörlerdir. Ülkemizde yetiĢtirilen buğdayların büyük bir bölümü doğal yağıĢ Ģartları altında 
yetiĢtirilmektedir ve özellikle ilkbaharda oluĢan kuraklık ve yüksek sıcaklık, buğday üretiminde önemli 
derecede azalmalara neden olmaktadır. Bu çalıĢmada, tane dolum döneminde oluĢan kuraklık ve/veya 
yüksek sıcaklık stresinin, ülkemizde yetiĢtirilmekte olan bazı ekmeklik buğday çeĢitlerinin verim ve 
verim öğelerine etkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 12 ekmeklik buğday çeĢidi saksılara ekilmiĢ ve tarla 
Ģartlarında yetiĢtirilmiĢtir. Döllenmeden sonra saksılar iklim odalarına alınarak kuraklık ve/veya yüksek 
sıcaklık stresine maruz bırakılmıĢtır. BaĢakta tane sayısı, baĢak tane verimi, tek bitki hasat indeksi, 
saksı baĢına tane verimi, bin tane ağırlığı, oransal su içeriği, klorofil miktarı ve kanopi sıcaklığına iliĢkin 
veriler incelendiğinde, stres faktörlerinin buğday çeĢitlerinin verim öğeleri ile fizyolojik değerlerini 
önemli derece etkilediği belirlenmiĢtir. Buğday çeĢitlerinin bu streslere karĢı gösterdikleri tepkileri 
karĢılaĢtırabilmek için çeĢitlerin strese tolerans indeksleri, strese hassasiyet indeksleri, tolerans 
indeksi ve ortalama üretim değerleri hesaplanmıĢtır. Elde edilen bu verilerle yapılan analiz sonucunda, 
ekmeklik buğday çeĢitleri bu stres faktörlerine hassas ve toleranslı olarak iki gruba ayrılmıĢlardır. 
Kullanılan çeĢitlerden Atay 85 ve Gerek 79 kuraklık ve yüksek sıcaklık stresine karĢı hassas; Zubkov 
ise toleranslı olarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Triticum aestivum L., kuraklık, yüksek sıcaklık, stres, verim öğeleri 
 

Effect of Heat and/or Drought Stress Occurring during Grain Filling Stage 
on Yield Components of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) 

 
Abstract: Drought and high temperature (heat) stress are the two main abiotic stress factors 
negatively influencing wheat yield.  Most of the wheat genotypes cultivated in Turkey is grown under 
natural precipitation conditions. Drought and high temperature especially occurring at spring cause 
significant reduction in wheat production. The aim of this study was to determine the effects of drought 
and/or high temperature stress occurring during grain filling stage on yield, yield components and 
some physiological parameters of some of bread wheat cultivars grown in Turkey. 12 bread wheat 
cultivars were sown in pods and grown under field conditions until anthesis stage. After anthesis 
stage, pods were transferred to growth cabinets, and then plants were subjected to drought and high 
temperature stresses.  It was observed that the stress factors affect yield components and 
physiological parameters, significantly in terms of number of grain per spika, grain yield per spika, 
harvest index per plant, grain yield per pod, thousand grain weight, relative water content, chlorophyll 
content and canopy temperature. To compare the response of the wheat cultivars to drought and/or 
high temperature stress, stress tolerance index, stress susceptibility index, tolerance index and mean 
production index were calculated using yield components data. It was revealed that the cultivars were 
divided into two groups as a tolerant and susceptible upon drought and high temperature stresses. 
Among the cultivars that used in this study, cv. Atay 85 and cv. Gerek 79 were determined the most 
susceptible cultivars, and cv. Zubkov were the most tolerant cultivar upon drought and high 
temperature stress.  

Keywords: Triticum aestivum L., drought, high temperature, stress, yield components 

 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK 113O661 ve 113O016 kodlu projeleri tarafından desteklenmiĢtir. 
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Özet: Bu araĢtırma, ülkemizde tescilli 12 çeltik çeĢidinin (Osmancık 97, NeğiĢ, Aromatik-1, BeĢer, 
7721, Halilbey, Gönen, Karadeniz, Kızılırmak, Koral, Durağan ve ġumnu) Osmancık ilçesi Ģartlarında 
verim performanslarının ve kalite değerlerinin belirlenmesi amacıyla 2009 ve 2010 yılları arasında iki 
yıl süreyle yürütülmüĢtür. Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde, üç tekerrürlü olarak Çankırı 
Ġli Osmancık Ġlçesinde yürütülmüĢtür. En yüksek verim 805,1 kg/da ile Osmancık 97 çeĢidinden elde 
edilirken, bu çeĢidi 788,5 kg/da ile BeĢer çeĢidi takip etmiĢtir. En düĢük verim 614,8 kg/da ile NeğiĢ 
çeĢidinden elde edilmiĢtir. AraĢtırma sırasında verim, bitki boyu, salkım uzunluğu, salkımda tane 
sayısı, bin tane ağırlığı ve kırıksız randıman gibi kalite ve verim unsurları ayrı ayrı incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Çeltik, verim, kırıksız randıman 
 

Determination of The Yield Performances of some Rice Varietıes Under 
Osmancık Conditions 

 
Abstract: This research was conducted to determine of yield and quqlity parameters of rice varieties 
for ecological conditions of Osmancik in 2009-2010. Twelve rice cultivars (Osmancik 97, Negis, 
Aromatik-1, Beser, 7721, Halilbey, Gonen, Karadeniz, Kizilirmak, Koral, Duragan and Sumnu) were 
used as a material for the study. The study was carried out in the Randomized Complete Block design 
with three replications in Osmancik conditions. The highest yields were obtained from Osmancik 
97(805.1 kg/da) varieties, this type of followed by Beser(788.5 kg/da) varietie. The lowest yield was 
obtained from Negis (614.8 kg/da) varietie. At this study, yield, plant height, panicle lenght, seed 
number per panicle, 1000 seed weight and seed production performance without broken seeds were 
investigated.  

Keywords: Rice, yield, seed production performance without broken seeds 
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Çeltik (Orzya sativa L.) Genotiplerinin Trakya KoĢullarının Farklı 
Lokasyonlarında Adaptasyonu ve Bazı Karakterler Yönünden Stabilite 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Trakya koĢullarının farklı lokasyonlarında, çeltik genotiplerinin 
performansını belirlemek ve bazı karakterler yönünden stabilitelerini tespit etmektir. ÇalıĢmada, 14 
çeltik genotipi kullanılmıĢtır. Bu genotipler, 2013 ve 2014 yıllarında, Trakya  bölgesinde bulunan, 
Edirne Merkez ve Ġpsala ilçeleri ile Tekirdağ‟ın Hayrabolu ilçesinde tesadüf blokları deneme deseninde 
3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, genotiplerin çeltik tane verimi, çeltik ve pirinç 1000 
tane ağırlıkları ile kırıklı ve kırıksız pirinç randımanı değerleri incelenmiĢtir. Bu özellikler bakımından 
çeĢitler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir.  Aynı zamanda, bu karakterler yönünden çevre ve 
genotipxçevre interaksiyonları önemli bulunmuĢtur. Çeltik  tane verimi yönünden  TR-2296, TR-2241, 
TR-237 ve TR-2340,  kırıksız pirinç randımanı yönünden TR-2305  ve çeltik 1000 tane ağırlığı  
bakımından ise TR-2271, TR-2340 ve TR-2302  genotipler  en stabil olarak belirlenmiĢtir.  Diğer 
taraftan bu karakterler için genotiplerin bazıları iyi, bazıları da kötü çevre koĢullarında daha iyi 
performans göstermiĢlerdir. Ġncelenen bu üç karakter bakımından TR-2340'ın en stabil genotip olduğu 
görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Çeltik (Oryza sativa L.), çeltik genotipi, çeĢit çevre intraksiyonu, stabilite 
 

The Adaptation of some Rice Genotypes to Thrace Conditions and Their 
Stability Parameters for some Traits in Turkey 

 
Abstract: The objectives of this study were to determine the performance of some rice genotypes and 
their stability parameters for some traits in the different locations under Thrace part of Turkey. 
Fourteen rice genotypes were used in this research. These genotypes were tested in the randomized 
complete block design with three replications in the three locations, such as the centre and Ġpsala 
towns of Edirne and Hayrabolu town  of Tekirdağ provinces in Thrace region of Turkey. The genotypes 
were examined in terms of rough rice yield, 1000 grain weight of paddy and milled grains, total milled 
rice percentage and head rice percentage. The statically important differences were determined 
among the genotypes for these traits. At the same time, the results of combined analysis of variance 
(ANOVA) revealed GenotypexEnvironment interactions for the examined characters of different 
genotypes. According to the stability parameter analysis, the genotypes, TR-2296, TR-2241, TR-2337, 
and TR-2340 for rough rice yield, TR-2305 for head rice yield percentage, TR-2271, TR-2340, and TR-
2302 for 1000 grain weight were suitable for all environments, respectively. Whereas, some genotypes 
had better performance in better environments and some of them in poor environments. TR-2340 was 
the most suitable genotype for all environments in terms of the examined traits.  

Keywords: Rice(Oryza sativa L.), rice genotype, genotypexenvironment interaction, stability.  
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Özet: Haritalama populasyonları, buğdayda genlerin ve nicelik özellik bölgelerinin belirlenmesinde ve 
elit materyal geliĢtirmek amacıyla kullanılmaktadır. AraĢtırmanın amacı, resiprokal rekombinant 
kendilenmiĢ hat populasyonlarının geliĢtirilmesi ve ortaya çıkan değiĢimin belirlenmesidir. 
Populasyonların geliĢtirilmesi amacıyla Tosunbey x Tahirova2000 ve Tahirova2000 x Tosunbey 
melezlemeleri yapılmıĢ ve melez döller tek tohum soy yöntemine göre ilerletilmiĢtir. Tosunbey x 
Tahirova2000 ve Tahirova2000 x Tosunbey melezlemelerinde sırasıyla 420 ve 362 adet kendilenmiĢ 
hat elde edilmiĢtir. Elde edilen F7 generasyonundaki hatlar 2009-2010 yetiĢtirme sezonunda Samsun 
lokasyonunda Agumented deneme desenine göre tek tekerrürlü olarak yetiĢtirilmiĢtir. Ortalama tane 
verimleri Tosunbey x Tahirova2000 populasyonunda 400 kg/da ve Tahirova2000 x Tosunbey 
populasyonunda 329 kg/da olarak gerçekleĢmiĢtir. Kalite özellikleri bakımından önemli olan 
sedimantasyon değeri bakımından önemli bir açılım gözlenmiĢ ve değerler Tosunbey x Tahirova2000 
populasyonunda 18-49 ml ve Tahirova2000 x Tosunbey populasyonunda 18-48 ml arasında 
değiĢmiĢtir. En yoğun transgresiv açılım bitki boyu ve baĢaklanma süresinde gözlenmiĢtir. Küllemeye 
dayanıklılık bakımından her iki populasyonda da normal dağılım gözlenmiĢtir. Bu durum küllemeye 
dayanıklılığın birden fazla genle kontrol edildiğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, geliĢtirilen 
populasyonların genotipik araĢtırmalarda ve ıslah programları için elit materyal geliĢtirmek amacıyla 
kullanılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, haritalama populasyonu, tane verimi, kalite, külleme 
 
Not: Bu araĢtırma 112O135 proje numarasıyla TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir.  
 

Phenotypic Variation for Powdery Mildew, Agronomic and some Quality 
Traits in Reciprocal Mapping Population Developed in Bread Wheat 

 
Abstract: Mapping populations are used to detect the genes or quantitative trait loci (QTL) and to 
develop elite genetic material in wheat.  The aim of the research is to develop a reciprocal 
recombinant inbred line population (RIL) and to determine the phenotypic variation in the population 
for agronomic and quality traits and powdery mildew. The reciprocal population was derived by 
crossing Tosunbey and Tahirova2000 and by crossing Tahirova2000 and Tosunbey. The lines were 
generated via single seed descent method. In total, Tosunbey x Tahirova2000 population comprised 
420 lines, while Tahirova2000 x Tosunbey population comprised 362 lines at F6:7 generation. The lines 
were grown in Samsun location in the growing season of 2009-2010 according to augmented design 
with one replication. Average grain yield was 4 t ha

-1
 in Tosunbey x Tahirova2000 population, while 

3.3 t ha
-1

 in Tahirova2000 x Tosunbey population. An important variation was observed for 
sedimentation volume, a crucial quality trait. The values of sedimentation changed from 18 to 49 ml for 
Tosunbey x Tahirova2000 population and 18-48 ml for Tahirova2000 x Tosunbey population. The 
most intensive transgressive segregation was observed for plant height and heading date.  The 
reciprocal populations showed the normal distribution for resistance of powdery mildew. It may be due 
to the possibility that resistant parent has multiple genes for powdery mildew. These results indicate 
that the developed populations might be used in molecular research and as elite material in wheat 
breeding programs.  

Keywords: Bread wheat, mapping population, grain yield, bread-making quality, powdery mildew  
 
Note:This research was supported by TÜBĠTAK with 109O233 project number.   
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Özet: Vejetatif dönem fotosentez alanının büyüklüğü ve potansiyel tane sayısını, tane dolum süresi ise 
tane ağırlığını etkilediğinden tane verimi ile yakından iliĢkilidir. Geç kuraklığın bu karakterler üzerindeki 
etkisinin incelendiği bu araĢtırma, 2011-2012 ve 2012-2013 ürün yıllarında 64 ekmeklik buğday 
genotipi ile 8x8 kare latis deneme deseninde, iki ayrı (sulu koĢullar, geç kuraklık stresi) deneme 
halinde Erzurum koĢullarında yürütülmüĢtür. Ürün yıllarının ortalamasına göre, genotiplerin sulu 
koĢullardaki vejetatif dönemleri (1 Haziran=1) 12,1 gün (Bolal 2973)-19,8 gün (Lancer); geç kuraklık 
koĢullarındaki vejetatif dönemleri ise 11,9 gün (Prostor)-19,1 gün (Gün 91) arasında değiĢmiĢtir. Ürün 
yılları ve genotiplerin ortalamasına göre, vejetatif dönem sulu koĢullarda 16,7 gün, geç kuraklık 
koĢullarında ise 16,0 gün olmuĢtur. Genotiplerin tane dolum süresi, sulu koĢullarda 34,9 gün 
(Pehlivan)-41,4 gün (Palandöken 97); geç kuraklık koĢullarında ise 27,2 gün (Kırkpınar 79)-32,5 gün 
(Türkmen) arasında değiĢim göstermiĢtir. Tane dolum süresi sulu koĢullarda 38,1 gün iken, geç 
kuraklık koĢullarında kısalarak 29,1 gün olmuĢtur. Geç kuraklık koĢullarında tane dolum süresindeki 
kısalmanın en fazla Özlü Buğday, Ankara 093/44, Zerin, Köse 220/39 ve Koca Buğday; en az ise 
Mızrak, Alparslan, Gün 91, Türkmen ve Aytın 98 genotiplerinde olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, kuraklık, vejetatif dönem, tane dolum süresi 
 

Effect of Late Drought on Vegetative Period and Grain Filling Period in 
Bread Wheat Genotypes 

 
Abstract: Vegetative period (VP) and grain filling period (GFP) are closely related to grain yield since 
VP affects size of photosynthetic area and the number of potential grain, while GFP affects grain 
weight. To investigate the effects of late drought on these characters, this research  carried out  with 
64 bread wheat genotypes under Erzurum conditions in 2011-12 and 2012-13 cropping seasons 
according to the 8x8 square lattice experimental design in two experiments (irrigated and late drought 
stress). According to average of cropping seasons, VP of genotypes ranged from 12.1 days (Bolal 
2973) to 19.8 days (Lancer) under irrigated condition, while their VP varied between 11.9 days 
(Prostar) and 19.1 days (Gün 91) in late drought condition. According to the average of the crop year 
and genotypes, VP was 16.7 days in irrigated condition and was 16.0 days in the late drought 
condition. GFP of genotypes varied between 34.9 days (Pehlivan) and 41.4 days (Palandöken 97) in 
irrigated condition, while their GFP ranged from 27.2 days (Kırkpınar 79) to 32.5 days (Türkemen). 
GFP was 38.1 days in irrigated condition, while it was 29.1 days in late drought condition. The  
maximum reduction in  GFP was determined in Özlü Buğday, Ankara 093/44, Zerin, Köse 220/39 and 
Koca Buğday genotypes, while minimum reduction was determined in Mızrak, Alparslan, Gün 91, 
Türkmen and  Aytın 98 genotypes in late drought condition. 

Keywords: Wheat, drought, vegetative period, grain filling period 
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Özet: ÇalıĢma, 2009/2010-2010/2011 yetiĢtirme sezonunda. sulama konuları ana, çeĢitler alt 
parsellerde olacak Ģekilde bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı Ģekilde 
Antakya/Hatay‟da yürütülmüĢtür. Ekim; 6,0 x 1,2 m parsel mibzeri ile metrekareye 450 tohum gelecek 
Ģekilde yapılmıĢtır. Fosforun tamamı ekimle birlikte (80 kg P2O5/ha), azot ise ekim, kardeĢlenme ve 
sapa kalkma dönemlerinde (30+30+20 kg N/ha) verilmiĢtir. ÇıkıĢtan fizyolojik oluma kadar sulama; 
PAN değerleri göz önüne alınarak, toprak suyu tarla kapasitesinin %50‟sine düĢtüğünde azalan miktar 
kadar yapılmıĢtır. Sulama uygulaması, fizyolojik oluma kadar sulama (I1: tam sulama-kontrol) ve 
çiçeklenmeye kadar sulama (I2:WANA yağıĢ rejimi) olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda; dane 
dolum döneminde vejetatif organlardan daneye kuru madde taĢınmasının yıllara göre büyük değiĢiklik 
gösterdiği (1651-842 mg/bitki), ama her iki yılda da en fazla payın alt sapa ait olduğu (ort. %45), su 
stresinin olup olmamasının da kuru madde taĢınmasında etkili olduğu (I1: 1119 mg/bitki, I2: 1374 
m/bitki) saptanmıĢtır. Ayrıca, çiçeklenme öncesi üretilmiĢ KM‟nin taĢınma oranının (%64) çiçeklenme 
sonrasına göre (%10) oldukça yüksek olduğu, dane dolum dönemindeki fotosentetik etkinliğin dane 
dolumuna etkisinin I1 koĢullarında 720 m/bitki, I2 koĢullarında ise 198 m/bitki

 
olduğu dolayısıyla bu 

dönemde vejetatif rezervlerin katkısının I1 koĢullarında %37, buna karĢın I2 koĢullarında %46 
düzeyinde gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Stres durumunda danede meydana gelecek azalmaya karĢı 
rezervlerin telafi edici etkisinin %23 dolayında olduğu tespit edilmiĢtir. Bütün bu özellikler bakımından 
çeĢitler arasında önemli farklılığın olduğu, özellikle Zenit çeĢidinin bu bakımdan ön plana çıktığı 
belirlenmiĢtir. Sonuç olarak su stresine karĢı tolaranslı çeĢit geliĢtirme programlarında bu hususların 
dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, bitki kısımları, su stresi, dane dolum dönemi 
 

Dry Matter Remobilization and Compensatory Effects in Different Plant 
Parts of Durum Wheat Genotypes under Water Stress 

 
Abstract: The study was conducted in 2009/2010–2010/2011 growing season in Antakya/Hatay. The 
irrigation has taken place in two different ways; irrigation until physiological maturity (I1) (full watering-
no stresses) and irrigation until flowering (I2: WANA raining regime-water stresses). Sowing was 
performed in eight lines of 6 × 1.2 m. The seeds were sown with a planter at 450 seeds m

-2
. Whole 

phosphorus (60 kg P2O5 ha
-1

) was mixed with the soil as triple superphosphate, while nitrate in the 
form of ammonium nitrate was given during planting, tillering and stem elongation (30 + 30 + 20 N ha

-

1
). To germination properly after planting, 45.3 mm (20.3 + 25.0) and 50.5 mm (24.7 + 25.8) of water 

were given via a sprinkler irrigation system during the first and second years, respectively. At the end 
of the study; grain filling period, which vary greatly by years of grain dry matter remobilization from 
vegetative organs (1651-842 mg plant

-1
), but in both years the largest share of the lower stem belongs 

(approx. 45% ), the presence of the water stress in dry matter to be effective in moving (I1: 1,119 mg 
plant-1, I2 of 1374 mg plant

-1
) was determined. Also, remobilization ratio of dry matter produced prior 

to flowering (64% ) than after flowering (10 % ) were relatively high. Dane photosynthetic efficiency of 
the grain filling period I1 terms of the impact on growth in 720 mg of plant-1, and I2 conditions were 
198 mg plant-1. Therefore, this period in terms of the contribution of vegetative reserve 37 % I1, I2, 
whereas it is determined that conditions at 46 % level. The compensatory effect of the reduction will 
occur in the grain reserve during stress has been found to be more like 23% . All of these features in 
terms of where the important differences between the varieties, especially come to the fore in this 
regard is determined that kind of Zenit. Consequently, the development program to water stress-
tolerant varieties have emerged that these issues be taken into account. 

Keywords: Durum wheat, plant parts, water stresses, grain filling duration 
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Bazı Arpa Genotiplerinin Diyarbakır ve ġanlıurfa KoĢullarında Verim ve 
Kalite Özellikleri Açısından Ġncelenmesi 

 
Cuma Akıncı

1*
, Mehmet Yıldırım

1
, Önder Albayrak

1
, Behiye Tuba Biçer

1
, Fatma BaĢdemir

1
, Ferhat 
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2
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2
Şırnak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İdil, Şırnak  

*
Sorumlu Yazar İletişim: akinci@dicle.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢmada, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından geliĢtirilen arpa genotiplerinin 
standart çeĢitler karĢısında verim ve kalite özellikleri bakımından farklılıklarının araĢtırılması 
amaçlanmıĢtır. AraĢtırma, tesadüf blokları deneme desenine göre, 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda, 
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanı ve Siverek lokasyonlarında 4 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüĢtür. Materyal olarak Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından geliĢtirilen 3 arpa genotipi 
ve kontrol amaçlı olarak GAPUTAEM tarafından tescil edilmiĢ 2 arpa çeĢidi (Samyeli ve Altıkat) 
kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada; SPAD değeri, tane verimi, 1000 tane ağırlığı, protein oranı, tanede niĢasta 
oranı ve hektolitre ağırlığı özellikleri incelenmiĢtir. Ġncelenen tüm özellikler üzerine lokasyon etkisinin 
önemli olduğu belirlenmiĢtir. Genotipler arasındaki farklılıklar incelendiğinde SPAD değeri hariç 
incelenen özelliklerin tümünde genotipin etkili olduğu görülmüĢtür. Hiçbir özellikte interaksiyon etkisi 
önemli çıkmamıĢtır. Arpa genotiplerinde tane verimi 324,3 kg/da ile 445,8 kg/da arasında değiĢmiĢtir. 
En yüksek tane verimi ve bin tane ağırlığı (46,84 g) Samyeli çeĢidinden elde edilmiĢtir. En yüksek 
protein oranı ise DZ12-2 genotipinden (%16,21) elde edilmiĢtir. Ġleri hatlardan DZ7-07 genotipi çeĢit 
adayı olarak değerlendirilebileceği ön görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, genotip, verim, SPAD 
 

Investigation of Yield and Quality Parameters of Barley Genotypes in 
Diyarbakır and ġanlıurfa Conditions 

 
Abstract: In this study was aimed to investigate the differences for yield and quality traits of 
Agriculture. Experiments were conducted in University of Dicle Faculty of Agriculture experiment field 
and Siverek locations during 2013-2014 growing season. The experiment was arranged in accordance 
with a completely randomized block design with four replications. Three barley genotypes which 
developed by University of Dicle, Faculty of Agriculture and two barley genotype (Samyeli and Altıkat ) 
which developed by GAP International Agricultural Research and Training Center were used  as 
material.  The traits of SPAD value, grain yield, thousand karnel weight, protein content, starch and 
test weight were investigated in study. In respect of all the traits studied, effects of locations were 
found out significant, among genotypes differences were found significant for all investigated traits 
except SPAD value.  Location x genotype interaction was not  significant on any traits. The grain yield 
of barley genotypies changed in the range of 324.3-445.8 kg da

-1
.
  
Highest grain yield and thousand 

karnel weight (46.84 g) obtained from „Samyeli‟ variety.  Highest protein content obtained from DZ12-2 
(%16.21). In advanced lines, DZ7-07 was determined promising genotype. 

Keywords: Barley, genotype, yield, SPAD, 
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Türkiye’de Süneye KarĢı Yeni Dayanıklılık Kaynaklarının Belirlenmesi 
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3
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*
Sorumlu Yazar İletişim: muzaffer.tosun@ege.edu.tr 
 
Özet: Süne, Eurygaster spp., (Hemiptera; Scutelleridae) Türkiye ve Orta Asya‟nın Batısında buğday 
üretim alanlarında buğday bitkisinin yaprak, sap ve tanelerinde ciddi hasarlara neden olan, en önemli 
zararlılardan birisidir. Bu çalıĢmada, zararlının problem olduğu bölgelerde yaygın olarak yetiĢtirilen 
ticari varyeteler ile aynı bölgelerden toplanan bazı köy populasyonları zararlıya dayanıklılıkları 
bakımından değerlendirilmiĢtir. Ayrıca ICARDA‟dan süneye dayanıklı olduğu belirtilen bazı buğday 
hatları da temin edilmiĢ ve araĢtırmada materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemeler, Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü‟ne ait deneme alanlarında oluĢturulan kafeslerde yürütülmüĢ 
olup, çalıĢmada kullanılan süne materyali son yıllarda zararlıya yoğun olarak rastlanan Çanakkale 
yöresinden toplanmıĢtır. Kafesler biri kontrol olmak üzere dört tekerrürden oluĢturulmuĢtur. Bitkiler, 
sünenin tarlalara göç etme dönemlerinde, her bitkiye iki adet süne (bir erkek ve bir diĢi) gelecek 
Ģekilde zararlı ile bulaĢtırılmıĢ ve Nisan ayında bitki üzerinde beslenmelerine izin verilmiĢtir. Bu 
bulaĢtırma düzeyinde, m

2
‟de bulunan süne sayısı 5 adet olmuĢtur. KıĢı geçirmiĢ olan bu erginlerin 

yumurtalarından çıkan nimflerin yoğunluğu m
2
‟de 62 olarak hesaplanmıĢtır. Böcek salınan kafeslerdeki 

emgi zararı %12,4 olarak saptanmıĢtır. Süne zararı koĢullarında (%12,4 emgi zararı), yüksek 
sedimentasyon değerlerine sahip olan 7 ve 2 nolu genotipler (ICARDA) ile 59 nolu genotip (yerel 
populasyon) süneye dayanıklılık açısında ümitvar genotipler olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Süne, dayanıklılık, ekmeklik buğday, sedimentasyon 
 

Identification of New Resistant Sources to Sunn Pest in Turkey 
 
Abstract: Sunn pest, Eurygaster spp., (Hemiptera; Scutelleridae), is one of the most important pests 
of wheat in Turkey and other west and Central Asian countries as it can significant cause damage on 
leaves, stems, spikes and grains. In this study, the wheat varieties commonly grown in the regions 
where the pest is a problem and some land races collected from the regions with Sunn pest 
prevalence were evaluated for resistance. A set of international wheat lines from ICARDA were also 
used. The experiments was conducted as open field cage trials on the experimental plots at the 
Faculty of Agriculture of Ege University, by using a Sunn pest population that was collected from 
Çanakkale province, where the pest was intensely found in recent years. Plants were infested with two 
adults (one male and one female) at the migration time of insects to wheat fields, in April and they 
were allowed to feed on the plants. With this infestation level, insect density was 5 Sunn pest 
individuals per square meter. Sixty two nymphs per square meter were emerged from the eggs of that 
over wintered adults. Damage ratio was equal to 12.4% sucking damage in each infested cage. 
According to findings under heavy infestation conditions (12.4% sucking damage), genotypes having 
high sedimentation values like 7. and 2. (international genotypes) and 59. (national genotype) can be 
more promising genotypes in view of the resistant to Sunn pest. 

Keywords: Sunn pest, insect resistance, bread wheat, sedimentation, land races 
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Ege Bölgesi Sahil KuĢağına Uyumlu Arpa (Hordeum vulgare L.) ÇeĢit ve 
Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Aydın Ġmamoğlu

1
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1
, Nurgül Sarı

2
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1
, Özge Yıldız
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1
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, P.K. 9, 35661 Menemen-İzmir 

2
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 

*
Sorumlu Yazar İletişim: aydinimamoglu@hotmail.com 
 
Özet: Bu ÇalıĢma, Ege Bölgesi Sahil KuĢağına uygun ümitvar arpa hatlarının 2013-2014 üretim 
sezonunda verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla, Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme 
tarlaları ile Karacabey Tarım ĠĢletmesi tarlalarında kurulmuĢtur. Arazi denemeleri tesadüf blokları 
deneme deseninde, dört tekerrürlü tek deneme Ģeklinde yürütülmüĢtür. Denemede Ege Bölgesi Arpa 
Islah AraĢtırmaları projesinde ön plana çıkmıĢ 20 adet arpa hattı ile beraber beĢ adet (Kaya7794, 
Akhisar 98, Hilal, Sancak ve Bayrak) tescilli çeĢit standart olarak yer almıĢtır. Bu hat ve çeĢitlere ait 
tane verimi (kg/da), bin tane ağırlığı (g), hektolitre ağırlığı (kg/hl), tane irilik oranı (%) ve protein oranı 
(%) özellikleri belirlenmiĢtir. Yürütülen çalıĢmada lokasyonların standartların ortalaması 359 kg/da olup 
deneme ortalamaları 395 kg/da olarak gerçekleĢmiĢtir. Lokasyonlarda en yüksek standart 409 kg/da 
ile Sancak olurken, en düĢük standart 290 kg/da ile Kaya7794 olmuĢtur. Lokasyonların ortalamasını 8 
hat geçerken 506 numaralı hat 552 kg/da ile en yüksek verimi verirken 548 kg/da ile 523, 522 kg/da ile 
de 509 numaralı hat 2 inci ve 3 üncü sıraları almıĢtır. Verim bakımından Menemen lokasyonu ilk 
sırada yer almıĢtır. Yapılan elek analizinde 2,5+2,8 mm ve üzerinde %95 irilik değeri ile 512 numaralı 
hat ilk sırada yer alırken bunu %92 irilik değeri ile 511 numaralı hat takip etmiĢ standartlardan Hilal 
çeĢidi %91 irilik değeri ile üçüncü sırada yer almıĢtır. Tane iriliği bakımından Karacabey lokasyonu ilk 
sırayı almıĢtır. Protein yüzdeleri bakımından Karacabey lokasyonu ilk sırayı almıĢ, hektolitre ve 1000 
tane ağırlıkları bakımında lokasyonlar birbirlerine yakın değerler vermiĢlerdir. ÇalıĢma sonunda en 
yüksek tane verimi 506, 523 ve 509 numaralı hatlardan, en yüksek bin tane ağırlığı 508, 511 ve 521 
numaralı hatlardan elde edilirken, 506, 515numaralı hatlar ve Sancak en yüksek hektolitre ağırlığı 
değerlerine ulaĢmıĢtır. En yüksek protein % si ise 515, 509, 507 ve 517 numaralı hatlardan elde 
edilmiĢtir. Sonuçlara göre, Ege Bölgesi sahil kuĢağına uyumlu ümitvar arpa hatlarında; tane verimi ve 
bazı kalite kriterlerine göre 506, 523, 509, 522, 519, 512 ve 519 numaralı hatlar ümitvar olarak 
bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Arpa , Hordeum vulgare L., verim, kalite, hat 
 

Determination of Improved Barley Lines and Varieties Suitable for The 
Coastal Areas Conditions of Aegean Region  

 
Abtsract: This study was conducted to in 2013-14 growing seasons find out improved barley lines 
suitable for Aegean Agricultural Research Instutue and Karacabey agricultural enterprises field. 
Experimental design was completely randomized blocks desingns with four replications for the field 
trials. Following characters were assessed for 20 lines and five registered varieties (Akhisar98, 
Vamıkhoca98, Kaya7794, Bornova92, Hilal): grain  yield (kg/da), 1000 grain weight (g),  hektoliter 
weight (kg/hl) and big grain  rate (≥ 2,5 mm), and protein days to spikeling. In the end of the study, the 
high yield improved barley lines were lines 506,523 and 519, 1000 grain weights were higher  for the 
lines 508,511 and 521 whereas lines 506,515 and Sancak had higher hektoliter. Protein rates were 
higher for the lines 515,505, 507  and 517  weight. According to results,  the improved barley lines 
506, 523, 509, 522, 519, 512 and 519 were found out promising lines for The Coastal Areas of Aegean 
Regıon for high yield, and some more guality properties.     

Keywords: Barley, Hordeum vulgare L.,  grain yield, guality, line 
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Bazı Ġki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) ÇeĢitlerinin Verim 
ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir AraĢtırma 

 
Abdulveli Sirat
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, Ġsmail Sezer

2 

 
1
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2
O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

*Sorumlu Yazar İletişim: awsirat@gumushane.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, 2008-2009 yetiĢtirme döneminde 12 adet iki sıralı arpa çeĢidi (Fahrettinbey, 
Cumhuriyet-50, Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, Ġnce-04, Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, 
Tarm-92 ve Tokak-157/35) ile Gökhöyük, Suluova ve Tokat lokasyonlarında Tesadüf Blokları Deneme 
Deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. DeğiĢen çeĢit ve çevre tane verimi ve diğer incelenen 
tüm özelliklerin istatistiki olarak (P<0,01) önemli olduğu tespit edilmiĢtir. ÇeĢitlerin bitki boyu 92.26-
119.29 cm, m

2
‟deki baĢak sayısı 324,30-430.96 adet, baĢak uzunluğu 6,58-9,11 cm, baĢaktaki tane 

sayısı 21,72-26,15 adet, tane verimi 280,55-426,71 kg/da, bin tane ağırlığı 32,14-41,54 g, hektolitre 
ağırlığı 63,60-68,76 kg ve protein oranı ise %12,38-14,00 arasında değiĢmiĢtir. En yüksek tane verimi 
ve en yüksek bin tane ağırlığına Fahrettinbey ve Sladoran çeĢitleri (sırasıyla 426,71 kg/da ve 41,54 g; 
418,82 kg/da ve 40,70 g), en yüksek hektolitre ağırlığına Sladoran ve Fahrettinbey çeĢitleri (sırasıyla 
68,76 ve 67,63 kg) ve en yüksek protein oranına ise Çıldır-02 çeĢidi (%14,00) sahip olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, lokasyon, tane verimi ve verim unsurları, kalite özellikleri 
 

A Research on Yield and Yield Components with some Quality Traits of 
some Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) Cultivars 

 
Abstract: This research was carried out on 12 two-rowed barley varieties (Fahrettinbey, Cumhuriyet-
50, Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, Ġnce-04, Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, Tarm-92 ve 
Tokak-157/35) in a Randomized Complete Block Design with four replications in 2008-2009 growing 
season in Gökhöyük, Suluova and Tokat locations. It was determined that the effects of genotype and 
environment were significant at 1 %level of probability for grain yield and all investigated traits. Plant 
height, spike number per m

2
, spike length, kernel number per spike, grain yield, 1000-seed weight, 

hectoliter weight and protein content values were determined for investigated genotypes respectively 
as between 92.26 and 119.29 cm, 324.30 and 430.96, 6.58 and 9.11 cm, 21.72 and 26.15, 280.55 and 
426.71 kg/da, 32.14 and 41.54 g, 63.60 and 68.76 kg, 12.38 and 14.00% . The cultivars Fahrettinbey 
and Sladoran sowed the highest grain yield and 1000-seed weight (426.71 kg/da and 41.54 g; 418.82 
kg/da and 40.70 g, respectively). The cultivars Sladoran and Fahrettinbey sowed the highest hectoliter 
weight (68.76 and 67.63 kg), whereas the cultivars Çıldır-02  showed the highest protein content 
(14.00%). 

Keywords: Barley, location, grain yield and yield components, quality traits.  
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Ege Bölgesi Sahil KuĢağına Uygun Yulaf (Avena sativa L.) Genotiplerinin 
Belirlenmesi 
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*
Sorumlu Yazar İletişim: nurgulsari@hotmail.com  
 
Özet: AraĢtırma, Ege Bölgesi Sahil KuĢağına uygun ümitvar yulaf hat ve çeĢitlerinin verim ve kalite 
özelliklerini belirlemek amacıyla; Menemen, Nazilli lokasyonlarında 2011-2012 üretim sezonunda 
tesadüf blokları deneme deseninde, dört tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Denemeler her iki 
lokasyonda da yulaf bölge verim denemesi Ģeklinde kurulmuĢ olup, lokasyonlara  birleĢtirilmiĢ analiz 
de uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada ıslah çalıĢmaları sonucu geliĢtirilen genotiplerin tane verimi ve kalite 
açısından performanslarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda tane verimi, hektolitre ağırlığı, 
bin tane ağırlığı, tane iriliği, protein, yağ, niĢasta, besinsel lif, beta glukan ve kül oraları incelenmiĢtir. 
Yulaf Bölge Verim Denemesi (YBVD) birleĢik lokasyonda genotiplerin tane verimi 279,2-625,3 kg/da, 
hektolitre ağırlığı 40,3-55,6 kg/hl, bin tane ağırlığı 31,0-41,0 g, 2,2 mm‟nin üzerinde kalan yulafların 
yüzdesi %26,0-83,5, protein %13,7-17,4, yağ  %4,6-8,7, besinsel lif  %8,9-12,9, niĢasta  %35,6-52,2, 
beta glukan %1,1-2,6, kül oranları %3,3-4 arasında değiĢim göstermiĢtir. Denemede tane veriminde 
12 ve 17, hektolitre ağırlığında 17, bin tane ağırlığında 14, tane iriliğinde 22, protein oranında 13, yağ 
oranında 12, niĢasta oranında 12, besinsel lif oranında 10, beta glukan oranında 18 numaralı hatlar 
verim ve kalite yönüyle üstün bulunmuĢlardır.  

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Avena sativa, verim, kalite, hat 
 

The Determination of Suitable Oat (Avena sativa L.) Genotypes in Cost 
Line Aegean Region 

 
Absract: With The objective of evaluating promising oat cultivars suited to coastal area of Aegean 
Region in terms of yield and quality parameters, the research was conducted using randomized block 
design and two trials with four replications in the fields of Aegean Agricultural Research Institute and 
Nazilli Cotton Research Station in 2010-2011 growing season. Trials have been have been 
established in the form of oat yield trials in both locations, the combined analysis was also applied to 
locations. The aim of this study was to determine of the performances of new varieties developed by 
breeding studies in terms of grain yield and quality. In the study, grain yield, tousand kernel weight, 
test weight, kernel size, protein, fat, starch, dietary fibre, β-glucan, ash rate were investigated. Oats 
Regional Yield Trial (YBVD) unified in locations, results obtained in grain yields 279,2-625,3 kg/da, 
18.8-35.8 g, test weight  40,3-55,6 kg/hl, thousand kernel weight 31,0-41,0 g, 2.2 mm remaining on the 
percentage of oats 26.0-83.5%, protein 13.7-17.4%, fat 4.6-87%, dietary fibre  8.9-12.9%, β-glucan 
11-2.6%, ash ratio 33-4%. In the trial, grain yield in the 12

th
, 17

th
, hectoliter weight in the 17

th
, thousand 

kernel weight 14
th
, kernel size in the 22

th
, protein content in the 13

th
, fat composition in the 12

th
, 

amount of starch in the 12
th
,  dietary fibre ratio in the 10

th
, beta glucan value in the18

th
 lines showed 

superior yield and quality characteristics. 

Keywords: Oat, Avena sativa L., grain yield, line, variety 
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Buğday Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin KarĢılaĢtırılması: Türkiye 
Orta Anadolu Bölgesi Örneği 

 
Celal Cevher

1*
, Bülent Altunkaynak

2
, Neriman Özkan

2
, Sevinç Karabak

2 

 
1 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Şehit Cem Ersever Cad. 9-11 Yenimahalle, Ankara 

2
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Beşevler, Ankara 

*
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Özet: AraĢtırma; Orta Anadolu‟da buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı Ankara, Çorum, Kayseri ve 
Sivas illerinde yapılmıĢtır. Bu illerde eski ve yeni buğday çeĢitleri kullanan üreticilerin arazi, makine, 
hayvan varlığı, tarımda kullanılan aletler, verim, gübre türü ve ilaç türü bakımından karĢılaĢtırılmıĢ ve 
iliĢkiler test edilmiĢtir. Bu amaçla 153 eski ve 113 yeni buğday çeĢidi kullanan üreticiler tabakalı 
rastgele örnekleme kullanılarak seçilmiĢtir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde buğday 
üreticilerinin arazi büyüklüğü dikkate alınmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki iliĢkilerin araĢtırılması için ki-
kare testi, ortalamalar arasındaki farkın incelenmesinde ise t-testi kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına 
göre; teknoloji kullanımı ile arazi nevi arasındaki iliĢki anlamlı bulunurken (p<0,05), arazi büyüklüğü, 
traktör sayısı ve modeli, büyükbaĢ hayvan varlığı ve sayısı ile teknoloji kullanımı arasındaki iliĢkiler 
anlamsız çıkmıĢtır. Tarımda kullanılan aletler açısından incelendiğinde ilaçlama yapılan alet türü ile 
teknoloji kullanımı arsındaki iliĢki önemli, gübreleme ve sulama yapılan aletler ile teknoloji kullanımı 
arasındaki iliĢkiler ise önemsiz bulunmuĢtur. Kullanılan gübre miktarları arasında fark olmamasına 
rağmen, yeni teknoloji kullanan üreticilerin buğday ve saman verimlerinin eski teknoloji kullanan 
üreticilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Teknoloji kullanımı ile gübre türü arasındaki 
iliĢki önemli bulunurken, ilaç türü ile arasındaki iliĢki önemsiz bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Buğday tarımı, üretici davranıĢları, çeĢit kullanımı 
 

Comparison of the Technologies of Used in Wheat Production: Turkey 
Central Anatolia Region Case 

 
Abstract: This research was conducted in Ankara, Çorum, Kayseri and Sivas where is intensive 
wheat production in Central Anatolia. These provinces, land, machinery, animal existence, the tools 
used in agriculture, yield, fertilizer type and drug type of manufacturers using old and new wheat 
varieties were compared and tested between relationships. For this purpose, manufacturers who use 
153 old and 113 new wheat seeds were selected using stratified random sampling. For the 
determination of the sample size take into account the size of the land. Chi-square test was used to 
investigate the relationships between variables and t-test was used to examine the difference between 
the averages. According to research findings; the relationship between land kind and use of 
technology was statistically significant (p <.05).The relationship between use of technology and other 
parameters was insignificant. In terms of the tools used in agriculture, relations with the use of 
technology and spraying type of instrument made was found significant  but; the relationship between 
the use of technology and the tools made fertilization and irrigation was found insignificant. Although 
there is a difference between the amount of fertilizer used, wheat and straw yield of the producer using 
new technology was found higher than that of the manufacturer using the old technology. It was found 
significant relationships between technology use and fertilizer type however, the relationship between 
technology use and type of drug was found insignificant. 

Keywords: Wheat Agriculture, producer behavior, type of use 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı, Tokat ekolojik koĢullarına uygun yazlık-kıĢlık olarak ekimi yapılan yüksek 
kaliteli makarnalık buğday genotiplerini belirlemektir. AraĢtırma, 2013-2014 yetiĢtirme döneminde 
Tokat-Kazova koĢullarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada deneme materyali olarak 4 adet makarnalık 
buğday hattı ile 16 adet makarnalık buğday çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırma, tesadüf blokları deneme 
desenine göre üç tekerrürlü, yazlık ve kıĢlık olarak kurulmuĢtur. BirleĢtirilmiĢ ekimlerde çeĢitler 
arasında sedimantasyon değeri ve protein oranı bakımından önemli farklılıklar bulunurken, camsı tane 
oranı bakımından önemli bir fark bulunmamıĢtır. ÇeĢitlerin camsı tane oranı kıĢlık ekimde  %95,1-
99,2, yazlık ekimde %88,9-97,6 arasında; protein oranı kıĢlık ekimde %8,6-11,1, yazlık ekimde %7,3-
9,0 arasında; sedimantasyon değeri kıĢlık ekimde 19,7-25,5 ml, yazlık ekimde 16,2-22,7 ml arasında 
değiĢmiĢtir. Ayrıca incelenen tüm özellikler bakımından yazlık ve kıĢlık ekimler arasında da önemli 
farklılıklar bulunmuĢtur. Camsı tane oranı yazlık ekimde %94,4, kıĢlık ekimde %98,1; protein oranı 
yazlık ekimde %8,0, kıĢlık ekimde %10,1; sedimantasyon değeri yazlık ekimde 19,5 ml, kıĢlık ekimde 
22,5 ml olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, ekim zamanı, yazlık, kıĢlık, kalite 
 

Determination of Quality Characteristics of some Durum Wheat (Triticum 
durum L.)  Cultivars and Lines Grown as Spring and Winter under Tokat-

Kazova Conditions 
 

Abstract: The aim of this study to determine high quality durum genotypes wheat planting as spring-
winter suitable for Tokat ecological conditions. The research was conducted Tokat-Kazova conditions 
during 2013-2014 growing seasons. In the experiment, with 4 durum wheat lines and 16 durum wheat 
cultivars were used as trial material. The study was founded according to Randomized Complete 
Block Design with three replications, as spring and winter. While significant differences among 
genotypes at united sowing were determined with regard to protein content and sedimentation value, 
no significant differences was determined with regard to vitreousness. The vitreousness of genotypes 
changed between 95.1-99.2% at winter sowing, 88.9–97.6% at spring sowing; protein content 8.6–
11.1% at winter sowing, 7.3–9.0%at spring sowing; sedimentation value 19.7–25.5 ml at winter 
sowing, 16.2–22.7 ml at spring sowing. Also significant differences were determined among spring-
winter sowing in investigated all traits. The vitreousness 94.4%at spring sowing, 98.1% at winter 
sowing; protein content 8.0%at spring sowing, 10.1% at winter sowing; sedimentation value 19.5 ml at 
spring sowing, 22.5 ml at winter sowing were determined. 

Keywords: Durum wheat, Sowing time, Spring, Winter, Quality 
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Özet: Bu çalıĢma, bazı ekmeklik buğday çeĢitlerinin KahramanmaraĢ koĢullarında verim ve kalite 
unsurlarının belirlenmesi amacıyla 2013-2014 vejetasyon döneminde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
materyal olarak 29 ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeĢidi kullanılmıĢtır. Deneme, Tesadüf 
Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada baĢaklanma süresi, 
baĢak uzunluğu, bitki boyu, tek baĢak verimi,  metrekarede baĢak sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre 
ağırlığı, tane verimi, zeleny sedimentasyon değeri ve protein miktarı incelenmiĢtir. Ġncelenen tüm 
özellikler bakımından çeĢitler arasında önemli farklar elde edilmiĢtir. En yüksek tane verimi Yakar-99, 
en düĢük tane verimi Seval çeĢidinden elde edilmiĢtir. Öte yandan, en yüksek protein oranı Selimiye, 
en düĢük protein oranı ise; Ġkizce-96 çeĢitlerinde görülmüĢtür. Aldane, Kate A1, Tahirova, 
Harmankaya, Bağcı-2002 çeĢitleri Zeleny sedimentasyon değeri bakımından öne çıkarken Gün-91 
çeĢidi en düĢük sedimentasyon değerini vermiĢtir. Aldane, Tahirova, Bezostaja çeĢitleri verim, verim 
komponentleri ve kalite bakımından yüksek değerlere sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, çeĢit, kalite parametreleri, tane verimi 
 

Determination of Yield and Quality Characteristics of some Bread Wheat 
(Triticum aestivum L.) Varieties under KahramanmaraĢ Conditions 

 
Abstract: This study was conducted to determine yield and quality components of some bread wheat 
cultivars in KahramanmaraĢ conditions during 2013-2014 growing season. In the experiment, twenty 
nine bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars were used. The experimental designwas a 
Randomized Complete Block Design with three replications. In this study, heading period, spike 
length, plant height, spike yield, the number of spike per square meter, 1000-kernel weight, test 
weight, grain yield, zeleny sedimentation, protein content were evaluated. Also significant differences 
were determined among to all cultivars. The highest grain yield was obtained from Yakar-99 (546.3 
kg/da)  variety. However, Seval (149.3 kg/da) variety was produced the lowest grain yield. On the 
other hand, the highest protein content was obtained from Selimiye cultivar. While Aldane, Kate A1, 
Tahirova, Harmankaya, Bağcı-2002 were prominent varieties in terms of zeleny sedimentation, Gün-
91had the lowest in zeleny sedimentation. Aldane, Tahirova, Bezostaja cultivars which have the high 
grain yield, yield components and high quality. 

Keywords: Bread wheat, Cultivar, Quality parameters, Grain yield. 

 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

56 
 

Nevzatbey Ekmeklik Buğday ÇeĢidi 
 

Nevzat Aydın
1
, Cemal ġermet

1
, Hasan Özcan

1
, Hasan Orhan Bayramoğlu

1* 

 
1
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun 

*
Sorumlu Yazar İletişim: hasanorhanbayramoglu@gmail.com 
 
Özet: 2014 Yılında Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiĢtir. 
SULTAN95/ORACLE melezinden seleksiyon yöntemi ile ıslah edilmiĢtir. KıĢlık karakterlidir. Kılçıksız, 
beyaz baĢaklı, beyaz danelidir. Daneler Küreye yakın dolgunlukta olduğundan hektolitre değeri 80 kg/lt 
üzerindedir. BaĢaklanma zamanı  orta erkencidir. 100-110 cm boylanabilir. Boylu olması ve yüksek  
kardeĢ sayısından dolayı  güçlü ve sık bir tarla yapısı oluĢturarak yabancı ot geliĢimini engeller. 
Yatmaya dayanıklıdır. Geç donlardan etkilenmez. Tescil Denemelerinde dekara ortalama verim 650 kg 
olarak tespit edilmiĢtir. Karadeniz bölgesindeki tarla verimleri ise dekara 450-850 kg aralığında 
gerçekleĢmiĢtir. Su ve gübreye karĢılık vermektedir. Yaprak hastalıklarına yüksek tolerans 
göstermektedir. Sarı ve  Kahverengi pasa dayanıklı. Kara pasa orta dayanıklıdır. Külleme , sürme ve 
rastık hastalıklarına da dayanıklıdır. Yoğun külleme epidemisi görülen Karadeniz bölgesinde en temiz 
kalan çeĢitlerden biridir. Ekmeklik kalitesi yüksek bir çeĢittir. Hektolitre  77-84 kg, bin dane  ağırlığı 31-
39 g, protein oranı %12-16,5 aralığındadır. Un verimi %75 seviyelerinde yüksek bir değere sahiptir. 
Enerji değeri 130-322 aralığındadır. Zeleni 36-60 ml, SDS, gluten ve direnç değerleri kabul edilebilir 
sınırların üzerindedir. YMA Glutenin alt üniteleri 2* 7+9 5+10„a sahiptir.    

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik kalite, yüksek verim, hastalıklara tolerans 
 

Nevzatbey Bread Wheat 

 
Abstract: Nevzatbey was registered by Blacksea Agricultural Research Institute in 2014. Its pedigree 
is SULTAN95/ORACLE. Nevzatbey is a winter variety with white spike, white kernel and awnless. It is 
moderately early, 100-110 cm, and has high tillering. Yield changed between 4.5-8.5 t/ha in field trials. 
Average yield was determined as 6.5 t/ha in registration trials. It responds goodly to irrigation and 
nitrogen fertilizer. Nevzatbey has showed high tolerance to leaf diseases. It resistant to yellow and leaf 
rusts, powder mildew, smut, bunt and lodging. It has  maderately resistance to  stem rust. Nevzatbey 
is a high quality cultivar. Hektoliter  77-84 kg, 1000 kernel weight 31-39 g, protein 12-16.5%, flour yield 
75%, Energy value 130-322, Zeleni SDS 36-60 ml. It includes 2* 7+9 5+10 Gluten bands.    

Keywords: Bread wheat, quality, diseses resistancy, yield, earlier 
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Özet: Bu araĢtırma Antalya koĢullarına uygun yazlık ekmeklik buğday hatlarının tespit edilmesi amacı 
ile Antalya Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Tarla bitkileri bölümü Aksu deneme arazisinde 
2012-2014 yılları arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Denemede Antalya‟da yaygın olarak yetiĢtirilen 
PANDAS çeĢidi (kontrol) ve CIMMYT kuruluĢundan temin edilmiĢ olan 50 hat içerisinden Antalya 
koĢullarında performansı yüksek olarak belirlenen 22 hat materyal olarak kullanılmıĢtır. Deneme 
Tesadüf Blokları Deneme Deseninde iki tekerrürlü olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, %50 
baĢaklanma gün sayısı 127 ile 137 gün, bitki boyu 70 ile 117 cm ve Bin dane ağırlığı 36,1 ile 57,7 g 
arasında tespit edilmiĢtir. Deneme alanından elde edilen verim değerleri birleĢtirilmiĢ varyans analiz 
sonucunda yıl, çeĢit ve yıl x çeĢit p=0,01 düzeyinde önemli olarak tespit edilmiĢtir. Denemenin 
birleĢtirilmiĢ verim ortalaması 585 kg/da, en yüksek verim 825 kg/da

 
ve en düĢük verim 429 kg/da

 

olarak gerçekleĢirken kontrol çeĢit ortalaması 434 kg/da
 
olarak tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, ekmeklik buğday, adaptasyon, verim 
 

Adaptation of some Bread Wheat Lines in Antalya Conditions 

 
Abstract: This experiment was carried out Bati Akdeniz Research Ġnstitute experimental on field 
Crops Part of Aksu that the aim to identify to Antalya appropriate conditions of spring bread wheat 
lines. Ġn this trial, PANDAS was used as control variety. The experiment were conducted in 
Randomized Block Design in Aksu in years of 2012 and 2014. The experiment were conducted with 
two replications and 22 spring bread wheat lines brought from CIMMYT. In the research; days to 
heading 127 to 137 days, plant height 70 to 117 cm and 1000-grain weight were detected between 
36.1 to 57.7 g. The difference between the average yield of the experiments was significant (P<0.01). 
The highest and the lowest average yield in the experiments were 825 kg/da and 429 kg/da. 

Keywords: Antalya, bread wheat, adaptation, yield 
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Özet: Buğday farklı çevre koĢullarında farklı tepkiler vermektedir. Buğday yetiĢtiriciliğinde bölgeye 
uygun çeĢit geliĢtirilmesine ya da geliĢtirilmiĢ olan çeĢitlerin adaptasyon çalıĢmalarının yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni çeĢit adaylarının kullanıldığı bu çalıĢma, Ülkesel Yazlık Dilim Ekmeklik 
Buğday Bölge Verim Denemesi Ģeklinde 2013-2014 üretim sezonunda Antalya koĢullarında 
yürütülmüĢtür. Denemede AraĢtırma Enstitülerince geliĢtirilmiĢ olan 16 çeĢit adayı genotip ile 
TAHĠROVA 2000, CEYHAN99, CEMRE ve KAYRA standart çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. 
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Denemede; tane 
verimi (kg/da), hektolitre ağılığı (kg/100 lt), bin dane ağırlığı (g), tane rutubeti (%), un verimi (%) ve 
tane protein oranı (%) özelliklerine ait veriler alınmıĢtır. Tane verimi 823 kg/da ile 486 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. Tane verimi bakımından genotipler arasında istatistiki açıdan önemli farklar ortaya 
çıkmıĢtır. Bin dane ağırlığı 30-47,8 g, tane rutubeti %10,9-11,4, un verimi %72,7-66,1 ve tane protein 
oranı %10,5-13,2 arasında tespit edilmiĢtir. Deneme sonucunda incelenen özellikler bakımından 
standart çeĢitleri geçen bazı genotipler ümitvar olarak bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, ekmeklik buğday, verim, kalite 
 

Adaptation of some Bread Wheat Breeding Materials  in Antalya 
Conditions 

 
Abstract: Wheat shows different responds to different environmental conditions. It is needed to 
develop suitable varieties or make the adaptation study for regions at wheat cultivation. This study that 
were used new candidate varieties was conducted as Territorial Spring Bread Wheat Yield Trial in the 
2013-2014 growing season in Antalya. In this trial, 16 candidate genotypes that was developed by 
some Research Institutes and Tahirova 2000, CEYHAN99, CEMRE and KAYRA standard varieties 
were used as materials. Trial was conducted as a randomized complete block design with 4 
replications. In this trial, some properties such as grain yield (kg / ha), hectolitre weight (kg / 100 lt), 
thousand grain weight (g), grain moisture content (%), flour yield (%) and grain protein content (%) 
were investigated. Grain yield ranged between 8230 kg ha

-1
 and 4860 kg ha

-1
. In respect to grain yield 

statistically significant differences appeared among genotypes. Thousand grain weight, grain moisture 
content, flour yield, grain protein content  were determined between 30 g and 47.8 g; 10.9%and 
11.4%;  72.7% and 66.1%;  10.5-13.2% respectively.  As a result of this trial, some genotypes that 
exceeded to standard varieties with regard to investigated traits were found to be promising. 

Keywords: Antalya, bread wheat, yield, quality 
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Özet: Bu çalıĢma, Diyarbakır koĢullarında 2013-2014 üretim sezonunda yağıĢa dayalı Ģartlarda 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür, ÇalıĢmada amaç bölge 
Ģartlarına uygun, adaptasyonu yüksek, verim ve kalitesi iyi olan genotipleri belirlemektir. CIMMYT 
orjinli ve ileri kademeye getirilmiĢ 20 yazlık ekmeklik buğday genotipi ve 5 standart çeĢitten oluĢan 
genotipler; tane verimi, bin dane, hektolitre, protein, sedimantasyon ve yaĢ gluten bakımından 
değerlendirilmiĢtir. Varyans analiz sonuçlarına göre; genotipler arasında tane verimi bakımından %5, 
hektolitre ağırlığı bakımından ise %1 düzeyinde önemli farklılıklar tespit edilirken, tane verimi 188,0 ile 
334,9 kg da/da

 
ve hektolitre ağırlığı 71,7 ile 82,00 g arasında değiĢmiĢtir. Hektolitre bakımından 2, 8, 

11, 12, 13 numaralı genotipler öne çıkarken, tane verimi açısından standart olarak kullanılan Dinç 
çeĢidi en yüksek tane verimine sahip olmuĢtur. Diğer parametreler bakımından genotipler arasındaki 
fark önemsiz bulunmuĢtur. 31 Mart günü yaĢanan don olayı, üretim sezonun kurak geçmesi ve 
sıcaklık stresinin oluĢması sebebiyle genotiplere ait tane verimlerinin diğer yıllara göre çok düĢük 
olduğu, protein değerlerinin ise yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre; hektolitre 
ağırlığı bakımından 2, 8, 11, 12, 13 numaralı genotiplerin, tane verimi bakımından ise Dinç çeĢidinin 
ön sırada yer aldığı görülmüĢtür. Bu genotiplerin yapılacak olan melezleme çalıĢmalarında ebeveyn 
olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, tane verimi, kalite  
 

Evaluation of Grain Yield and Quality Traits of Advenced Bread Wheat 
Genotypes 

 
Abstract: This study was contucted in randomized complete block design with 3 replications under 
rainfall conditions in Diyarbakır during 2013-2014 growing season. The purposes of the study is to 
determine of genotype high yield, adaptation and good quality. Twenty advensed line  and five of them 
kind of standard from CIMMYT was evaluated term of wet gluten,  sedimentation, protein content, test 
weight (TW), thousand grain weight (TGW) and grain yield. As a result of analysis of variance, 
significant differences were determined in terms of test weight (TW) in the level of 1%and in terms of 
grain yield of 5%. change between Grain yields of genotypies ranged from 188.0 ile 334.9 kg/da

-1
, test 

weight (TW) from 71.7 ile 82.00 g. According to result of the study, had better perform in terms of test 
weight (TW) 2, 8, 11, 12 and 13 number line, grain yield Dinç varieties. The difference between 
genotypes were found to be insignificant in terms of other parameters. Compared to other years, grain 
yield has been low due to the frost on March 31, temperature and drought stress. Observed that, 
protein has been high value.These varieties could be used successfully as parents in breeding 
programmes. 

Keywords: Bread wheat, grain yield, quality 
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Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Tane Verimi ve Kalite Özellikleri 
Bakımından GGE-biplot ile Grafiksel Olarak Yorumlanması 
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Özet: Bu araĢtırma 2008/2009 sezonunda, 5 adet standart çeĢit ve 20 ileri kademedeki ekmeklik 
buğday genotipinin tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin araĢtırılması amacıyla Mardin Kızıltepe sulu 
koĢullarında, tesadüf bloklarıdeneme deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Varyans analiz 
sonuçlarına göre, genotiplerin tane verimi ortalamaları 508 ile 756 kg/da arasında değiĢirken, en 
yüksek tane verimi 756 kg/da ile 8 numaralı hattan elde edilmiĢ ve genotipler arasındaki verim farkları 
istatistiki olarak 0,01 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Protein oranı ve Zeleny sedimantasyon değeri 
bakımından en yüksek değerler sırasıyla %13,4 ve 36,5 ml ile 13 numaralı hattan elde edilmiĢtir. Bin 
tane ağırlığı bakımından 43 g ile Cumhuriyet-75 çeĢidinin ve hektolitre ağırlığı bakımından ise 83,5 
kg/hl ile 4 numaralı hattının en yüksek değerlere sahip oldukları tespit edilmiĢtir. GGE-biplot analizinde 
PC1 ve PC2 toplam varyasyonun %58,6‟sını oluĢturmuĢtur. ÇeĢit-özellik açısından elde edilen 
poligonda 3 sektör oluĢmuĢ, aynı sektörde yer alan parametrelerin birbiri ile iliĢkili olduğu tespit 
edilirken, (tane verimi, bin tane, hektolitre ve bitki boyu) ve (protein oranı, sedimantasyon) aynı 
sektörde yer alan parametre grupları olarak belirlenmiĢtir. Biplot grafiğinde orjinden uzak ve uzun 
vektöre sahip protein, sedimantasyon, hektolitre özellikleri mevcut varyasyona en fazla katkı yapan, 
orjine yakın yer alıp kısa vektöre sahip olan bitki boyu ve baĢaklanma gün sayısı ise en az katkı yapan 
parametreler olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre araĢtırmada kullanılan genotipler 
arasında tane verimi ve kalite özellikleri bakımından yüksek bir varyasyon olduğu görülmüĢ 
olup,ümitvargörülen genotiplerçoklu lokasyonlarda değerlendirilmek üzere seçilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, tane verimi, kalite, GGE-biplot 
 

Graphical Evaluation of some Bread Wheat Genotypes by GGE-Biplot for 
Grain Yield and Quality Traits 

 
Abstract: This research was conducted to evaluation grain yield and quality traits of bread wheat 
genotypes with GGE-biplot methodology. Experiment was performed in randomized complete-
block design with three replications in 2008-2009 growing season under irrigation condition of 
Mardin/Kızıltepe. 5 approved varieties and 20 advenced lines of wheat were used as a material to 
determine the  quality and grain yield characteristics. Grain yield of average ranged from 508 
kg/da  to 756 kg/da and differences of the genoytes was signifigant.  The highest protein content 
(13.4%) and sedimantation value (36.5%) performed by G-13 with.  Acording to GGE-biplot 
analyze, total variation was %64.63 and three sektor obtained in biplot poligon. T. Grain weight, 
test weight, plant height parameters located in first sector and protein content, zeleny 
sedimantation parameters located second sector. According to results, protein content, zeleny 
sedimantation and test weight that far from biplot origin and had long vector had highest 
contribution to total variation. Wheares, plant height and heading days had less contrubition 
because of close to biplot origin and had short vecor. In the light of obtained results. the lines with  
high performance were evaluated for locations which have different ecological conditions.  

Keywords: Bread wheat, grain yield, quality, GGE-biplot 
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Ekmeklik Buğdayda Ekim Sıklığının Fizyolojik Parametreler Üzerine 
Etkileri 

 
Rukiye Kara

1*
, Abdullah Yasin Dalkılıç

1
, Aydın Akkaya

2
, Yağmur Aldemir

1
, Cengiz Yürürdurmaz

1
 

 
1
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu, Kahramanmaraş 

2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 

*
Sorumlu Yazar İletişim: rkara46@gmail.com 
 
Özet: KahramanmaraĢ koĢullarında, 2012–2013 ürün yılında yapılan bu çalıĢmada, iki ekmeklik 
buğday çeĢidinde (Ceyhan 99 ve Dariel) ekim sıklıklarının (200, 300, 400, 500, 600 ve 700 tane/m

2
) 

fizyolojik parametreler üzerine olan etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma tesadüf blokları deneme planına 
göre faktöriyel düzenleme yapılarak 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada ekmeklik buğday 
çeĢitlerinin üç dönemde (gebecik, çiçeklenme ve tane dolum baĢlangıcı) klorofil içeriği, bitki örtüsü 
sıcaklığı (Bös), net fotosentez hızı (An), stoma iletkenliği (gs), Ci/Ca oranı, mezofil iletkenliği (Mi), 
yaprak sıcaklığı (Ys), transpirasyon hızı (E) ve tane verimi incelenmiĢtir. ÇeĢitler yönünden çiçeklenme 
dönemi An ve Mi, ekim sıklığı yönünden gebecik dönemi E, Ci/Ca oranı ve Ys ile çiçeklenme dönemi 
Bös ve Mi, ekim sıklığı x çeĢit interaksiyonu yönünden çiçeklenme dönemi Bös ile tane dolum 
baĢlangıcında An ve Mi arasında istatistiki olarak önemli farklar bulunmuĢtur. Dariel çeĢidinin tane 
verimi (616 kg/da), Ceyhan 99 çeĢidinden (562 kg/da) önemli derecede yüksek olmuĢtur. Ekim 
sıklığında 500 tane/m

2
 ye kadar olan artıĢ tane verimini önemli derecede artırmıĢ, ancak bundan sonra 

artan ekim sıklığı tane veriminde önemli bir artıĢ sağlamamıĢtır. Ekim sıklığındaki artıĢa karĢı tane 
verimi yönünden her iki çeĢit benzer tepki göstermiĢ ve ekim sıklığı x çeĢit interaksiyonu önemli 
olmamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, ekim sıklığı, verim ve fizyolojik unsurlar 
 

The Effects on Sowing Density to Physiological Parameters in Bread 
Wheat 

 
Abstract: The effects on physiological parameters of sowing densities (200, 300, 400, 500, 600 and 
700 seed/m

2
) in bread wheat cultivars (Ceyhan-99 and Dariel) were investigated in 2012-2013 crop 

year in KahramanmaraĢ. The research with factorial arrangement was carried out by randomized 
complete block design with four replications. The chlorophyll content, canopy temperature, net 
photosynthetic rate, stomatal conductance, Ci/Ca, mesophyll conductance, leaf temperature, 
transpiration rate at and grain yield were investigated for the bread wheat cultivars in three period 
(booting, anthesis and grain filling period) in the research. Differences among the cultivars An and Mi 
at anthesis, among the sowing density E, Ci/ Ca and Ys at booting stage, Bos and mi at anthesis, 
among the sowing density x cultivars interaction Bos at anthesis, An and Mi at grain filling period were 
significantly important. The grain yield of Dariel species (616 kg/da) was significantly superior to 
Ceyhan-99 (562 kg/da). The planting frequency of 500 grain/m

2
 increased the grain yield significantly, 

but further increases in the frequency didn‟t make sense. Despite the increase in the planting 
frequency, the two species reported similar reactions by means of grain yield and sowing density x 
cultivars interaction was not important. 

Keywords: Bread wheat, sowing density, yield and physiological parameters 
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Güneydoğu Anadolu Ekolojik KoĢullarında Fakültatif Ekmeklik Buğday 
Genotiplerin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, fakültatif ekmeklik buğday genotiplerinin Güneydoğu Anadolu‟nun yağıĢa dayalı 
çevrelerde verim ve bazı kalite özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
materyal olarak GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi‟nin ekmeklik buğday ıslah 
programında geliĢtirilen 21 adet hat ve 4 standart (Cemre, Konya, Sagitario ve Pehlivan) çeĢit 
kullanılmıĢtır. Denemeler Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak, 2012/2013 
yetiĢtirme döneminde üç farklı çevrede (Diyarbakır, Hazro ve Malatya) yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
genotiplerin üç çevredeki tane verimi,1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, sedimentasyon, yaĢ gluten 
ve protein oranları incelenmiĢtir. Tane verimi, hektolitre ağırlığı ve sedimentasyon değerleri 
bakımından genotipler arasındaki farklılıklar her üç lokasyonda önemli bulunmuĢtur. Ancak genotipler 
incelenen diğer özellikler bakımından lokasyonlara göre farklılıklar gösterdiği saptanmıĢtır. ÇalıĢmada 
kullanılan genotiplere ait veriler kullanarak yapılan temel bileĢenler analizinde Diyarbakır ve Malatya 
lokasyonun aynı grupta, Hazro lokasyonu ise farklı grupta yer almıĢtır. Tane verimi yönünden; 
Diyarbakır ve Malatya lokasyonunda genotip 7 ve Hazro lokasyonunda genotip 4 (sırasıyla 807 kg/da, 
676 kg/da ve 641 kg/da) en yüksek verim verirken,  genotip 3, 6, 16, 19 ile Pehlivan çeĢidinin tüm 
çevrelerde stabil genotipler olarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Fakültatif ekmeklik buğday, genotip, verimi, kalite 
 

Evaluation of some Quality Traits and Yield of Facultative Bread Wheat 
Genotypes in Southeast Anatolia Ecological Conditions 

 
Abstract : This research was conducted to evaluate the some quality properties and yield of 
facultative bread wheat genotypes under the rainfed environments of Southeastern Anatolia. In this 
experiment were used 21 advanced lines which improved in bread wheat breeding program in GAP 
International Agricultural Research and Training Center and 4 standard varieties (Cemre, Konya, 
Sagitario ve Pehlivan). Trials were carried out according to a randomized complete block design with 3 
replicates, at the plant growing season in 2012/2013, at Diyarbakır, Hazro and Malatya locations. In 
this research, grain yield, 1000 kernel weight, hectoliter weight, sedimentation, wet gluten and protein 
content were examined. Differences between genotypes were significant for grain yield, hectoliter 
weight, sedimentation in all three locations. However, genotypes were found to vary according to 
However, Genotypes showed different according to the envoriment for other studied traits. In the main 
components of the analysis made by using data of the genotypes used in the study, Diyarbakir and 
Hazro location were in the same group, while Malatya was in different group. In terms of grain yield; 
genotypes 16, 3, 5 (Pehlivan cultivar), and 19 were determined as the most stable genotypes for all 
the environments whereas genotype 7 was found to be the best performance for Diyarbakır and 
Malatya (respectively 807 kg/da, 676 kg/da),  genotype 4  (641 kg/da) for Hazro location. 

Keywords: Facultative bread wheat, genotype, yield, quality 
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Ġleri Kademe Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) F8 Hatlarının Verim 
ve Bazı Kalite Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Özet: 2013-2014 yetiĢtirme yılında Adana ekolojik koĢullarında yürütülen bu araĢtırmada, Doğu 
Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü buğday ıslah materyali içinde yer alan ve verim denemesinde 
kullanılan ekmeklik buğday F8 hatlarının verim ve bazı kalite özellikleri incelenmiĢtir. Denemede 
materyal olarak 23 adet ekmeklik ileri hat ve 2 adet kontrol çeĢidi (Adana 99 ve Karatopak) 
kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak Doğu Akdeniz 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüĢtür. Verim 716,7-964,3 kg/da, 
tanedeki protein oranı %11,3-14,6, sedimentasyon değeri 36-56 ml, gluten değeri %27,11-33,79 ve 
hektolitre ağırlığı 76,2-83,2 kg/hl arasında değiĢmiĢtir. Standart çeĢitlerden daha üstün özellik 
gösteren hatlar ıslah çalıĢmalarında kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, ileri kademe hat, tane verimi, kalite 
 

Determining Yield and some Quality Traits of Advanced Bread Wheat 
(Triticum aestivum L.) F8 Lines 

 
Abstract: This study was carried out in Adana ecological condition in 2013-2014 growing season in 
order to determine yield and some quality traits of  advanced F8 bread wheat lines that took place in 
the yield trial as breeding material. The material of the trial were 23 bread wheat advanced lines and 
two standart wheat varieties (Adana 99 and Karatopak). The trial took part in Çukurova Agricultural 
Research Institute‟s experimantal area. It was carried out according to the randomized complete block 
design with three replications. Minimum and maximum values of the traits were changed as fallow: for 
yield 716.7-964.3 kg/da, for grain protein content 11.3-14.6%, for sedimentation 36-56 ml, for gluten 
27.11-33.79% and for test weight 76.2-83.2 kg/hl. In terms of examined traits, the advanced bread 
wheat lines with superior features were transferred to the next year to be used in the breeding 
program. 

Keywords: Bread wheat, advanced inbredline, grain yield, quality 
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Bazı Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinde Toprak Üstü Biyokütle ve Kök 
Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerin AraĢtırılması 
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Özet: Dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde kuraklık, buğday üretimini sınırlayan ana faktördür. 
Bu sebeple buğday ıslahında kuraklığa toleransı arttırmak için çok sayıda çalıĢma olup, bu konuda 
önemli parametrelerden birisi de su ve besin maddelerinin topraktan alımını sağlayan kök sistemleridir. 
Buğdayda tane verimini arttırmak su ve besin maddelerini daha etkin kullanmayı gerektirir. Türk 
buğday çeĢitlerinde kök özelliklerini analiz etmek, seleksiyon sürecinde hızlı tarama için muadil 
yaklaĢımlar belirlemek ve onları verimle kıyaslamak bize değerli sonuçlar verebilir. Ayrıca, kök 
sistemleri üzerine yapılan çalıĢmalar gelecekte stres ve diğer fizyoloji çalıĢmalarının sonuçlarını 
geniĢletmek ve yorumlamak için de önemlidir. Bu araĢtırma, 2013 yılında, Kaliforniya Üniversitesi, Bitki 
Bilimleri Bölümü araĢtırma seralarında, tesadüf parselleri deneme deseninde, dört tekerrürlü olarak 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, Gerek-79, Bezostaja-1, Yayla-305, Ak-702, Atay-85, Kate A-1, Köse 
220/39, Sivas 111-33, Yektay-406 ve Yecora Rojo ekmeklik buğday çeĢitleri kullanılmıĢtır. Bitkiler 100 
cm uzunluğunda, 10 cm çapında, içinde kum bulunan tüplerde yetiĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, 
toplam kök biyokütlesi 0,39-2,17 g arasında değiĢirken, kök uzunlukları ise 87,3-104,3 cm arasında 
bulunmuĢtur. Toplam kök biyokütlesi ile gövde, toplam bitki biyokütlesi ve kardeĢ sayıları arasında 
istatistiksel anlamda önemli (p<0,01) pozitif iliĢkiler belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, yeni buğday çeĢitlerinin 
ıslahında, bitki geliĢiminin iyileĢtirmesinde ve kurağa toleransın arttırılmasında kök yapılarının da dahil 
edilmesine yönelik sonuçlar elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kurağa tolerans, kök özellikleri, biyokütle 
 

Investigation of Relationships Between Above Ground Biomass and Root 
Traits in some Bread Wheat Cultivars 

 
Abstract: Drought is the main factor limiting wheat production in many regions of the world and our 
country. Hence, there are many studies to improve drought tolerance in wheat breeding and one of the 
most important parameters is root system that providing to uptake of water and nutrients from the soil. 
Increasing the grain yield of wheat requires more efficient use of water and nutrients. Analyze of the 
root traits of Turkish wheat cultivars, determine the equivalent approaches for rapid screening in 
selection process and compare them with grain yield may give us valuable results. Furthermore, 
studies about root systems crucial to extend and interpret the results of stress and other physiology 
studies in the future. This research was conducted on randomized complete plot design with four 
replications, at University of California, Department of Plant Sciences, at research greenhouse, in 
2013. In this study, Gerek-79, Bezostaja-1, Yayla-305, Ak-702, Atay-85, Kate A-1, Kose 220/39, Sivas 
111-33, Yektay-406 and Yecora Rojo bread wheat cultivars were used. Plants were grown in sand-
tube (100 cm length and 10 cm diameter). As a result, Root biomass was determined ranging between 
0.39–2.17 g, root length was 87.3-104.3 cm. Positive and significant relationships (p<0,01) were 
determined between root biomass with shoot, plant biomass and tiller numbers. In this research, 
results were obtained direction of adding the root structure for breeding new wheat cultivars, for 
improvement of plant growth and to improve of drought tolerance. 

Keywords: Bread wheat, drought tolerance, root traits, biomass 
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Ekmeklik Buğdayda Seleksiyon Kriteri Olabilecek Erken Dönem 
Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi 
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Özet: ÇalıĢma, 16 yazlık ekmeklik buğday genotipi kullanılarak fide döneminde kuraklık ve yüksek 
sıcaklık koĢullarında bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin saptanması amacıyla yapılmıĢtır. 
Genotipler, tam kontrollü koĢullarda, 2 farklı su (%100 ve %25 sulu) ve 2 farklı sıcaklık (gündüz/gece; 
17/11°C ve 27/21°C) uygulaması altında, 4. yaprak geliĢiminin tamamlandığı (ZGS: 14.5) döneme 
kadar yetiĢtirilmiĢtir. 4. yaprakta; oransal su içeriği, hücrelerinin zarı kararlılığı, yaprak alanı, yaprak eni 
ve klorofil içeriği (SPAD) değerleri ölçülmüĢtür.  ÇalıĢmada, fide özellikleri ile tarla denemesi dane 
verimi arasındaki iliĢkiler ele alınmıĢtır. Yapılan ölçümlerde genotiplerin oransal su içeriği; %86,3 
(Inqlab-91) ile %90,9 (Adana-99), hücre zar kararlılığı; %16,4 (Mané-Nick) ile %31,8 (Balattila ve 
Cemre) oranlarında önemli farklılıklar göstermiĢtir. Genotiplerin SPAD değerlerine yüksek sıcaklık 
%18,6, su gerilimi ise %3,3 oranında düĢüĢe neden olmuĢtur. Su gerilimi, yaprak enini ve alanını 
azaltmıĢ (sırasıyla; %25 ve %45,9), yüksek sıcaklığın bu özellikler üzerine önemli bir etkisi 
görülmemiĢtir. Dane verimi ile fide özellikleri arasında sadece SPAD değerleri ile önemli bir iliĢki 
(r=0,598*) bulunmuĢtur. Bu çalıĢma, erken dönem SPAD ölçümlerinin, bitki ıslahı programlarında bir 
ıslah kriteri olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, yüksek sıcaklık, kuraklık, SPAD, dane verim 
 

Morphological and Physiological Traits for Selection Criteria of Bread 
Wheat in the Seedling Stage  

 
Abstract: This study was conducted to determine some morphological and physiological features of 
16 spring bread wheat  genotype under drought and high heat stress conditions in the seedling stage. 
The genotypes was grown until  4

th
 leaf stage (ZGS: 14.5) in the controlled condition that two water 

levels (Control: irrigated field capacity:SU100 and drought: irrigated 25% of the field capacity: SU25) 
and two temperature regime (Cool: day/night; 17/11°C and high temperature: 27/21°C). Relative water 
content, membrane stability, area, extensity and total chlorophyll (SPAD) values were measuret at the 
4

th
 leaf.  The relationship between seedling traits and grain yield of field experiment were evaluated in 

the study. As a result, relative water content and membrane stability were significantly ranged between  
86.3% (Inqlab-91) to 90.9% (Adana-99) and 16.4% (Mané-Nick) to 31.8% (Balattila ve Cemre) 
respectively. SPAD values were were reduced in the heat and drought stres, 18.6%and 3.3%, 
respectively. Leaf wide and leaf area were significantly reduced in the water stress 25% ve 45.9%, 
respectively but they was not affected by high temperature. Among investigated traits, only SPAD was 
significantly correlated (r=0.598*) with grain yield. This study showed that, SPAD measurements can 
be used as an early selection criteria in the breeding programs. 

Keywords: Wheat, high temperature, drought, SPAD, grain yield 
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Buğdayda (Triticum aestivum L.) Çinko ve Fosfor Uygulamalarının Verim 
ve Verim Öğelerine Etkisi 
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2
Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Van 
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Sorumlu Yazar İletişim: yesimtogay@hotmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, farklı çinko ve fosfor dozları uygulamalarının buğdayda verim ve verim öğelerine 
etkisini belirlemek üzere 2009–2010 yetiĢtirme sezonunda Kastamonu ili TaĢköprü ilçesi Uzunkavak 
köyü koĢullarında yürütülmüĢtür. Denemede kullanılan Cumhuriyet-75 buğday çeĢidine üç farklı fosfor 
(0, 6 ve 12 kg/da) ve üç farklı çinko dozu (0, 200 ml ve 400 ml/da)  uygulanarak verim ve bazı verim 
öğeleri üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada birim alan tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, 
tanede protein oranı, tanedeki fosfor içeriği, tanede çinko içeriği, bitki boyu, baĢak boyu, baĢakçık 
sayısı ve tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve metrekarede baĢak sayısı incelenmiĢtir. Deneme 
sonucunda çinko ve fosfor dozlarının verim ve verim öğelerinde önemli artıĢlar sağladığı belirlenmiĢtir. 
En yüksek tane verimi, 465,6 kg/da ile 6 kg/da fosfor + 400 ml/da çinko uygulamasından elde 
edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday,  fosfor, çinko, verim     
 

The Effect of Zinc and Phosphorus Applications on Yield and Yield 
Related Traits in Wheat (Triticum aestivum L.) 

 
Abstract: The study was conducted to determine effects of different levels of zinc and phosphorus on 
the yield and some yield components in Wheat in during 2009-2010 growing season in Uzunkavak 
villages of Taskopru of Kastamonu . The experiment was laid out in a factorial randomised block 
design with three replications. The study was conducted to determine effects of different levels of 
phosphorus (0, 6 and 12 kg/da) and zinc (0, 200 and 400 ml/da)  on the yield and some yield 
components in wheat . In the study were investigated the seed yield, biological yield, harvest index, 
protein ratio and phosphorus content and zinc content  in seeds, plant height, spike height, spikelet 
number, seed number per spike, 1000-seed weight, number of spike per meter square. The results of 
the study indicated that zinc and phosphorus applications increased significantly the seed yield and 
yield components. The highest seed yield (465.6  kg/da) was obtained from 6 kg/da phosphorus + 400 
ml/da zinc  application.  

Keywords: Wheat, phosphorus, zinc, yield 
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Buğdayda (Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.) Hümik 
Asit ve Fosfor Uygulamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma, hümik asit ve farklı fosfor dozları uygulamalarının buğdayda verim ve verim 
öğelerine etkisini belirlemek üzere 2008–09 yetiĢtirme sezonunda Van‟da yürütülmüĢtür. Deneme 
tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Denemede 
Tir buğdayına üç farklı fosfor (0, 6 ve 12 kg/da) ve üç farklı hümik asit dozu (0, 30 ve 60 kg/da) 
uygulanarak verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada birim alan tane verimi, 
biyolojik verim, hasat indeksi, tanede protein oranı, tanedeki fosfor içeriği, bitki boyu, baĢakçık sayısı 
ve tane sayısı, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı incelenmiĢtir. Deneme sonucunda hümik asit ve 
fosfor dozlarının verim ve verim öğelerinde önemli artıĢlar sağladığı belirlenmiĢtir. En yüksek tane 
verimi,  171,2 kg/da ile 12 kg fosfor /da + 60 kg hümik asit/da uygulamasından elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, fosfor, hümik asit, verim 
 
Not: Bu çalıĢma NurĢen Kara‟nın Yüksek Lisans Tezinden derlenmiĢtir. 
 

The Effect of Humic Acid and Phosphorus Application on the Yield and 
some Yield Components in Wheat (Triticum aestivum L. var. 

leucospermum (Körn.) Farw.) 
 
Abstract: The study was conducted to determine effects of different levels of humic acid and 
phosphorus on the yield and some yield components in Wheat (Tir) in during 2008-09 growing season 
in Van. The experiment was laid out in a factorial randomised block design with three replications. The 
study was conducted to determine effects of different levels of phosphorus (0, 6 and 12 kg/da) and 
humic acid (0, 30 ve 60 kg/da)  on the yield and some yield components in Wheat (Tir). In the study 
were investigated the seed yield, biological yield, harvest index, protein ratio and phosphorus content  
in seeds, plant height, spike height, spikelet number, seed number per spike, 1000-seed weight, 
hectolitre weight. The results of the study indicated that humic acid and phosphorus applications 
increased significantly the seed yield and yield components. The highest seed yield was obtained from 
12 kg phosphorus /da + 60 kg humic acid /da application with 171.2 kg/da. 

Keywords: Wheat, phosphorus, humic acid, yield 
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Buğdayın KardeĢlenme Döneminde Farklı Dozlarda Giberellik Asit (GA3) 
Uygulamalarının Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri 
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Sorumlu Yazar İletişim: saitaykanat@hotmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, 2011 (Kasım) ve 2012 (Haziran) ayları arasında Adana‟nın Ceyhan ilçesinde ve 
çiftçi koĢullarında yürütülmüĢtür. Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrür olarak kurulan bu 
denemede; tohumluk materyali olarak Adana-99 ekmeklik buğday çeĢidi kullanılmıĢtır. Buğdaylar 4. 
kardeĢ (Z24) dönemindeyken (ġubat-2012) bitkilere 3 farklı dozda (0,5 g/da, 0,75 g/da ve 1 g/da) GA3 
uygulaması yapılmıĢtır. Alınan agronomik gözlemler ve yapılan istatistik analizleri sonucunda bitki 
boyu, biyolojik verim, sap verimi, verim, baĢakta dane sayısı, hasat indeksi ve 1000 dane ağırlığında 
istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Bitki boyu değerlerinde ise istatistiki olarak önemli bir 
fark bulunamamıĢtır. Genel olarak GA3 uygulamaları buğday geliĢimini hızlandırmıĢ ve bir takım verim 
öğeleri üzerinde olumlu etkilere sebep olmuĢtur. 0,75 g/da ile 1 g/da GA3 uygulamaları kontrol 
parseline göre %2,53 ile %7,15 arasında verim artıĢına sebep olmuĢlardır. En yüksek verim değeri 
702,91 kg/da ile 1 g/da GA3 uygulamasından elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday tarımı, bitki geliĢim düzenleyicileri, gibberellik asit 
 

Effects On some Yield Components of Different Dose  Gibberellic Acid 
(GA3) Applicatıon in Wheat Tillering 

 
Abstract: In this study, between 2011 (November) and 2012 (June) was carried out in conditions of 
farmers Ceyhan district of Adana. The experiment was established randomized complete block design 
with three replications in this trial; Adana-99 bread wheat cultivars were used as seed material. Wheat 
tillering (Z24) in the early phase was made 3 different doses (0.5 g/da, 0.75 g/da and 1 g/da) of GA3 

application. Taken agronomic observations and a result of the statistical analysis was respectively a 
significant difference statistically of plant height, biological yield, straw yield, yield, spike grain number 
harvest index and 1000 kernel weight. As general,  GA3 application of wheat was accelerate the 
development and has led to a number of positive effects on yield components. 0.75 g/da to 1 g/da GA3 
applications compared to the control plots have resulted in increased efficiency in between 10.72% 
and 15.63%. The highest yield (710.66 kg/da) of obtained from 1 g/da GA3 application in wheat. 

Keywords: Wheat production, plant growth regulators, gibberellic acid 
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Konya ġartlarında Buğdayın GeliĢme Dönemlerine Ait Günlük Toplam 
Sıcaklık (GDD) Değerleri 
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Özet: ÇalıĢma Konya Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü arazisinde, 2010-2011 
yetiĢtirme sezonunda yürütülmüĢtür. Denemede, Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kurak alanları için 
geliĢtirilen 6 çeĢit kullanılmıĢ olup; orta erkenci ve alternatif tabiatlı Karahan 99 ekmeklik buğday çeĢidi 
GDD hesaplamalarında kullanılarak “Temel Sıcaklık” olarak “0” ve “2” °C alınmıĢtır. Temel sıcaklık 2

o
C 

alındığında geliĢme dönemlerine göre (Zadoks ve ark., 1974), tohumun çimlenip çıkıĢı (Z9) için 
238°Cgün, ana sap ve iki kardeĢ olduğu zaman (Z22) toplam 571°Cgün, sapa kalkmada (Z31) toplam 
728°Cgün, gebecik baĢlangıcında (Z40) toplam 919

o
Cgün, baĢaklanmada (Z54) toplam 1114

o
Cgün, 

çiçeklenmede (Z60) toplam 1145°Cgün, süt olumda (Z73) toplam 1325°Cgün olarak hesaplanmıĢtır. 
“Temel Sıcaklık”, “2” °C olarak alındığında çıkıĢtan hasada kadar geçen sürede GDD değeri 1795°Cgün 
olarak hesaplanırken; “Temel Sıcaklık” “0” 

o
C olarak alındığında çıkıĢtan hasada kadar geçen sürede 

toplam GDD 2274°Cgün olmuĢtur. Bu veriler ıĢığında, Konya yöresinde gelecek yıllarda değiĢik geliĢme 
dönemlerindeki yağıĢ ve sıcaklık değerleri göz önünde bulundurularak buğdayın yabancı ot ilaçlaması, 
gübrelenmesi gibi birçok uygulamanın zamanının belirlenmesinde iĢe yarayacağı gibi hasat zamanının 
tahmin edilmesi ve dolaylı olarak verim tahmini yapılmasına da katkı sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, GDD (Günlük Sıcaklık Toplamı) 
 

Daily Growing Degree Days (GDD) Values for Developmental Stages of 
Wheat in Konya Conditions 

 
Abstract: The study was conducted in 2010-2011 growing season in Bahri DağdaĢ Ġnternational 
Research Institute in Konya. In this study, It was grown to 6 cultivars that were regestrated for dry area 
of Central Anatolia and Transon Zoon. Karahan 99 cultivar which is erly medium and alternative type 
was used for GDD calculatead. The base temperature 2

o
C was calculated for respectively Z9, Z22, 

Z31, Z40, Z54, Z60, Z73 were 238,  571, 728, 919, 1114, 1145 and 1325
o
Cday. Calculataed as “base 

temperature” zero from germination to harvesting Growing Degree Day (GDD) was 2274, as a “base 
temperature” ,in the other hand, 2

o
C from germination to harvesting Growing Degre Day (GDD) was 

1795
o
Cday. According to this study, in any stage of wheat development taking into account rainfall and 

wheather temperature in Konya region, it can be estimated that is weed control, fertilization, grain yield 
and etc., 

Keywords: Wheat, GDD (Growing Degree Days) 

 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

70 

 

Durum Buğdayı (Triticum turgidum ssp. durum) Genotiplerinin Bazı 
Kalite Özellikleri ile Glüten Bantları (LMW) Yönünden Taranması 
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5
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Özet: Bu çalıĢmada yazlık durum buğday melez bahçesinde yer alan Tescilli, Yerel, Türk melez, 
ICARDA, CIMMYT ve Azerbaycan menĢeli 135 genoipin kaliteleriyle ilgili olarak bin tane ağırlığı (BA), 
camsılık oranı (CT), protein oranı (PRT), SDS sedimantasyon değeri (SDS) ile LMW-1 ve LMW-2 
glütenin protein desenleri incelenmiĢtir. Genotiplerin bin tane ağırlıklarının 28,6-48,6 g (ort. 29 g); 
protein içeriklerinin %10,0-15,6 (ort. %13,6); protein kalitesini yansıtan sedimentasyon hacimlerinin 
10,0-26,0 ml (ort. 18,2 ml) ve camsı tane oranının 86,0-100 (ort. 96,7) arasında değiĢtiği tespit 
edilmiĢtir. Makarna piĢme kalitesini gösteren LMW glütenin proteinleri varlığı bakımından, yerel 
genotiplerin %85‟i, Türk melezlerin %73‟ü, ICARDA menĢeli genotiplerin %90‟ı, CIMMYT menĢeli 
genotiplerin %92‟si ve Azerbaycan menĢeli genotiplerin %66‟sı LMW-2 glütenin proteinleri içerdiği 
tespit edilmiĢtir. Tüm genotipler LMW-2 glütenin proteinleri ve diğer kalite özellikleri bakımından birlikte 
değerlendirildiğinde; yerel kaynaklardan DevediĢi, Havrani, Hav-27 ve Menceki; tescilli çeĢitlerden 
Balcalı-85, Balcalı-2000 ve Kunduru; yabancı kaynaklardan ise G41, G53, G57, G59, G60, G68, G71, 
G87, G91, G96, G101, G116, G127, G128 ve G129 genotiplerinin potansiyellerinin yüksek olduğu ve 
melezlemelerde kaynak olarak kullanılabileceği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Durum, gluten bandı, makarnalık kalitesi, melez bahçesi ve yerel buğday 
 

Screening Durum Wheat Genotypes for some Quality Traits and LMW-
Glutenin Proteins 

 
Absract: In this study, such pasta-quality associated characteristics as glutenin low molecular weight 
(LMW1 and LMW2), protein contents, SDS sedimentation, thousand kernel weight and witreousness 
of selected 135 genotypes originated from Turkish durum wheat landraces, crosses and registered; 
ICARDA, CIMMYT and Azerbaijani origin grown in Diyarbakır were investigated. Thousand kernel 
weight of the genotypes ranged from 28.6 to 48.6 g. (mean 29 g); protein contents of the genotypes 
ranged from 10.0% to15.6% (mean 13.6%); sedimentation volumes from 10.0 to 26.0 ml (mean 18.2 
ml). The 85% of the wheat landraces, the 73% of Turkish crosses, the 90% origin of ICARDA, the 92% 
origin of CIMMYT and the 66% origin of Azerbaijani were determined to carry LMW-2 glutenin proteins 
linked with superior pasta cooking quality. From the wheat genotypes evaluated; Havrani, Hav-27 and 
Menceki, Balcalı-85, Balcalı-2000, Kunduru, G41, G53, G57, G59, G60, G68, G71, G87, G91, G96, 
G101, G116, G127, G128 and G129 were determined to have a high potential in terms of protein 
quality and usability in hybridization. 

Keywords: Crossing garden, durum, glutenin protein, pasta quality, landraces 
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Buğday ÇeĢitlerinde Kalite Sorunları ve Çözüm Yolları: Orta Anadolu 
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Özet: Kamu ve özel sektör tarafından geliĢtirilen sertifikalı buğday çeĢitlerinin üretimi Orta Anadolu 
Bölgesinde geniĢ alanlarda yapılmaktadır. GeliĢtirilen bu buğday çeĢitlerinin geniĢ alanlarda 
üretilmesine sertifikalı tohum destekleri etkili olmuĢtur. Sertifikalı tohum desteğini alan üreticiler 2004 
yılından beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından desteklenmektedir. Bu destek 
sonucunda üretilen buğday çeĢitlerinde kalite değerleri yükselmiĢ ve yükselmeye‟de devam 
etmektedir. Bu çalıĢmada, Ticaret Borsalarına gelen buğdayların kalite değerleri Toprak Mahsulleri 
Ofis (TMO) alım baremine göre incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında Polatlı Ticaret Borsası (PTB), 
Konya Ticaret Borsası (KTB) ve EskiĢehir Ticaret Borsasına  (ETB) gelen buğdayların (2014 yılı) 
kaliteleri değerlendirilmiĢtir. PTB gelen buğdayların %82,0‟sının protein oranı, %82,0‟sinin hektolitre 
ağırlığı (kg/l) ve %74,2‟sininsüne ve kımıl tahribatı oranı alım bareminde iyi ve çok iyi sınıfta yer 
almıĢtır. KTB  gelen buğdayların ortalama protein oranı %12,9 ve ortalama hektolitre ağırlığı 79,1 kg/l 
olup alım bareminde iyi ve çok iyi sınıfta yer almıĢtır. ETB‟sındaki buğdayların %60,1‟nin protein oranı 
ve %73,1‟nin hektolitre ağırlığı alım bareminde iyi ve çok iyi olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar kamu 
ve özel sektör tarafından geliĢtirilen buğday çeĢitlerinin kalite değerlerinin yüksek olduğunun bir 
göstergesidir. Bundan dolayı, sertifikalı tohum desteklerinin kalite açısından devam ettirilmesi 
gerekmektedir. ÇalıĢma bölgesinde üretimi yoğun olarak yapılan buğday çeĢitleri Esperia, Kate-A1, 
Tosunbey, Konya-2002 ve Sönmez-2001dir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday kalitesi, ticaret borsaları, TMO alım baremi 
 

Quality Problems and Solutions in Wheat Varieties: The Case of Central 
Anatolia 

 
Abstract: The production of the certified wheat varieties developed by public and private sector are 
carried out in wide areas in Central Anatolia Region. Incentives for certified seed have been effective 
to produce large areas improved wheat varieties. The producers who take incentives for certified seed 
are supported by Ministry of Food, Agriculture and Livestock (GTHB) since 2004. As a result of this 
support, quality values increased in the produced wheat and it will continue to rise in the future. In this 
study, quality values of wheat from From the Commodity Exchange were investigated according to the 
scale purchases of Soil Turkish Grain Board (TMO). The scope of work, the wheat quality of Polatlı 
Commodity Exchange (PTB), Konya Commodity Exchange (KTB) and EskiĢehir Commodity Exchange 
(ETB) are evaluated in 2014. Protein ratio of 82,0,  %, 82,0 %of test weight (kg / l) and  74.2 %rate of 
destruction of water and dust mites of the wheat come from the PTB are categorized good and pretty 
good classification according to scale purchases. The average protein content of 12.9%and the 
average test weight of 79.1 kg / l the wheat come from KTB is classified good and pretty good 
according to scale purchases.  60.1%protein content of and Test weight of 73.1%the wheat come from 
ETB is classified good and pretty good according to scale purchases. That‟s why the support of 
certified seed should maintain in terms of quality. Wheat varieties made production with intensively in 
working area are Esperia, Kate-A1 Tosunbey, Konya-2002 and Sonmez-2001. 

Keywords: Wheat quality, commodity exchange, TMO wage scale 
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Özet: Dünyada son yıllarda etkileri daha da belirgin Ģekilde hissedilen çevre kirliliği bitkisel üretimi ve 
elde edilen ürünleri olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle endüstri sanayinin geliĢmesiyle birlikte atık 
ürün olarak ortaya çıkan belirli konsantrasyonların üzerinde ağır metaller insan beslenmesi ve toplum 
sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Ġnsanlığın temel besin kaynağı olan ekmeklik buğday ve 
ürünlerinin içerdiği ağır metal kompozisyonlarının belirlenmesi hem insan beslenmesi hem de bitki 
sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araĢtırmada; farklı ekolojik koĢullarda 
yetiĢtirilen 11 adet ekmeklik buğday çeĢitlerinin tanelerinin ağır metaller olan kurĢun ve kadmiyum 
içerikleri laboratuar analizleri sonucunda tespit edilmiĢtir. Ekmeklik buğday çeĢitlerinin kurĢun ve 
kadmiyum içerikleri Humboldt Üniversitesinde analizleri yapılmıĢ ve Duncan çoklu karĢılaĢtırma testi 
ile kıyaslamaları yapılmıĢtır. Elde edilen analiz sonuçlarında ekmeklik buğday çeĢitlerinin kurĢun 
içerikleri p<0,01 düzeyinde istatistiksel anlamda önemli bulunurken, ortalama değerleri 0,129-0,324 
mg/kg (%KM) arasında değiĢmiĢtir. ÇeĢitlerin birbirleri ile olan kıyaslamalarında kadmiyum içerikleri 
ise p<0,05 düzeyinde önemli bulunurken, ortalama olarak 0,0169-0,0518 mg/kg (%KM) arasında 
kadmiyum içerikleri tespit edilmiĢtir. Özellikle beslenmesi buğdaya dayalı ülkelerin toplum sağlığı ve 
beslenmesi açısından bitkisel üretim yapılan arazilerin, kullanılan sulama sularının ve elde edilen 
ürünlerin ağır metal içeriklerinin bilinmesi ve konuyla ilgili önlem alınması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, ağır metal, kurĢun, kadmiyum 
 

Cadmium and Lead Concentrations of Bread Wheat (Triticum aestivum 
L.) Varieties Grown in Different Ecological Conditions 

 
Abstract: Environmental pollution and its effects are more clearly perceived in recent years, 
negatively affects plant production and its products in all over the world. In particular, heavy metals 
which are industrial waste occurs due to development of the industry, significantly affect human 
nourishment and public health at high concentrations. Determination of heavy metal composition in 
bread wheat that is main source of mankind's nutrient and its products is important in terms of both 
human nourishment and plant health. For this reason in this study, two heavy metals are cadmium and 
lead content of 11 bread wheat varieties grown in different ecological conditions was determined in 
laboratory conditions. Lead and cadmium content of wheat varieties analyzed in Humboldt University 
and results are compared by Duncan multiple comparison test. According to the results; Pb content of 
varieties was found p<0,01 statistical significance level and mean values ranged between 0.129-0.324 
mg/kg (KM%). Comparison Cd content of varieties p<0,0 statistical significance level was found and 
mean values ranged between 0.0169-0.0518 mg/kg (KM%). Knowledge of heavy metal content  of 
farmland, irrigation water and food products is especially important for countries consume wheat 
based products and necessary measures should be taken in this issue. 

Keywords: Bread wheat, heavy metal, lead, cadmium 
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Bazı Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinin Çiçeklenme Dönemi Sonrası 
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Özet: Ülkemizin önemli bir bölümünü içerisine alan, Akdeniz Ġklim özelliği gösteren bölgelerde, bahar 
aylarında meydana gelen düzensiz ve yetersiz yağıĢlardan dolayı, özellikle kıĢlık üretimde önemli 
kayıplar oluĢmaktadır. Mevcut çalıĢmada, bu kritik döneme denk gelen çiçeklenme sonrası kurak 
koĢulların, 16 ekmeklik buğday genotipi üzerine etkilerinin, çeĢitli strese dayanıklılık indeksleri 
kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme 
alanlarında, kontrol ve kurak koĢullar olmak üzere iki farklı çevrede, 16 ekmeklik buğday çeĢidi ile 
2013-14 yetiĢtirme döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. Kuraklık uygulanacak parsellerin üzeri, Nisan 
ayından itibaren yağmur uzaklaĢtırıcı konstrüksiyon kullanılarak, ıĢığı geçiren polietilen malzeme ile 
kapatılmıĢ ve kuraklık uygulaması hasat dönemine kadar devam ettirilmiĢtir.  Kuraklık uygulanan 
parsellerde ortalama toprak nem içeriği, kontrol parsellerine göre,  0-20 cm profilde % 27.1, 20-40 cm 
profilde % 9.0 ve 40-60 cm profilde ise % 11.2 oranında daha düĢük seyretmiĢtir. Ortalama dane 
verimi kontrol koĢullarında 344.4 kg/da iken, kurak koĢullarda % 12.1 düĢüĢ göstererek 302.5 kg/da 
olarak gerçekleĢmiĢtir. ÇeĢitlerin çiçeklenme sonrası kuraklığa tepkileri, Strese Tolerans Ġndeksi 
(TOL), Strese Hassasiyet Ġndeksi (SSI), Oransal Verim Kaybı (RDY), Strese Dayanıklılık Ġndeksi (STI), 
Ortalama Verimlilik (MP) ve Geometrik Ortalama Verimlilik (GMP) parametreleri kullanılarak 
değerlendirilmiĢtir. 
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Determination of Tolerance Level of some Wheat Cultivars Under Post-
Anthesis Drought Conditions 

 
Abstract: Winter crop production is significantly induced due to irregular and insufficient rainfall during 
spring period in Mediterranean type conductions included most of agricultural lands in Turkey. The aim 
of this study was to determine effects of drought conditions during post anthesis stage on 16 bread 
wheat genotypes. This study was conducted under control and drought conditions with 16 bread wheat 
genotypes in the experimental site of Ege University Faculty of Agriculture during 2013-12 growing 
season. Drought was imposed to plants using with a rainout shelter covered by light transparent 
polyethylene material which was constructed in April and stress treatment continued until harvest. Soil 
moister content in drought imposed plots was 27.1, 9.0 and 11.2% lower than control plots in 0-20, 20-
40 and 40-60 cm soil profiles respectively. Average grain yield was 3444 kg/ha under control 
conditions whereas 12.1 % lower, 3025 kg/ha under drought conditions. Tolerance of genotypes to 
drought stress were evaluated based on Tolerance Indices (TOL), Stress Sensitivity Index (SSI), 
Relative Decrease in Yield (RDY), Stress Tolerance Index (STI), Mean Productivity (MP) and 
Geometric Mean Productivity (GMP).      

Keywords: Wheat, drought, tolerance index, flowering 
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Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 kıĢlık ürün yetiĢtirme sezonunda etkili olan Ģiddetli kuraklığın buğday 
ve tritikale üretimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme, Mustafa Kemal 
Üniversitesinin çiftliklerinde kuru (kurak) ve sulanan koĢullarında yürütülmüĢ olup, Sagittoria buğday 
ve Tacettinbey tritikale çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, verim ile iliĢkili 
özelliklerden baĢak boyu, baĢakta tane sayısı, baĢakta tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı özelliklerinin 
kuraklıktan istatistiksel olarak önemli derecede etkilendiğini göstermiĢtir. Buğday tane verimleri 
TelkaliĢ ve Selam kuru koĢullarında sırasıyla; 133,7 ve 125,9 kg/da olarak belirlenirken, TelkaliĢ sulu 
koĢullardaki verim 585,1 kg/da olarak belirlenmiĢtir. Verim ve verimle ilgili özelliklerin aksine kurak 
koĢullarda protein oranlarının arttığı tespit edilmiĢtir. Tritikaledeki tane verimleri ise kuru koĢularda 
157,3 kg/da, sulama yapılan koĢullarda ise 801,9 kg/da olarak belirlenmiĢtir. Tritikalede de verimle ilgili 
özelliklerden baĢak boyu, baĢakçık sayısı ve baĢakta tane sayısının sulama ile önemli derecede 
arttığı, ancak protein oranının sulama ile önemli derecede azaldığı tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, 
Ģiddetli kuraklığın hakim olduğu yıllarda imkanlar ölçüsünde baĢaklanma döneminde yapılacak en az 
bir sulama ile buğdayda %77, tritikalede ise %80‟lik bir verim kaybının önüne geçilebileceği tespit 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, tritikale, verim, kuraklık 
 

Drought Effects on Wheat and Triticale Production in Amik Plain 
Conditions 

 
Abstract: This research was conducted to investigate severe drought effect of winter wheat cultivation 
period during 2013-2014 on wheat and triticale production. Experiments were conducted in the 
research fields (Selam and TelkaliĢ) of Mustafa Kemal University in irrigation and drought conditions. 
Bread wheat cultivar „Sagittoria‟ and triticale cultivar „Tacettinbey‟ were used plant material. Results 
showed yield and yield related traits (spike length, grain number, grain weight and test weight) of 
wheat were significantly affected by drought. Wheat grain yield in dry conditions of TelkaliĢ and Selam 
were 133.7 and 125.9 kg da

-1
, respectively. Whereas, wheat grain yield was 585.1 kg da

-1
 in irrigated 

condition of TelkaliĢ. Protein ratio was increase in dry conditions. Triticale grain yield in the dry was 
157.3 kg da

-1
, while the irrigated conditions 801.9 kg/ha, respectively. Triticale yield related traits 

(spike length, spikelet number and grain number) of triticale were significantly decreased by drought. 
But protein ratio significantly decreased irrigation. In conclusion, if one irrigation was performed during 
the heading-anthesis period at least 77% yield increase can be achieved in wheat in severe drought 
years. This achievement was 80% yield increase in Triticale.  

Keywords: Wheat, triticale, yield, drought 
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Türkiye’de Kuraklığın Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Üzerine 
Olan Olumsuz Etkilerini Azaltmada Alternatif Bir Yöntem Olarak Priming 

Uygulamalarının Ġncelenmesi 
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Özet: Ġnsan beslenmesinde ve endüstriyel alanda önemli bir yere sahip olan buğday, dünya ülkelerinin 
tümü için stratejik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, tarımsal faaliyetler, iklim değiĢiminden önemli 
ölçüde etkilenen hassas faaliyetlerdir. Öyle ki iklime bağlı olarak bazı yıllar üretim fazlası olurken bazı 
yıllar yurt içi tüketim dahi karĢılanamamaktadır. Bu derlemenin amacı, iklim değiĢikleri ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan kuraklık sebebiyle oluĢan ürün kayıplarının Türkiye‟de ekmeklik buğday üzerine 
etkisini azaltmak amacıyla kullanılan priming yöntemlerini değerlendirmektir. ÇalıĢmanın materyal ve 
yöntemini araĢtırma, literatür tarama (daha önce hazırlanmıĢ çeĢitli kaynaklardan faydalanma), kiĢi ve 
kurumlardan veri alma yoluyla elde edilen bilgiler oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucunda, birçok bitki 
türünde fiziksel ya da kimyasal uyarıcılar kullanılarak priming uygulamalarının yapıldığı ve bu 
uygulamalar yardımıyla olumsuz çevre Ģartlarına karĢı tohumların çimlenme sürelerinde kısalma, 
çimlenme oranında artma, üniform ve güçlü fide çıkıĢı ve bitkide oluĢan zararların minimize edildiği 
görülmüĢtür. Türkiye‟de buğdayın en fazla ekim ve üretiminin gerçekleĢtiği Ġç Anadolu Bölgesi‟nin yer 
yer çöl ve çok kurak iklim özellikleri göstermesi, kuraklık sorununun aĢılmasında ivedilik arz 
etmektedir. Türkiye kurak yıllar hariç yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimiyle kendine yeterli 
ülkeler arasındadır. Kuraklığın etkin olduğu yıllarda da aynı performansın yakalanması için kuraklıkla 
mücadelede etkin yöntemler kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kuraklık, priming uygulamaları 
 

Investigation of Priming Application as an Alternative Method for 
Reducing the Negative Effects of Drought on Wheat Bread (Triticum 

aestivum L.) in Turkey 
 
Abstract: Wheat which has an important place in human nutrition and industrial areas, has a strategic 
importance for all countries of the world. However, agricultural activities are significantly affected by 
climate change sensitive activities. So much so that, depending on the climate of surplus production in 
some years while domestic consumption some years not even met. The purpose of this review is to 
assess the climate is used to reduce the effect of different methods of priming and the resulting 
product losses due to the drought, which has led to over bread wheat in Turkey. Study materials and 
methods of the research literature (previously prepared to benefit from a variety of sources), comprise 
information obtained through individuals and corporations from receiving data. As a result, many plant 
species in which the physical or priming application using chemical stimulants and shortening in these 
applications with the germination of the seeds against adverse environmental conditions, while the 
increase rate of germination was observed that uniform and strong seedling emergence and 
minimizing the losses that occur in plants.The place is very arid desert climate and to show maximum 
cultivation and production of wheat in the Central Anatolia region of Turkey is realized, it is needed 
urgently to overcome the problem of drought. Turkey, with average annual production of 20 million 
tonnes of wheat excluding self-sufficient countries in dry years. Effective method in the fight against 
drought for the capture of the same performance in the years when drought is active should be used. 

Keywords: Bread wheat, drought, priming applications 
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Farklı Bakteri Uygulamalarının Buğdayda (Triticum aestivum L.) Erken 
Tuz Stresine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Tahıllar, dünyada ekiliĢ ve üretim düzeyi en yüksek olan ürün grubudur. Tuzlu toprakların ıslahı 
zaman alıcı ve pahaıdır. Bu sebeple aĢırı toprak tuzluluğuna toleransı ve aynı zamanda ekonomik 
ürün üretilebilen bitki tür ve çeĢitlerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunula birlikte farklı 
bakteri cinsleriyle, tuz toleransına dayanıklılık için buğday bitkisinde yeterli derecede çalıĢma 
yapılmamıĢtır. Bu araĢtırma, tuzluluk stresinin buğday (Triticum aestivum. L.) çimlenmesi üzerindeki 
olumsuz etkilerini azatmak amacıyla farklı bakteri türleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma, tam Ģansa bağlı 
deneme planına göre 4 tekrarlı olarak yürütülmüĢtür. Bitki materyal olarak buğday kırik genotipinin 
tohumları kullanılmıĢtır. Sterilize edilen buğday tohumları 24 saat sıvı besi yerinde geliĢtirilmiĢ 11 farklı 
bakteri türleri içerisinde 3 saat bekletilerek tohum kodlaması yapılmıĢtır. Ardından tohumlar  NaCl ile 
oluĢturulmuĢ 5 farklı tuz konsantrasyonunda [0 kontrol (saf su), 50, 100, 150 ve 200 mM] 16:8 saat 
ıĢık:karanlık fotoperyotta 20°C‟de 10 gün süreyle kağıt üzerinde çimlendirilmiĢtir. Bu süre sonunda 
çimlenme hızı (ÇH), çimlenme gücü (ÇG), çimlenme oranına (ÇO), ortalama çimlenme zamanına 
(OÇZ), kök uzunluğuna (KU) ve sürgün uzunluğuna (SU) ait veriler elde edilmiĢtir. Ġncelenen özellikler 
bakteri uygulaması, tuz konsantrasyonunun ve bunlara ait interaksiyonun etkisi ortalama çimlenme 
zamanı (OÇZ) hariç yukarıda geçen tüm özelliklerde çok önemli olmuĢtur. Farklı bakteri 
uygulamalarının tuz stresine karĢı verdiği etkiler değerlendirildiğinde bakterisiz ortamın diğer 
uygulamalara göre daha iyi sonuçlar verdiği elde edilmiĢtir. Farklı NaCl‟in konsatrasyonu, diğer bir 
ifadeyle tuzluluğun Ģiddeti artıkça tüm bakteri uygulamalarında çimlenme hızı, çimlenme gücü, 
çimlenme oranına, kök uzunluğu ve sürgün uzunluğu çok önemli derecede azalmıĢ, buna karĢın 
ortalama çimlenme zamanı uzamıĢtır.  
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Application of Different Bacteria for Determination of Early Stage of Salt 
Stress on Wheat (Triticum aestivum L.) 

 
Abstract: Cereals is the highest in the world product group in terms of cultivation and production level. 
The refinement of saline soils is time consuming and expensive. Also this reason, there is a need to 
identify the plant species and varieties which can be grown and produce economically in places where 
soil salinity is problem. This research was carried out to evaluate the effect of exogenous bacteria 
application to reduce the salt stress on seed germination of wheat (Kırik cultivar). Sterilized wheat 
seeds were kept 3 hr in liquid medium grown 11 different bacteria for 24 hr. Then, seeds were kept in 
five levels NaCl (distilled water as control, 50, 100, 150 ve 200 mM) medium for 16:8 h light: dark 
photoperiod and germinated on paper medium at 20°C for 10 days. Experiment was arranged as 
factorial in a completely randomized design with four replications. At the end of this period, the 
germination rate (GR), germination vigor (GV), germination percentage (G %), mean germination time 
(MGT), root length (RL) and shoot length (SL) data were obtained. Bacteria application, salinity 
concentration and their interaction were significant for all parameters except mean germination time. 
Control treatment gave better result compared to bacterial application. While NaCl concentration was 
increased, GR, GV, G %, RL, SL were significantly decreased, on the other hand the mean 
germination time was increased. 

Keywords: Germination, salinity stress, wheat 
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Özet: Ġnsan beslenmesinde en ön sırada gelen bitkilerden birisi buğdaydır. Buğday ürününden elde 
edilen un, bulgur, makarna, niĢasta insan beslenmesinde; buğday bitkisinin sapları ise kâğıt-karton 
sanayinde ve hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle gerek Dünya‟da ve gerekse 
ülkemizde özellikle buğday üretiminde herhangi bir nedenle azalma olduğunda gerek ekmek fiyatları 
veya gerekse undan yapılan gıda maddelerinin fiyatları yükselerek doğrudan herkesi etkilemektedir. 
Bu nedenle her ülke için buğday üretimi açısından yeterli olmak ve stoklarında yeterince buğday ürünü 
bulundurmak stratejik bir önem arz etmektedir (Süzer-2014). Bu çalıĢma; GAP Bölgesi sulu koĢullarda 
buğday yetiĢtiriciliğinin üretim maliyetini ortaya koymak için yapılmıĢtır. GAP Bölgesi sulu koĢullardaki 
buğday üretim alanları gezilerek, gayeli örnekleme yöntemine göre buğday üretimi yapan belli sayıdaki 
iĢletmede yüzyüze anket çalıĢması yapılmıĢ, yerli ve yabancı literatürler ile kamu kurum ve 
kuruluĢlarından elde edilen verilerden de yararlanılarak buğday üretim girdi ve maliyeti hesaplanarak 
buğday üretiminin karlılığı incelenmiĢtir. GAP Bölgesi‟nde buğday üretimi yapan iĢletmelerde 
uygulanan anket verileri 2014 üretim yılını kapsamaktadır. Buğday yetiĢtiriciliği yapılan iĢletmelerde 
toprak iĢleme ve ekim için 43,02 TL/da, bakım iĢleri için 31,40 TL/da, hasat iĢleri için 32,92 TL/da, 
çeĢitli giderler (tohum, ilaç, gübre vb.) için 134,40 TL/da, ortak giderler (sermaye faizi, yönetim gideri 
vb.) için 140,39 TL/da toplam masraf yapılmıĢtır. Gayri safi üretim (brüt) değeri olarak sulu koĢullardaki 
buğday üretiminden 515,00 TL/da gelir elde edilmiĢtir. Üretim maliyeti 382,13 TL/da, dekara net gelir 
132,87 TL/da olarak (devletçe verilen destekler dikkate alınmamıĢtır.) hesaplanmıĢtır. 
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A Study on the Determination of Wheat Production Costs in the Gap 
Region Water Conditions 

 
Abstract: One of the plants from the front row in the human diet is wheat. Product derived from wheat 
flour, starch in the human diet; The wheat stalks are used in the paper and cardboard industry and 
animal nutrition. Therefore, both the world 'and the price of any reason prices should decline or both 
flour bread is made from wheat, particularly in food production in our country affects everyone directly 
increased. Therefore be adequate in terms of wheat production for each country and to have enough 
stocks of wheat products is of strategic importance (Süzer-2014) .This study; GAP cultivation of wheat 
under irrigated conditions was conducted to reveal the cost of production. GAP Region gezilerek 
wheat production areas in wet conditions, purposeful sampling method according to wheat production 
makes a certain number of face to face survey conducted in business, profitability of domestic and 
foreign literature and public institutions and making use of data obtained from organizations wheat 
production inputs and costs calculated wheat production It was examined. GAP Region in wheat 
production enterprises engaged in the implementation of the survey data, in 2014 the year of 
manufacture ıt covers. wheat farming in the business in tillage and planting for 43.02 TL/da, for the 
maintenance 31.40 TL/da, for the harvest works 32.92 TL/da Various expenses (seeds, medicines, 
fertilizer etc.) for 134.40 TL/da, public expenditures (capital interest, administrative expenses, etc.) for 
140.39 TL/da a is made of the total cost. Gross production (gross) for the production of wheat in 
irrigated conditions as the value of 515.00 TL/da was obtained revenues. Production costs 
382.13TL/da, 132.87 TL/da net income per hectare per (are not considered support provided by the 
state) was calculated.  

Keywords: Wheat, production costs, GAP Region 
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Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Edirne 
Lokasyonunda Sarı Pas (Puccinia striiformis) Hastalığına KarĢı 
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Özet: Trakya Bölgesi buğday ekiliĢlerinde sahil kuĢağına yaklaĢtıkça iç bölgelerden farklı olarak 
kahverengi pasla birlikte değiĢen hastalık oranların da sarı pas (Puccinia striiformis) hastalığı 
görülmektedir. Ancak 2014 yılı üretim sezonunda diğer yıllardan farklı olarak bölge de sarı pas 
hastalığı epidemisi oluĢmuĢtur. Her yıl olduğu gibi sarı, kahverengi ve kara pas hastalığı için tüm 
bölgede ki hastalık geliĢimi ve popülasyon değiĢimi takip edilmiĢtir. Gerek Trakya bölgesi gerekse tüm 
Türkiye yetiĢtiricilik alanların da Yr1 dayanıklılık geni üzerine etkin (virülent) pas ırk/ırklarının 
popülasyonun varlığı bilinmemektedir. 2014 yılı üretim sezonun da Trakya bölgesi sarı pas 
popülasyonu yapısı tarla evresinde incelendiğinde Yr1 dayanıklılık geni üzerine etkin ırk/ırklarının 
olduğu belirlenmiĢtir. Bu kapsamda 2014 yılında Yr1 dayanıklılık geninin etkin olduğu Edirne 
lokasyonunda ve etkin olmadığı Ankara Lokasyonunda Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğünce geliĢtirilen çeĢitlerin reaksiyonları incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda Edirne 
lokasyonunda Prostor,  Atilla-12, Gelibolu, Tekirdağ, Aldane çeĢitleri dayanıklı olarak değerlendirilirken 
Ankara lokasyonunda Pehlivan, Prostor dayanıklı olarak değerlendirilmiĢtir. Her iki lokasyondaki 
etkin/yaygın sarı pas hastalığı popülasyonlarının hangi dayanıklılık genleri üzerine etkin olduğu ırk 
ayırıcı setle belirlenmiĢ ve iki farklı popülasyonun çeĢitler üzerindeki etkinliği ortaya konulmuĢtur. Bu 
yetiĢtiricilik alanları için geliĢtirilen tüm germplasm ve çeĢit adayları için ıslah programlarının revize 
edilmesi uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, sarı pas (Puccinia striiformis), genetik dayanıklılık 
 

Determination of Reactions against Yellow Rust (Puccinia striiformis) 
Disease in some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes in 

Edirne Location 
 
Abstract: Yellow rust (Puccinia striiformis) disease along with brown rust at varied infection ratios has 
been seen in Thrace wheat growing areas drawing near to coastal region other than inner locations. 
However, unlike other years, in 2014 production season yellow rust epidemic occurred. As each year, 
in the entire region disease development and population change have been screened for yellow rust, 
leaf and stem rust diseases. Both in growing areas of Thrace region and whole Turkey presence of 
populations of virulence rust race/races on Yr1 resistance gene is unknown. In 2014 production 
season when investigating the population structure of yellow rust at field stage in Thrace region it was 
determined to be virulence race/races on Yr1 resistance gene. For this purpose, in 2014 in Edirne 
locations where Yr1 resistance gene is active and in Ankara locations where it is not active reactions 
of varieties developed by Directorate of Thrace Agricultural Research Institute were investigated. At 
the end of study, while cv. Prostor, cv. Atilla-12, cv. Gelibolu, cv. Tekirdağ, cv. Aldane have been 
assessed as resistant cultivars in Thrace location, cv. Pehlivan, cv. Prostor have been assessed as 
resistant cultivars in Ankara location. Active/common yellow rust populations in both locations effective 
on which resistant genes have been determined with race differential set and the efficacy of two 
populations on variations has been produced. This will be suitable to revise the breeding programs for 
all germplasms developed for all of growing areas and for variety candidates.  

Keywords: Wheat, yellow rust (Puccinia striiformis), genetic resistance 
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Bazı Tescilli Ekmeklik ve Makarnalık Buğday ÇeĢitlerinin Adi Sürme 
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Özet: Ülkemizde buğdayda sürme hastalığının kontrolünde; ucuz, pratik ve sonuçlarının kesin olması 
nedeniyle en çok tercih edilen kontrol metodu kimyasal savaĢımdır. Hastalık ve zararlılara karĢı yüksek 
etkinliğe sahip olması ve hızlı sonuç vermesi yönüyle kullanımı avantajlı olarak görülen kimyasal savaĢımın 
gerek çevre, gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan getirebilecek olumsuzları bilinmektedir. Tohum 
ilaçlamasının etkili olmasına karĢılık getirdiği sorunlar göz önüne alındığında dayanıklı çeĢitlerin 
yetiĢtirilmesi sürme hastalığı ile mücadelede en doğru yol olmaktadır. Bu amaçla sürme hastalığına 
dayanıklı çeĢitlerin tespiti ve bunların geliĢtirilmesi yönünde yapılacak çalıĢmalar önem arz etmektedir. Bu 
çalıĢma 2010-2012 yıllarında Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü hastalık gözlem bahçesi deneme 
arazisinde yürütülmüĢtür. AraĢtırma, bazı tescilli ekmeklik ve makarnalık buğday çeĢitlerinin sürme 
hastalığına karĢı reaksiyonlarının ve dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada 
kamu, özel sektör ve üniversite tarafından geliĢtirilmiĢ yurt içi ve yurt dıĢı kaynaklı 165 ekmeklik, 56 
makarnalık tescilli buğday çeĢitleri kullanılmıĢtır. Ekimden önce tohumlara enstitü deneme tarlasından bir 
önceki dönem toplanan sürme sporları %0,5 oranında bulaĢtırılmıĢtır. ÇeĢit ve hatlar 1sıra x 1m. olacak 
Ģekilde sıra arası 30cm ve bloklar arasında 40cm mesafe bırakılarak ekimi yapılmıĢtır. Hastalık 
değerlendirmeleri, buğdayın tam olum döneminde yapılmıĢtır. Değerlendirmede her sıradaki hastalıklı ve 
sağlam baĢaklar sayılarak %hastalık oranı bulunmuĢtur. %10≤ sürmeli baĢak içeren genotipler dayanıklı 
grupta, ≥%11 oranda enfekteli baĢak içeren genotipler ise hassas grupta yer almıĢtır. Test edilen 165 adet 
ekmeklik buğdaylardan Kıraç66, Porsuk2800, Süzen 97, Çetinel, Müfitbey, Nacibey, Karahan99, Zencirci02, 
DağdaĢ94, Ekiz ve Claudio çeĢitleri ve 56 adet makarnalık buğdaylardan 18‟i hastalığın EskiĢehir‟de 
bulunan ırklarına karĢı dayanıklı bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda sürme hastalığına karĢı dayanıklı olarak 
belirlenen çeĢitler buğday ıslah programlarında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılarak melezleme 
programına alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sürme, buğday, dayanıklılık 

 

Determination Responses of some Registered Bread and Durum Wheat 
Varieties  to Bunt Resistance (Tilletia foetida (Wallr.) Liro, Tilletia caries 

(D.C.) Tul.) in EskiĢehir Field Conditions  
 
Abstract: The main control method of the common bunt of the wheat in our country is chemical 

applications. Chemical applications are cheap, practical and have precise result. On the other hand 
chemicals are highly effective against on pest and diseases and have precise results, but they also have a 
negative effect on the environment, human health and also economic issues. Despite the activity on seed 
dressing it has brought many problems that mention above, so the main and the best way to control bunt 
are breeding the resistant cultivars. In the light of this, it is important to study on breeding resistant cultivars 
and work on their improvements. This study was conducted in 2010-2012 Transitional Zone Agricultural 
Research Institute‟s disease surveillance trial garden. The aim of the study was conducted to determine the 
sources of the breeding and the durability reactions of some registered bread and durum wheat cultivars 
against bunt disease. In this study, 165 bread and 56 durum wheat varieties were used which are totally 
registered and has domestic or foreign origin. And all of the varieties are developed by public, private sector 
and universities. Before planting the seeds in the field all seeds were contaminated with 0.5% bunt spore 
suspension that collected from institute experimental field previous year. Varieties and lines was conducted 
1 row x 1 Mt and 30 cm the distance between rows was and 40 cm between blocks has arranged before 
cultivation. Disease assessments were done at exact period of the full of wheat. Every healthy and diseased 
grain was counted for every row on the field and the evaluation was conducted % yield rate illness. At the 
result resistant genotype group has ≤ 10% infected grain and sensitive group was adjust ≥ 11% infected 
grains. Ġn 165 tested bread wheat Kıraç66, Porsuk2800, Süzen 97, Çetinel, Müfitbey, Nacibey, Karahan99, 
Zencirci02, DağdaĢ94, Ekiz and Claudio varieties and in all 56 durum wheat 18 durum wheat cultivars was 
found resistant against the common bunt‟s EskiĢehir strains. Finally, with these study resistant cultivars was 
stated as resistant to bunt disease and wheat varieties attend the hybridization programs as the source. 

Keywords: Bunt, wheat, resistant 
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Çanakkale ve Balıkesir Buğday Alanlarındaki Kök ve Kökboğazı Hastalık 
Etmenlerinin ve Yaygınlık Oranlarının Saptanması 
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Özet: Buğday kök ve kök boğazı çürüklüğü buğday hastalıkları içerisinde önemli yer tutmaktadır ve tek 
tek görülebildikleri gibi bir hastalık kompleksi de oluĢturabilirler. Bu çalıĢmanın amacı, Çanakkale ve 
Balıkesir Ġlleri buğday ekim alanlarında kök ve kök boğazı hastalık etmenlerinin ve yaygınlık 
oranlarının saptanmasıdır. Bu çerçevede 2010-2011 buğday vejetasyon döneminde, buğday 
tarlalarına sörveyler yapılmıĢ ve hastalığa yakalanma oranı ile hastalığa sebep olan etmenler 
saptanmıĢtır. Çanakkale‟de kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına yakalanma oranı %47 oranında 
en fazla Ezine‟ de olduğu saptanmıĢtır. Balıkesir Ġlinde ise %43 oranında Gönen‟ de saptanmıĢtır. Her 
iki ilde de toplamda 284 fungal izolat elde edilmiĢ ve cins düzeyinde en sık Fusarium spp. izole 
edilmiĢken, F. culmorum‟ un en yaygın tür olduğu saptanmıĢtır. Bunu sırasıyla toplamda %21,8 ve 
%19‟luk oranlarla Bipolaris sorokiniana ve F. oxysporum takip etmiĢtir. F. culmorum, Rhizoctonia 
cerealis ve Seçilen fungal izolatlar ile yapılan patojenite çalıĢmaları sonucunda F. oxysporum ve 
Alternata alternata izolatları dıĢındaki izolatların virülent oldukları saptanmıĢtır. Bu çalıĢma bölgede 
hastalığın yaygınlığı ve bulunan etmenler ile ilgili yapılacak ileriki çalıĢmalara ıĢık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, kök çürüklüğü, kök boğazı hastalığı  
 

The Distribution and Diagnosis of Fungal Pathogens Responsible from 
the Root and Crown Rot Diseases of Wheat in the Çanakkale and 

Balıkesir Provinces 
 
Abstract: Wheat root and crown rots are among the most important diseases of wheat. They can be 
caused by only one or a few pathogenic fungal species could result a disease complex. The aim of this 
research is to investigate the distribution the disease in wheat fields in the Çanakkale and Balıkesir 
Provinces and to diagnose the responsible fungal species. With this purpose, surveys were conducted 
to wheat fields in 2010-2011 vegetation periods. The ratios of root and crown rot disease occurrence 
were 47% in Ezine, Çanakkale and 43% in Gönen, Balıkesir. In total, 284 fungal isolates were 
collected during the survey. Among the others, Fusarium was the most dominant genus and F. 
culmorum is the most isolatedfungal species. Bipolaris sorokiniana and F. oxysporum were also 
dominantly isolated species with the ratio of 21.8 % and 19%, respectively. Pathogenicity tests proved 
that all species, apart from F. oxysporum and Alternata alternata, were virulent. This study will help 
further research in the subject in the area about the occurrence of the disease and distribution of the 
species. 

Keywords: Wheat, root rot, crown rot  
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Özet: Bu çalıĢma, Fusarium culmorum‟un erken infeksiyonlarına karĢı farklı buğday çeĢitlerinin 
reaksiyonlarının saptanması amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 27 ekmeklik 3‟ü makarnalık olmak 
üzere 30 buğday çeĢidiyle, F. culmorum’un hastalıklı buğday kökboğazından izole edilmiĢ ve 
virülensliği tespit edilmiĢ bir izolatı kullanılmıĢtır. Ġnokulum kepek kültürüyle elde edilmiĢ ve steril 
toprağa 1:1 oranında eklenmiĢtir. Yüzeysel olarak sterilize edilen tohumlar inokulum eklenmiĢ toprağa 
ekilmiĢ ve iklim odasında 2 hafta inkübe edilmiĢtir. Ġki haftanın sonunda bitkiler kökleriyle birlikte 
sökülmüĢ, sökülen bitkiler kökbozağı bölgesinden akan musluk suyu ile yıkanmıĢtır. Hastalık geliĢimi 
kökboğazında görülen nekroz oranlarına göre 0-4 skalası kullanılarak kaydedilmiĢtir. Bu çalıĢmada 
kullanılan buğday çeĢitleri arasında patojene karĢı duyarlılıkta farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca 
buğday çeĢitlerinin bazıları hastalık etmenine karĢı oldukça dayanıklı bulunmuĢtur. Test edilen buğday 
çeĢitlerinden Tekirdağ, Flamura-85, Albatros odeskaya, Gelibolu, Bağcı‟nın etmene karĢı dayanıklı 
olduğu buna karĢın Prostor, Sagittario, Tina, Sönmez çeĢitlerinin ise etmene karĢı duyarlı olduğu 
saptanmıĢtır. Ülkemizde olduğu kadar, bölgemizde de önemli bir sorun olan kök ve kökboğazı 
hastalıklarına karĢı buğday çeĢitlerinin reaksiyonlarının bilinmesi, hastalıkla mücadelede önemli bir 
adım olabilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Buğday, Fusarium culmorum, çeĢit, patojenisite testleri 
 

Determination the Reactions of some Wheat Cultivars to Early Infection 
of Fusarium culmorum 

 
Abstract: The aim of this research is to evaluate the reaction of wheat variety to early infection of 
Fusarium culmorum. For his purpose 30 wheat variety and a virulent isolate of the pathogen were 
employed. Mycelia of the fungus was colonized on bran to produce fungal inoculum and mixed with 
soil 1:1 volume.  Wheat seeds were surface sterilized then seeded in infested soil. They were 
incubated in a controlled chamber for 2 weeks.  The plants pulled out and washed under tap water. 
Disease severity ratings was assessed according to necrotic tissues on crown area of wheat plants 
using 0-4 scales. We found great variation on the reaction of wheat varieties to fungal infection. Some 
exhibited resistant, some susceptibl reactions. We found that Tekirdağ, Flamura-85, Albatros 
odeskaya, Gelibolu, Bağcı varieties were resistant to the fungus, whereas Prostor, Sagittario, Tina and 
Sönmez were susceptible. Root and crown rot diseases can cause significant yield reduction. 
Although variety choice cannot be main crown rot management strategy, cultication of resistant of 
tolerant varieties should at least be a part of integrated disease management.  

Keywords: Wheat, Fusarium culmorum, variety, pathogenicity tests 
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Özet: Bu çalıĢma 2011- 2012 yılında Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü hastalık gözlem 
bahçesi deneme arazisinde yürütülmüĢtür. AraĢtırma, buğday ıslah programı çerçevesinde yürütülen 
genetik materyal içinden sürmeye dayanıklı genotiplerin, buğday adi sürme hastalığına karĢı 
reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada ileri kademedeki 450 adet ekmeklik ve 
makarnalık buğday genotipi kullanılmıĢtır. Ekimden önce tohumlara enstitü deneme tarlasından bir 
önceki dönem toplanan sürme sporları %0,5 oranında bulaĢtırılmıĢtır. ÇeĢit ve hatlar 1sıra x1m. 
olacak Ģekilde sıra arası 30cm ve bloklar arasında 1m. mesafe bırakılarak ekimi yapılmıĢtır. ÇeĢit ve 
hatların buğday adi sürme hastalığına karĢı reaksiyonlarının belirlenmesi için hastalık okumaları, 
buğdayın tam olum döneminde yapılmıĢtır. Değerlendirmede her sıradaki hastalıklı ve sağlam 
baĢaklar sayılarak % hastalık oranı bulunmuĢtur. %10≤ sürmeli baĢak içeren genotipler dayanıklı 
grupta, ≥%11 oranda enfekteli baĢak içeren genotipler ise hassas grupta yer almıĢtır. Test edilen ileri 
çıkmıĢ hatlardaki materyalin 130‟u dayanıklı olarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Sürme, buğday,  dayanıklı  
 

Identifying of Reaction of some Wheat Germplasm Against Wheat Bunt 
Disease (Tilletia foetida (Wallr.) Liro, Tilletia caries (D.C.) Tul.) under 

EskiĢehir Field Conditions 
 
Abstract: This study was conduct in the trial disease observations garden land at Transitional Zone 
Agricultural Research Institute. The aim of studying was performed to determinate reactions against 
wheat bunt disease within genetic material run in the framework of wheat breeding program. It was 
used 450 bread and durum wheat genotype in advanced stages. Seeds was inoculated 0,5% rate 
wheat bunt disease spore collected from  institute trial field before sowing. Varieties and lines was 
sown at 30 cm row spacing, 1 m the distance between the blocks. Due to determination of the reaction 
against wheat bunt disease, disease reading was made at maturity wheat period. %disease rate was 
determinated with counting Disease and not disease spikes at each row in evaluation. %10≤ rate of 
genotypes including wheat bunt disease  located resistant group,  ≥%11 rate of genotypes including 
spikes infected located sensitive group. 130 of material that has coming forward Lines tested  was 
determinated resistant.  

Keywords: Wheat , bunt disease , resistant 
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Özet: Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından geliĢtirilmiĢtir. 2006 Yılında seleksiyon 
yöntemi ile ıslah edilmiĢtir. Borlog95/Rabe melezidir. Yazlık karakterde, beyaz baĢaklı, beyaz daneli 
bir çeĢittir. Orta erkenci ve kılçıklıdır. 90-100 cm boylanabilir. Yatmaya dayanıklıdır. Azotlu gübre ve 
suya çok iyi karĢılık vermektedir. Kalite yönü daha çok öne çıkmaktadır. Gluten indeksi 98-99, Gluten 
bantları 2* 7+8 5+10 dur. Enerji değeri 140-430 aralığındadır. Protein oranı %13-18 aralığındadır. Un 
verimi (58-70), Zeleni (65-67), SDS (68), gluten (30-38) ve direnç değerleri (64-74) çok yüksektir. 
Tescil denemeleri Ģartlarında ortalama verim dekara 470 kg olarak tespit edilmiĢtir. 2013 Yılında Bafra 
lokasyonunda deneme Ģartlarında  dekar 1000 kg‟ın üzerinde verimler alınmıĢtır. Tarla Ģartlarında 
verimi Bafra ovasında dane verimi dekara 650 kilogram, Konya‟da sulanır Ģartlarda ise 800 kilogram 
alınmıĢtır. Yaprak hastalıklarına toleranslıdır. Bir çok çeĢidin tam zarar gördüğü sarı pas epidemisinde 
bile mukavemet göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kalite, verim, hastalıklara dayanıklılık, yatmaya dayanıklılık 
 

Altındane Bread Wheat 
 
Abstract: Altındane was developed by Blacksea Agricultural Research Institute. It was improved using 
the selection method in 2006. Its pedigree is Borlog95/Rabe. Altındane is a spring variety with white 
spike and white kernel. It has awn and middle maturity. It responds goodly to irrigations and nitrogen 
fertilization. Altındane has high quality; Gluten 30-38, gluten Index 98-99, energy value 140-430, 
protein 13-18%, flour yield 58-70, SDS sedimentation 68, Zeleny SDS 65-67 and strength value 64-74. 
Its gluten bands are 2*, 7+8, 5+10. In conditions of registration trials, average yield determined as 4,7 
t/ha. Its highest yield are 11,0 t/ha in trial conditions, 6,5 t/ha in Bafra location and 8,0 t/ha in Konya 
location. Altındane tolerant to leaf diseases. It showed high resistance under severe yellow rust 
epidemy which many varieties showed susceptible reaction. 

Keywords: Bread wheat, quality, yield, diseases resistance,lodging resistance 
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Hatay KoĢullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) 
Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Murat Güçlü

1
, Mehmet Atak

2* 

 
1
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Denizli 

2
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Hatay 

*
Sorumlu Yazar İletişim: matak@mku.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma; Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında, ICARDA‟dan 
sağlanan ekmeklik buğday ileri ıslah hatları  (28 adet) ile bölgede yaygın olarak yetiĢtirilen ekmeklik 
buğday çeĢitleri (6 adet) kullanılarak 2013-2014 bitki yetiĢtirme döneminde yürütülmüĢtür. Agumented 
deneme deseninde 4 blokta yürütülen araĢtırmada; kullanılan ekmeklik buğday genotiplerinin Hatay 
ekolojik Ģartlarında, bazı morfolojik, verim ve kalite özellikleri açısından incelenmesi, karĢılaĢtırılması 
ve seçilen hatların ileri generasyonlarda değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; 
kontrol çeĢitlerin verim ve kalite özellikleri bakımından farklı oldukları belirlenmiĢtir. Kontrol çeĢit 
ortalamaları olarak, baĢaklanma süreleri 86,98-92,0 gün, bitki boyları 63,03-83,83 cm, tane verimleri 
180,85-352,98 g/m

2
, protein oranları %11,50-15,00 ve yaĢ gluten oranları %22,40-27,40 arasında 

değiĢmiĢtir. Hatların baĢaklanma süreleri 79,90-96,02 gün, bitki boyları 30,97-109,57 cm tane verimleri 
143,03-530,43 g/m

2
, protein oranları %10,82-17,37 ve yaĢ gluten oranları %22,34-28,23 arasında 

değiĢmiĢtir. Ġncelenen özellikler bakımından kontrol çeĢitlerden üstün olan hatlar belirlenmiĢ olup, 
belirlenen bu üstün hatlar yapılacak ileriki ıslah çalıĢmalarında ve çeĢit tescil amacıyla 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Augmented deneme deseni, ekmeklik buğday, verim ve kalite 
 

Determination of Yield and Quality Properties of some Bread Wheat 
(Triticum aestivum L.) Genotypes in Hatay Conditions   

 
Abstract: This research was conducted in the experimental field of Agricultural Faculty, Mustafa 
Kemal University during plant growing season of 2013-2014. Experimental design was Agumented 
design with established in a 4 blocks. Twenty eight advanced bread wheat lines from International 
Drylands Research Center (ICARDA) and six widely grown bread wheat cultivars in Mediterranean 
region of Turkey were used as seed material. The aim of the research was to investigate some 
morphological, yield and quality features of selected lines to use future generations for the Hatay 
ecological conditions. Results showed that control varieties were significant in terms of yield and 
quality parameters. As the control cultivars concerned, mean heading time was ranged 86.98-92.0 
days, plant height was ranged 63.03-83.83cm, grain yield was ranged 180.85-352.98 g / m

2
, protein 

ratio was changed 10.68- 11.70 %, and wet gluten content was ranged 22.40-27.40 %. As the average 
of the lines concerned, mean heading time was ranged 86.98- 96.02 days, plant height was ranged 
30.97-109.57 cm, grain yield was ranged 143.03-530.43 g / m

2
, protein ratio was ranged 10.82-

17.37%, and wet gluten rate was ranged 22.34-28.23 %. Superior lines with observed characteristics 
to the control varieties were determined. Specified in this superior breeding lines and cultivars may be 
used for registration studies. 

Keywords: Augmented experimental design, bread wheat, yield and quality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu makale Murat Güçlü‟nün Yüksek Lisans Tezinden kısaltılmıĢtır. 
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Ekmeklik Buğday ÇeĢitlerinde Süne Zararı ile Bazı  Kalite Kriterleri 
Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesi 
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1
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Özet: ÇalıĢma 2010 ve 2011 yıllarında Tekirdağ ekolojik koĢulları altında yürütülmüĢtür. Yirmi üç 
ekmeklik buğday çeĢidi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme alanında  tarla 
koĢullarında ve güneĢ ıĢığı geçiren tüller ile sera Ģeklinde kapatılmıĢ olarak iki koĢulda yetiĢtirilmiĢtir. 
Her çeĢit 2 metrelik 2 sıra ve 3 tekrarlamalı olarak ekilmiĢtir. Ekmeklik buğday çeĢitlerinde hasat edilen 
danelerde süne emgi oranı, dane nemi, protein oranı, glüten, glüten indeksi, sedimantasyon, beklemeli 
sedimantasyon ve embriyo kararması incelenmiĢtir. Açık ve kapalı koĢullarda elde edilen iki yıllık 
verilerde ayrı ayrı korelasyon analizi yapılmıĢtır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, açık alan ve 
kapalı koĢulların her ikisinde de süne zararının  buğdayda glüten, protein oranı, sedimantasyon ve 
beklemeli sedimantasyon değerlerinde yüksek düzeyde azalmalara neden olduğu belirlenmiĢtir. Süne 
zararı ile embriyo kararması arasında ise olumlu ve önemli iliĢki bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Süne zararı, kalite, ekmeklik buğday, embiryo kararması, korelasyon  
 

Correlations Between Sunny Pest Damage and Quality  Charactes in Bread 
Wheat 

 
Abstract: Research in 2010 and 2011 under the ecological conditions of the region of Thrace, 
locations. 23 different varieties of bread wheat, Tekirdag Agricultural Faculty of the field trial, over one 
of the fields in the form of the sun's rays pass closed greenhouse with a white cloth, and the other in 
the same area using the same varieties were grown in open-top Jogging normal field. sunn pest 
damage, black point, protein content, kernel moisture content, sedimentation value, retarted 
sedimentation value, gluten value, gluten index were investigated. Quality properties of the gluten, 
protein rate, kernel mosture rate, sedimentation, and retarted sedimentation   with sunn pest damage 
based on values of open field condition and closed greenhouse greatly decreased. It was determined 
positive and significant correlation between suns pest damage and black point in grain. 

Keywords: Sunny pest damage, quality, bread wheat, black point in grain, correlation 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

86 

 

Makarnalık Kalite Özellikleri TaĢıyan Buğday Genotiplerinin Belirlemesi 
 

Arzu Akın
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 SavaĢ Belen
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1
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir  

*
Sorumlu Yazar İletişim: akin_arzu@hotmail.com 
 
Özet: Ülkemizde makarna sektörünün ihtiyaç duyduğu kalitesi yüksek makarnalık buğday (Triticum 
durum) ihtiyacının karĢılanması için kaliteli, verimli, çeĢitli iklim ve toprak koĢullarına uygun, 
hastalıklara dayanıklı yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢması oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada 
Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü (GKTAEM)‟nde 112 adet makarnalık buğday 
ıslah materyali (verim ve bölge verim kademelerinde) teknolojik kalite özellikleri açısından 
değerlendirilmiĢtir. Materyalde 1000 tane ağırlığı, protein miktarı, CIMMYT-SDS sedimentasyon 
değeri, b* (sarı renk) değeri ve karotenoid pigment miktarı analizleri yapılmıĢtır. Makarnalık kalitesi iyi 
olan hatlar bir üst kademeye veya kalite gözlem bahçesine melezleme çalıĢmalarında kullanılmak 
üzere seçilmiĢtir. Kalite, agronomik ve hastalık özellikler açısından öne çıkan hatlar tescil 
denemelerine alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, makarna, kalite, ıslah 
 

 Determination of Wheat Genotypes Marked Durum Quality Features  
 
Abstract: In Turkey, it is considerably important to develop and spread new durum wheat (Triticum 
durum)  varieties which have high quality,yield capacity and are  suitable to different climates and soil 
conditions and resistant to diseaes demanded by pasta sector. In this study 112 durum wheat lines 
from yield and regional yield trials were evaluated in terms of technological quality properties in 
Transitional Zone Agricultural Research Institute. 1000 kernel weight, protein content, CIMMYT-SDS 
sedimentation value, b* (yellowness) and carotenoid pigment amount analyses were measured in the 
material. The lines which have good pasta quality were selected to upper trial or quality observation 
nursery to use in crossing. Promising lines in terrns of quality, agronomic and disease properties were 
sent to the registration trials. 

Keywords: Wheat, pasta, quality, breeding. 
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Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Diyarbakır KoĢullarında Verim ve 
Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
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, Enver Kendal
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, Hüsnü AktaĢ

1
, Mehmet Karaman

1
, Hasan Doğan

1
 

 
1
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır 

*Sorumlu Yazar İletişim: sertac79@hotmail.com 
 
Özet: Diyarbakır yağıĢa dayalı koĢullarında 2012-2013 ve 2013-2014 yetiĢtirme sezonlarında 
yürütülen bu çalıĢmada, verim ve kalite özellikleri yönünden üstünlük gösteren ileri kademe makarnalık 
buğday hatlarının belirlenmesi ve bölge verim denemelerine alınması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada 
materyal olarak 5 standart çeĢit ve 20 hat kullanılmıĢtır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve genotiplerin tane verimi, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 
protein içeriği, tane rengi ile SDS değeri incelenmiĢtir. Yapılan bileĢik analizde, genotip ve yıllar 
arasında tüm özellikler yönünden önemli farklılıklar gözlenirken; genotip x yıl interaksiyonu açısından 
tane verimi, SDS değeri, bin tane ve hektolitre ağırlığı yönünden önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir. 
Genotiplere ait veriler kullanılarak oluĢturulan Biplot grafiğinde, hatların birçoğu kalite özellikleri 
yönünde yer alarak protein oranı, irmik rengi ve SDS değeri yönünden üstünlük göstermiĢlerdir. Ġki 
yıllık ortalama sonucu, gerek verim ve gerekse kalite yönünden ümitvar görünen bazı hatlar, tescil 
aĢamasında değerlendirilmek üzere bölge verim denemelerine alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, biplot, verim, kalite 
 

Evaluation of Yield and Quality Traits of some Durum Wheat Lines with 
Biplot Analysis in Diyarbakir Conditions  

 
Abstract: In this study, performed in 2012-2013 and 2013-2014 growing season in Diyarbakir rainfed 
conditions, was aimed to identify superior advanced durum wheat lines in terms of yield and quality 
traits and to take to Region Yield Trials. In the research, 5 control varieties and 20 lines were used. 
The trial established as a randomized complete block experiment design with three replications and 
grain yield, thousand grain weight, hectoliter weight, protein content, grain color and SDS value were 
evaluated. According to the analyses of compound variance it was observed significant difference 
between genotypes and years in point of whole parameters. But, it was defined significant differences 
in terms of properties of gran yield, SDS value, thousand grain and hectoliter weight between the 
genotip x year interaction. According to the Biplot graph, most of lines took part in the direction of 
quality traits and showed superior with regard to protein content, irmik color, SDS value. As a result of 
two-year averages, promising lines in connection with both grain yield and quality characteristics were 
taken the region yield trials to be evaluated in the registration phase. 

Keywords: Durum wheat, biplot, yield, quality 
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Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot 
Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
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*
Sorumlu Yazar İletişim: sinan.bayram@gthb.gov.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda Diyarbakır yağıĢa dayalı koĢullarında bazı 
makarnalık buğday hatlarının tane verimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, augmented 
deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak, GAP 
Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi tarafından ıslah programı kapsamında yürütülen ön 
verim denemesindeki 120 adet makarnalık buğday hattı ve 10 adet kontrol çeĢidi (Artuklu, Aydın-93, 
Eyyubi, Fırat-93, Güneyyıldızı, Sarıçanak-98, Svevo, ġahinbey, Zenit, Zühre) kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmada tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı, irmik rengi ve 
sedimantasyon değeri incelenmiĢtir. Tane verimi 113,8-502,6 kg/da, hektolitre ağırlığı 68,5-85,6 kg/hl, 
bin tane ağırlığı 15,7-38,9 g, protein oranı %15,8-22,8, irmik rengi (b değeri) 17,1-30,9 ve SDS ise 8,4-
40,1 ml arasında değiĢim göstermiĢtir. Özellikler ve genotip-özellik arası iliĢkileri değerlendirmek 
amacıyla biplot analiz yöntemi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, incelenen özellikler bakımından 
kontrol çeĢitlerine üstünlük gösteren 40 adet hat verim denemesine alınmak üzere seçilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, augmented deneme deseni, biplot, verim, kalite 
 

 Evaluation with Biplot Analysis Method of Yield and Quality Traits of 
some Durum Wheat Lines  

 
Abstract: This research was conducted to determine the grain yield and quality characteristics of 
some durum wheat lines in rainfall conditions of Diyarbakır in the 2013-2014 growing season. An 
Augmented Experimental Design consisting of six blocks of which every block has twenty five plots 
was employed. 120 advanced durum wheat lines which were developed by the breeding program by 
GAP International Agricultural Research and Training Center including 10 check cultivars (Artuklu, 
Aydın-93, Eyyubi, Fırat-93, Güneyyıldızı, Sarıçanak-98, Svevo, ġahinbey, Zenit, Zühre) were used as 
genetic material. In the study were examined grain yield, hectoliter weight, thousand grain weight, 
protein content, semolina color (b value) and sedimentation. According to minimum and maximum 
values of the lines, there was a great variation for grain yield 113.8-502.6 kg/da, hectoliter weight 68.5-
85.6 kg/hl, thousand grain weight 15.7-38.9, protein content 15.8-22.8%, semolina color (b value) 
17.1-30.9 and SDS 8.4-40.1 ml. Biplot analysis method was performed to evaluate relationship 
between of traits and genotype-traits. According to the results of this study, 40 advanced wheat lines 
which showed superiority to control cultivar in terms of examined traits was selected to use in yield 
experiment. 

Keywords: Durum wheat, augmented experimental design, biplot, yield, quality 
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Makarnalık Buğday ÇeĢitlerinin Farklı YetiĢtirme KoĢullarında Bazı Kalite 
ve Reolojik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 
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*
Sorumlu Yazar İletişim: seydiaydogan@yahoo.com 
 
Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 yetiĢtirme döneminde sulu ve kuru koĢullarda 8 makarnalık buğday 
(AltıntaĢ-95, Ç-1252, Dumlupınar, Eminbey, Kızıltan-91, Meram-2002, Selçuklu-97, Yelken-2000) 
çeĢidi Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Konya-merkez lokasyonunda, tesadüf 
blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, 
protein oranı, SDS sedimantasyon, renk (b) değeri, ekmek hacmi, farinograf ve miksograf 
parametreleri incelenmiĢtir. Kuru ve sulu koĢullarda çeĢitlerin incelenen özellikleri bakımından önemli 
farklılıklar tespit edilmiĢtir. Sulu koĢullarda bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, renk (b), ekmek hacmi, 
miksograf geliĢme süresi, pik geniĢliği ve pik alanı değerleri bakımından kuru koĢullardan daha yüksek 
değerler elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, miksograf, farinograf, ekmek hacmi  
 

Determination of Yield and Quality Traits of Durum Wheat Varieties in 
Rainfed and Irrigated Conditions 

 
Abstract: This study was conducted with 8 durum wheat varieties (AltıntaĢ-95, Ç-1252, Dumlupınar, 
Eminbey, Kızıltan-91, Meram-2002, Selçuklu-97, Yelken-2000) in irrigated and rainfed conditions in 
2013-2014 growing season at Bahri DağdaĢ International Agricultural Research Institute in Konya 
location, according to a randomized complete block with 3 replications experimental design. Thousand 
grain weight, test weight, protein content, SDS sedimentation, color (b) the value of the bread volume 
and mixograph, farinograph parameters were investigated. Significant differences have been identified 
in the studied traits of the varieties in rainfed and irrigated conditions. Thousand grain weight, test 
weight, color, (b), bread volume, mixograph development time, peak width and peak area values were 
higher in irrigated conditions than in rainfed conditions. 

Keywords: Durum wheat, yield, mixograph, farinograph, bread volume
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre KoĢullarının Kaliteli Makarnalık 
Buğday YetiĢtirmeye Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi ve 

Makarnalık Buğdayda Kalite 
 

Cemile Adıyaman 
 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa

 
 

Sorumlu Yazar İletişim: cemile.adiyaman@gthb.gov.tr 
 
Özet: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizin makarnalık buğday kuĢağı olarak bilinmektedir. Bölgenin 
buğdayın orijini ve gen merkezlerinden biri oluĢu ve yüzyıllardan beri makarnalık buğdayların doğal 
seleksiyon etkisi altında varoluĢlarını devam ettirmeleri bölgeye bu adın verilmesine neden olmuĢtur. 
Ülkemizde makarnalık buğday üretimi 3-3,5 milyon ton arasındadır. Ülkemizde bugün makarnalık 
buğday üretiminin yaklaĢık %45-50‟si Güneydoğu Anadolu Bölgesi, %20-25‟i Ġç Anadolu Bölgesi ve 
%30-35‟i ise sahil ve geçit diğer kıĢlık alternatif buğday bölgelerinden karĢılanmaktadır. 1950‟li yıllarda 
makarnalık ve ekmeklik buğday ekim alanları hemen hemen aynı iken sonraları makarnalık buğday 
ekim alanları büyük düĢüĢler göstermiĢtir. Buğdayda kalite; özel bir amaç için kullanılmaya yarayıĢlılık 
derecesidir. Buğdaydaki önemli kalite farkları kısmen tabii oluĢumdan, çoğunlukla da ıslah çalıĢmaları 
ile ortaya çıkmaktadır. Makarnalık buğdayda kalite çevre koĢullarına, genetik farklılığa, yetiĢtirme 
koĢullarına ve depo koĢullarına bağlı olarak önemli değiĢiklikler göstermektedir. Çevresel koĢulların 
etkisi, genellikle kalıtsal niteliklerden daha fazladır. Çevresel etkilerden iklim ve toprak yapısı çeĢide 
göre değiĢmekle birlikte kaliteyi önemli ölçüde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, çevre koĢulları, kalite 
 

Evaluation of Enviromental Quality of Southeastern Anatolia in Terms of 
Conformity for Growing Durum Wheat and Quality for Durum Wheat 

 
Abstract: Southeastern Anatolia Region is known as durum wheat belt of our country. Because the 
region is origin and one of the genetic centers and durum wheat has been continuing its existence 
under the natural selection for centuries, this name was given it. In our country, durum wheat 
production is between 3-3.5 million tons. Approximate 45-50% of production of durum wheat is 
covered from Southeastern Anatolia, 25-30% from the Central Anatolia Region and 30-35% is covered 
from alternative winter wheat region and other coastal walkway. During the 1950s, durum and bread 
wheat acreage almost the same while durum wheat acreage declined later.Quality for wheat; degree 
of plant-available form of work for a particular purpose. Important quality differences for wheat occur, 
due to partially natural formation and mainly improvement works. Quality for durum wheat varies 
significantly depending on environmental conditions, genetic differences, growing conditions and 
storage conditions. The effect of environmental conditions, are often higher than inherited 
characteristics. As the environmental factors climate and soil structure vary according to kinds, and it 
affects the quality substantially. 

Keywords: Durum wheat, environmental conditions, quality 
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Buğday Tarımında YetiĢtirici Profili 
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Özet: Bu çalıĢma buğday yetiĢtiricilerinin yaĢlarını, çocuk sayılarını, deneyim durumlarını, genç 
kuĢakların buğday tarımına karĢı ilgisini, yetiĢtiricilerin toprak kalitesi ve sıfır sürüm konularındaki 
farkındalığını ve sıfır sürüm denemesine karĢı ilgilerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma Sivas 
ve Yozgat illerine bağlı 8 ilçede, 40 köyden toplam 100 yetiĢtiriciyle anket yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Anket sonuçları; buğday yetiĢtiricilerinin %72‟sinin 40 yaĢ üzerinde olduğunu, erkek çocukların buğday 
tarımını ancak %18 oranında tercih ettiğini, yetiĢtiricilerin çoğunun deneyimli olmalarına rağmen toprak 
organik maddesi ve sıfır sürüm konularında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymuĢtur. 
YetiĢtiricilerin %72 gibi büyük bir çoğunluğu, kendi arazilerinde sıfır sürüm konusunda deneme 
yapmaya istekli olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday yetiĢtiricileri profili, toprak kalitesi, sıfır sürüm  
 

                                                 Profile of Wheat Farmers 
 
Abstract: This study was performed to determine ages, children numbers and skills of farmers, 
interests of young generations in wheat farming, awareness of farmers in soil quality and no-till, and 
their interests in no-till. The study was realized as questionnaire study with totally 100 wheat farmers 
living in 8 villages of Sivas and Yozgat provinces in Turkey. The results of study indicated that 72% of 
farmers is above 40 years old, only 18 % of their sons prefer wheat farming. Although many farmers 
have good skills they have no sufficient knowledge in soil organic matter and no-till. The farmers as 
much as 72% expressed that they are keen to demonstrate no-till applications in their own lands. 

Keywords: Profile of wheat farmers, soil quality, no-till 
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Erzurum Ġlinde Arpa Tarımı, Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri 
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1 
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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240 Erzurum 

*
Sorumlu Yazar İletişim: aozturk@atauni.edu.tr 
 
Özet: Arpa, Erzurum tarım alanlarında buğdaydan sonra en geniĢ ekim alanına sahip önemli bir kültür 
bitkisidir. Ġldeki arpa ekim alanı 31.319 ha olup, 2005-2014 dönemi ortalaması olarak tane verimi (176 
kg/da) Türkiye ortalamasının (248 kg/da) çok altındadır. Arpa, hayvancılığın temel girdisidir ve arpa 
tarımının daha verimli kılınması il ekonomisine katkı sağlayabilir. Arpa tarımının sorunlarını belirlemek 
amacıyla, kademeli örnekleme yöntemine göre, arpa tarımının yaygın olduğu ilçe ve köylerden 
tesadüfi seçilen 100 çiftçi ile anket yapılmıĢtır. Anket sonuçlarına göre; üreticilerin %23‟ü kuru, %77‟si 
sulu tarım koĢullarında; %58‟i monokültür, %42‟si bir münavebe sistemi içerisinde arpa 
yetiĢtirmektedir. Üreticilerin %85‟i yerel çeĢit, %15‟i Tokak 157/37 çeĢidini kullanmakta, %47‟si 15-20, 
%40‟ı 21-25 kg/da tohumluk ekmekte; %67‟si serpme, %33‟ü mibzerle ekim yapmakta; tüm üreticiler 
arpayı yazlık olarak yetiĢtirmektedir. Arpa üreticilerinin %5‟i azotlu, %62‟si ise fosforlu gübre hiç 
kullanmamakta; %70‟i 5-10 kg/da azot, %29‟u 3-5 kg/da fosfor uygulamakta; %41‟i iki, %32‟si üç defa 
sulama yapmakta; %80‟i yabancı ot mücadelesi yapmamaktadır. Üreticilerin %97‟si hastalık, %61‟i ise 
zararlı gözlemediklerini bildirmiĢtir. Anket sonuçları; toprak hazırlığı, çeĢit seçimi, ekim zamanı, ekim 
yöntemi, gübreleme ve yabancı ot mücadelesi konularındaki eksiklik ve yanlıĢlıkların yöredeki arpa 
verimlerini sınırladığını göstermiĢtir. Bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik ekonomik, teknik ve idari 
önlemler alınarak ildeki arpa verimleri önemli düzeyde artırılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, yetiĢtirme tekniği, verimlilik, anket, Erzurum 
 

Barley Farming in Erzurum Province, Productivity Problems and Solution 
Proposals 

 
Abstract: Barley is the second most important field crop after wheat in cultivated areas of Erzurum. 
The sowing area of barley in Erzurum is 31.319 ha and its yield (176 kg/da) is low compared with the 
average of Turkey (248 kg/da), as average of during 2005-2014 crop seasons. Barley is the basic 
entry of animal husbandry and productivity increases in barley farming can contribute to the economy 
of the province. A survey was conducted to determine the current problems of barley culture at 
Erzurum with randomly selected 100 farmers from extensive barley producing county and villages 
according to the method of gradual sampling. According to province-wide survey results, barley is 
grown 23% in dry farming conditions and 77 % in irrigated conditions; 58 % in monoculture conditions 
and 42% in a rotation system. In province, 85 % of the farmers sow local variety and 15 % of the 
farmers sow variety Tokak 157/37. Barley is generally sown in spring sowing period at 15-20 kg/da 
and 21-25 kg/da seeding rates by 47% and 40 % of the farmers, respectively. Sowing is performed 
67% as hand spreading and 33% with drills. Almost 5% of the farmers do not apply nitrogen, 62% do 
not apply phosphorus and 95% do not apply herbicide for weed control. In barley culture, 70% of the 
farmers apply 5-10 kg/da nitrogen and 29% apply 3-5 kg/da phosphorus; 41% of them apply twice 
water and 32% applies three times water. Almost 97% of the farmers did not observe any disease and 
61% did not observe any pest. Mistakes or deficiencies in soil tillage, variety choice, sowing time and 
method, fertilization and weed control are the main factors limiting barley yields in Erzurum. If these 
problems in the barley culture are resolved by economic, technical and administrative measures taken, 
barley yields can be increased significantly. 

Keywords: Barley, cultural practices, productivity, survey, Erzurum  
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KırĢehir Ekolojik KoĢullarında Farklı Ekim Sıklıkları ve Ekim 
Yöntemlerinin Tarm 92 Ġki Sıralı Arpa ÇeĢidinde (Hordeum vulgare L. 

conv. distichon) Tane Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi 

 
Mustafa Kaya
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1
Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kırşehir 

*
Sorumlu Yazar İletişim: mehmetyag@yahoo.com 
 
Özet: Bu araĢtırma KırĢehir ekolojik koĢullarında farklı ekim sıklıklarının (200, 300, 400, 500, 600 ve 
700 tohum/m

2
) ve farklı ekim yöntemlerinin (sıraya, ekim derinliğine serpme ekim ve 90°lik çapraz 

ekim yöntemi) Tarm-92 iki sıralı arpa çeĢidinde tane verimi ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerini 
belirlemek amacıyla 2013-2014 kıĢlık yetiĢtirme döneminde bir yıl süre ile yürütülmüĢtür. AraĢtırma 
sonuçları tane verimi ve diğer verim öğeleri bakımından ele alındığında, uygulanan ekim sıklıklarının 
tane verimi ve verim öğeleri üzerine istatistiki yönden önemli etkileri tespit edilmiĢtir. Ayrıca ekim 
yöntemleride tane verimi ve verim öğeleri üzerine istatistiki yönden önemli etkileri tespit edilmiĢtir. En 
yüksek tane verimi 271,6 kg/da ile 600 tohum m

2
 ekim sıklığı ve 90°lik çapraz ekim yönteminden elde 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekim yöntemi, ekim sıklığı, tane verimi, arpa  
 

The Effects of Diffrent Seeding Rates and Sowing Methods on Two 
Rowed Barley Cultivar Tarm 92 (Hordeum vulgare L. Conv. Distichon) 
Grain Yield and some Grain Yield Components in KırĢehir Ecological 

Condition 
 
Abstract: This study was conducted to determine the effects of different seeding rates (200, 300, 400, 
500, 600 ve 700 seed m

-2
) and sowing methods (sowing to the rows, broadcasting to seeding depth 

and contrary rows with 90°) on grain yield and some yield components of barley Tarm-92 variety 
(Hordeum vulgare L. conv. distichon) under KırĢehir ecological condition in 2013-2014 winter growing 
seasons. In the current study, seeding rates significantly affected grain yields and yields components. 
Moreover, grain yields and yields components were significantly effected by sowing methods. The 
highest grain yield with 271.6 kg da

-1 was obtained at 600 seed m
-2

 and sowing to contrary rows with 
90°.  

Keywords: Sowing Method; Sowing Rates; Grain Yield, Barley 
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Samsun Ekolojik KoĢullarında Bazı Ġki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare 
conv. distichon) ÇeĢitlerinin Verim, Verim Unsurları ile Bazı Kalite 

Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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2
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Sorumlu Yazar İletişim: awsirat@gumushane.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢma, bölgeye uyumlarını belirlemek amacıyla 12 arpa çeĢidinin (Fahrettinbey, 
Cumhuriyet-50, Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, Ġnce-04, Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, 
Tarm-92 ve Tokak-157/35) verim ve verim unsurları ile birlikte bazı kalite kriterlerini, 2007-2008 ve 
2008-2009 yetiĢtirme dönemleri Samsun‟da (Gelemen) incelenmiĢtir. Denemeler her iki yıl, tesadüf 
blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢ olup, incelenen bütün tarımsal özellikler 
yönünden çeĢitler arasında önemli farklar bulunmuĢtur. ÇeĢitlerin bitki boyu 91,59-121,27 cm, m

2
‟deki 

baĢak sayısı 400,29-493,75 adet, baĢak uzunluğu 7,28-9,56 cm, baĢaktaki tane sayısı 24,29-27,28 
adet, hasat indeksi %34,61-43,00, tane verimi 378.47-525.50 kg/da, tane iriliği oranı %81,94-91,19, 
1000 tane ağırlığı 37,82-49,84 g, hektolitre ağırlığı 65,83-70,48 kg, ham protein oranı ise %0,26-12,00 
arasında değiĢim göstermiĢtir. En yüksek tane verimi Sladoran, Fahrettinbey ve Çumra-2001 sırasıyla 
(525,50, 512,57 ve 507,25 kg/da) çeĢitleri, en yüksek 1000 tane ağırlığı Fahrettinbey (49,84 g) ve 
Sladoran (47,97 g) çeĢitleri, en yüksek hektolitre ağırlığı Sladoran (70,48 kg) ve Fahrettinbey (69.15 
kg) çeĢitleri, en yüksek ham protein oranına ise Efes-98 çeĢidi (%12,00) sahip olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, adaptasyon, tane verimi, verim unsurları, kalite 
 

Studies on some Yield and Yield Components with some Quality Traits  
Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare distichon) in Samsun Condition 

 
Abstract: In this study; yield, yield components and some quality parameters of nine summer and 
alternate barley varieties (Fahrettinbey, Cumhuriyet-50, Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, Ġnce-04, 
Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, Tarm-92 ve Tokak-157/35) being suitable for Samsun 
(Gelemen) experimental areas in 2007-2008 and 2008-2009 growing seasons with four replications 
according to Randomized Complete Block Design. Significant differences were found between 
genotypes regarding investigated whole agricultural characters. Plant height, spike number per m

2
, 

spike length, grain number per spike, harvest index, grain yield, grain largeness level, 1000-seed 
weight, hectoliter weight and crude protein content values were determined for investigated genotypes 
respectively as between 91.59 and 121.27 cm, 400.29 and 493.75, 7.28 and 9.56 cm, 24.29 and 
27.28,  34.61 and 43.00%, 378.47 and 525.50 kg/da, 81.94 and 91.19%,  37.82 and 49.84 g, 65.83 
and 70.48 kg, 10.26 and 12.00%. The cultivars Sladoran, Fahrettinbey and Çumra-2001 (525.50, 
512.57 ve 507.25 kg/da, respectively) showed the highest grain yield, Fahrettinbey and Sladoran 
1000-seed yields (49.84-47.97 g respectively), Sladoran and Fahrettinbey hectoliter weight (70.48 and 
69.15 kg respectively) whereas the cultivars Efes-98  showed the highest crude protein content 
(12.00%). 

Keywords: Barley, adaptation, grain yield, yield components, quality. 
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Bafra Ovasında YetiĢtirilen Bazı Ġki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. 
distichon)  ÇeĢitlerinin Verim, Verim Öğeleri ile Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 
 

Abdulveli Sirat
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Özet: Bu araĢtırma, 2007-2008 ve 2008-2009 yetiĢtirme dönemlerinde Bafra Ovası ekolojik 
koĢullarında Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢ olup materyal 
olarak 12 adet iki sıralı arpa çeĢidi (Fahrettinbey, Cumhuriyet-50, Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, 
Ġnce-04, Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, Tarm-92 ve Tokak-157/35) kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmada arpa çeĢitlerinin bitki boyu, metrekarede baĢak sayısı, baĢak uzunluğu, baĢakta tane 
sayısı, hasat indeksi ve tane verimi incelenmiĢtir. Ayrıca, kalite kriterlerinden, tane iriliği oranı, bin tane 
ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve ham protein oranı da incelenmiĢtir. Ġncelenen bütün tarımsal özellikler 
yönünden çeĢitler arasında önemli farklar bulunmuĢtur. Ġki yıllık ortalamalar ıĢığında en yüksek tane 
verimi Fahrettinbey (623,66 kg/da), Sladoran (596,41 kg/da) ve Çumra-2001 (579,32 kg/da) 
çeĢitlerinden, en düĢük tane verimi ise Çıldır-02 (409,15 kg/da) ve Özdemir-05 (425,44 kg/da) 
çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. En yüksek 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane iriliği sırasıyla 
Fahrettinbey, Sladoran ve Çumra-2001 (49,84, 47,97 ve 47,32 g; 70,76, 70,61 ve 69,58 kg; %92,00, 
90,25 ve 90,75) çeĢitleri, en yüksek ham protein oranına ise Çıldır-02 (%11,74) ve Efes-98 (%11,69) 
çeĢitleri sahip olurken, en kısa bitki boyu çeĢidi ise Sladoran çeĢidinden (96,42 cm) elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, adaptasyon, tane verimi, verim unsurları, kalite 
 

Determination of some Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare L.) Varieties 
on Yield and Yield Components with some Quality Traits Growing in 

Bafra Plain 
 

Abstract: This research was carried out with 12 of barley varieties (Fahrettinbey, Cumhuriyet-50, 
Özdemir-05, Kalaycı-97, Çıldır-02, Ġnce-04, Efes-98, Erciyes, Çumra-2001, Sladoran, Tarm-92 ve 
Tokak-157/35) in Bafra ecological conditions experimental areas in 2007-2008 and 2008-2009 growing 
seasons with four replications according to Randomized Complete Block Design. In this research plant 
height, spike number per m

2
, spike lenght, grain number per spike, harvest index and grain yield, the 

quality characteristics grain largeness level, 1000-grain weight, hectoliter weight and crude protein 
levels were investigated. Significant differences were found between genotypes regarding investigated 
whole agricultural characters; According to the 2 years research results; the highest results were 
gained for grain yield Fahrettinbey (623.66 kg/da), Sladoran (596.41 kg/da) and Çumra-2001 (579.32 
kg/da) varieties, the lowest results were gained for grain yield in Çıldır-02 (409.15 kg/da) and Özdemir-
05 (425.44 kg/da) varieties, the highest results for 1000-grain weight, hectoliter and grain largeness 
level Fahrettinbey, Sladoran ve Çumra-2001 varieties (49.84, 47.97 and 47.32 g; 70.76, 70.61 and 
69.58 kg; %92.00, 90.25 and 90.75, respectively). Whereas the cultivars Çıldır-02 and Efes-98 
showed the highest crude protein content (11.74 and 11.69 %), the shortest plant height has been 
observed in Sladoran variety (96.42 cm).   

Keywords: Barley, adaptation, grain yield, yield components, quality. 
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Farklı KuruluĢlara Ait Arpa Hatlarının Diyarbakır ġartlarında Verim ve 
Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda farklı kurumlara ait yazlık arpa hatlarının 
Diyarbakır yağıĢa dayalı Ģartlarında verim, verim unsurları ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, 13 hat ve 4 standart çeĢit olmak üzere toplam 17 genotip ile tesadüf 
blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Tane verimi, verim unsurları ve 
kalite parametreleri bakımından genotiplerin üstünlüğü JMP ve GGE biplot analiz programları 
kullanılarak belirlenmiĢtir. Genotipler bakımından parametreler arasında 6 farklı grup oluĢmuĢ olup 
kalite parametrelerinden hektolitre ağırlığı, protein oranı, bin tane ağırlığı ile elek üstü aynı grupta yer 
almıĢ ve tane verimi ile pozitif iliĢki içerisinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Sonuç olarak, yetiĢtirme sezonunda 
görülen ekstrem soğuk zararı daha çok tane verimi üzerinde etkili olurken yapılan analiz sonuçlarına 
göre ETAE 7, GAP4 ve GAP3 ile Kendal (GAP) çeĢidi tane verimi bakımından (350,3-360,2 kg/da), 
ETAE1 ve ETAE3 ile Hilal (ETAE) çeĢidi ise kalite özellikleri bakımından yüksek performans 
sergilemiĢlerdir. Tane verimi ve kalite parametreleri bakımından yüksek performans gösteren hatların 
çeĢit adayı olabileceği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca,  GGE biplot programı, doğru ve etkili sonuçlara 
ulaĢmak için bitki ıslahçıları tarafından kullanılması gerektiğini söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: GGE biplot, yazlık arpa, verim, kalite, Diyarbakır  
 

Evaluation Yield and Quality of Barley Lines belonging to Different 
Organizations by Method of Biplot Analysis in Diyarbakir Condition  

 
Abstract: The aim of research was to identify of yield, yield components and quality based on 
Diyarbakır rainfall conditions in 2013-14 season, covered the spring type of barley genotypes 
conducted by different Agricultural Research Institute. The study, were carried out according to the 
experimental randomized complete block design with four replications, by 13 advance lines and 
including 4 standard varieties a total of 17 genotypes. The superiority of genotypes were determined 
using JMP and GGE biplot analysis programs, in terms of grain yield, yield components quality and 
parameters. There were occurred 6 different groups among of parameters for genotypes; test weight, 
protein content,  thousand weight with the above of the sieve took place in the same group, was found 
to be positively correlated with the grain yield. As a result, extreme cold damage seen in the growing 
season, while more than one effect on the yield, According to the analysis result ETA 7, GAP4 and 
GAP3 Kendal (GAP), exhibited high performance in terms of efficiency (3503-3602 kg / ha), while 
ETAE1 and ETAE3 Hilal (AARI) variety in terms of quality properties. It was concluded that the 
advance lines which has high-performance may be candidate varieties in terms quality parameters 
and grain yield. In addition, it can be said that the biplot program is most accurate analysis and should 
be used by plant breeders to reach the target quickly and effectively. 

Keywords: GGE Biplot, spring barley, yield, quality, Diyarbakır. 
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Özet: AraĢtırma Trakya Bölgesinde 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında 2 yıl süreyle yürütülmüĢtür. 
AraĢtırma 17 genotip ile tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 3 lokasyonda 
kurulmuĢtur. Denemede; tane verimi, bitki boyu, yatmaya dayanıklılık, baĢaklanma gün sayısı, soğuk 
zararı, arpa ağbenek leke hastalığı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı ve bu karakterler arasındaki 
iliĢkiler incelenmiĢtir. AraĢtırmada genotiplerin ortalama verimi 691,6 kg/da olurken, en yüksek verim 
745,2 kg/da ile Harman çeĢidinde belirlenmiĢtir. AraĢtırmada ilk yıl ortalama verim 784,2 kg/da, ikinci 
yıl Mayıs ayındaki düĢük yağıĢın etkisi ile 598,9 kg/da olarak gerçekleĢmiĢtir. Lokasyonlara göre en 
yüksek verime 2011-2012 yılında 913,3 kg/da ile Tekirdağ'da ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada TEA1770-13 ve 
Martı en erkenci genotipler olmuĢtur. Trakya Bölgesinde en yaygın hastalık arpa ağbenek hastalığı 
(Pyrenophora teres f. maculata) olup Harman ve Lord en toleranslı çeĢitler olmuĢtur. TEA1619-9 
hattında en yüksek bin tane ve TEA1676-3 hattında en fazla hektolitre ağırlığı tespit edilmiĢtir. 
AraĢtırmada bitki boyu kısa, arpa ağbenek hastalığına, yatmaya ve soğuğa dayanıklı çeĢitlerde daha 
fazla tane verimi saptanmıĢtır. Soğuğa dayanıklılık ile baĢaklanma gün sayısı arasında olumsuz iliĢki, 
bin tane ağırlığı ile hektolitre ağırlığı arasında ise (r=0,857**) yüksek oranda olumlu iliĢki belirlenmiĢtir. 
AraĢtırmada tane verimi ve incelenen bazı özelliklere göre Harman öne çıkan çeĢit olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Arpa, genotip, verim, agronomik karakter 
 

Investigation of Grain Yield and some Agronomic Characters of some 
Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes in Trakya Region 

 
Abstract: This research was carried out in Trakya region during 2011-2012 and 2012-2013 growing 
years. Experiment was set up with 17 genotypes in completely randomized blocks with four 
replications at three locations. Grain yield, plant height, lodging resistance, days of heading, resistance 
to cold, net blotch, thousand grain weights and test weight and relationship among these characters 
were investigated. According to results there were significant difference among genotypes than grain 
yield and other investigated characters. While mean grain yield of the genotypes was 691.6 kg/da, the 
highest grain yield was established with 745.2 kg/da in Harman cultivar. Mean yield in first year was 
784.2 kg/da and second year decreased up to 598.9 kg/da due to less rain in May. The highest yield 
was 913.3 kg/da in Tekirdağ than location. Early maturing genotypes were TEA1770-13 and Martı. Net 
blotch (Pyrenophora teres f. maculata) is the most widespread disease in the region. Harman and Lord 
were the resistance cultivars. The highest TKW in TEA1619-9 and TW in TEA1676-3 lines were 
determined. The highest grain yield was determined in genotypes which have short plant height, 
resistance to net blotch, lodging and winter kill. It was found negative significant differences between 
winter kill and days of heading and positive relationship between TKW and TW (r=0,857**). According 
to results Martı had been prominent varieties than yield and some traits investigated in this research.  

Keywords: Barley, genotypes, yield, agronomic characters   
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Çukurova KoĢullarında Bazı Arpa Materyalinde Yatma Oranı, Bitki Boyu 
ve BaĢak Tipi Özellikleri Arasındaki ĠliĢkilerinin Korelasyonu 
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Özet: Bu çalıĢma 2011-12 ve 2012-13 yılları arasında 2 yıl süre ile Adana‟da yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada materyal olarak ICARDA‟dan (Uluslararası Kurak Alanlar Ġçin Tarımsal AraĢtırma Merkezi) 
temin edilen 139 genotip kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada her iki yılda ve iki yıllık ortalama sonuçlarda da bitki 
boyu, yatma oranı ve baĢak tipi iliĢkilerinin korelasyonu incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 2012 
yılında; bitki boyu ile yatma oranı arasında iliĢkinin önemsiz, korelasyonun ise pozitif olduğu, önemli 
olmamakla birlikte artan bitki boyu ile yatma oranının arttığı, baĢak tipi (2 ve 6 sıralı) ile yatma oranı 
arasındaki iliĢkinin önemsiz olduğu, korelasyonun ise negatif olduğu belirlenmiĢtir. 2013 yılında ise 
bitki boyu ile yatma oranı arasında iliĢkinin önemli olduğu, korelasyonun pozitif olduğu, artan bitki boyu 
ile yatma oranının arttığı, baĢak tipi (2 ve 6 sıralı) ile yatma oranı arasındaki iliĢkinin önemsiz olduğu, 
korelasyonun ise negatif olduğu görülmüĢtür. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre ise; bitki boyu ile yatma 
oranı arasında iliĢkinin önemsiz olduğu, korelasyonun pozitif olduğu, artan bitki boyu ile yatma 
oranının arttığı, baĢak tipi (2 ve 6 sıralı) ile yatma oranı arasındaki iliĢkinin önemsiz olduğu, 
korelasyonun ise negatif olduğu tespit edilmiĢtir. Özetle bitki boyu ile yatma arasında pozitif fakat 
önemsiz korelasyon, baĢak tipi ile yatma arasında önemsiz ve negatif korelasyon olduğundan; 
yatmaya dayanıklı materyal seçiminde; bitki boyu ve baĢak tipine bakılarak tahminin yapılmasının 
yanılgılara neden olabileceği, yatma oranının mutlaka bitki boyundan ve baĢak tipinden bağımsız 
olarak ölçülmesi gerektiği düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, bitki boyu, yatma oranı, baĢak tipi 
 

Correlation among Lodging Rate, Plant Height and Spike Type 
Specialities on some Barley Materials in Çukurova Conditions 

 
Abtsract: This study was conducted during 2011-2012 and 2012-2013 for two years. During the study 
139 material of barley were used at Çukurova region in Adana in Turkey. The main objectives of the 
study to determine correlations lodging rate, plant height and row type to each other. According results 
of 2011-12 years, plant height and lodging rate weren‟t significant correlations, but correlations 
positive, but non-significant. Increasing with plant height lodging rate were increased. Correlations of 
row type on lodging rate were not important statistically. For 2012-13 years, It was founded that, plant 
height were significant correlated with lodging rate. And correlations of row type on lodging rate were 
not important statistically. What about averages of two years correlations; plant height and lodging rate 
weren‟t significant correlations, but correlations positive but non-significant. Increasing with plant 
height lodging rate were increased. Correlations of row type on lodging rate were not important 
statistically. Summary of results, plant height and lodging rate weren‟t significant correlations, but 
correlations positive but non-significant. Row type were no correlation lodging rate. This show that, not 
only plant height and row type not enough selection material for resistant lodging, but also should be 
determined lodging rate.   

Keywords: Barley, plant height, lodging rate and row type 
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Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve ÇeĢitlerinin Verim ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, ileri kademe arpa melez hatlarının verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek 
amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada materyal olarak Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Arpa Islah programındaki 42 hat ve 7 standart çeĢit (Larende, Karatay 94, Ġnce 04, Anadolu 
98, Çıldır 02, Tarm 92 ve Tokak 157/37) kullanılmıĢtır. Deneme 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda latis 
deneme deseninde 3 tekerrrürlü olarak Konya ve Çumra‟da yürütülmüĢtür. Denemede tane verimi 
(kg/da), bin tane ağırlığı (g), protein oranı (%), sellüloz oranı (%) ve elek üstü oranı (%) özellikleri 
incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, genotiplerin tane verimi 142-371 kg/da arsında değiĢirken 
deneme ortalaması 286 kg/da olmuĢtur.  En yüksek verim 45 numaralı hattan elde edilirken standart 
çeĢitler içerisinde en yüksek verim 354 kg/da ile Larende çeĢidinden elde edilmiĢtir. Denemede bin 
tane ağırlığı 38,69 ile 52,34 g arasında, Protein oranı %11,88 ile 14,83 arasında, selüloz oranı %7,22 
ile 8,70 arasında elek üstü oranı ise %38,10 ile 88,30 arasında olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, verim, kalite 
 

Determination of Yield and Quality Characteristics of some Barley 
(Hordeum vulgare L.)  Line and Cultivars 

 
Abstract: This study was conducted to determine yield and some quality characteristics of hybrid 
barley advanced lines.  As a material 42 lines and 7 standard cultivars (Larende, Karatay 94, Ġnce 04, 
Anadolu 98, Çıldır 02, Tarm 92 ve Tokak 157/37) from  barley breeding program  in  Bahri DağdaĢ 
International Agricultural Research Institute were used. Studies was conducted lattice experimental 
design as 3 replications in Konya and Çumra trial fields. In this study, grain yield (kg / ha), thousand 
grain weight (g), protein content (%), cellulose ratio (%) and sieve rate (%) features were investigated. 
According to research results, grain yield of genotypes were determined between 142-371 kg/da and 
trial average was found 286 kg/da. The highest yield was obtained through line 45 and the cultivar of 
Larende had shown highest yield of 354 kg/da among to standard cultivars. In this  trial;  thousand 
grain weight, protein content , cellulose ratio and  sieve rate were determined respectively  as between 
38,69 and 52,34 g, 11,88 and 14,83%, 7,22 and 8,70%, 38,10 and 88,30%. 

Keywords: Barley, yield, quality 
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Arpa (Hordeum vulgare L.) ÇeĢitlerinde Ön Uygulamanın Çimlenme ve Ġlk 
GeliĢme Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma; 2014-2015 yıllarında A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuar ve 
seralarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada; arpada farklı ön uygulama ortamlarının; çimlenme ve ilk 
geliĢme dönemi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Materyal olarak, EskiĢehir Geçit 
KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiĢ olan Ünver, Keser ve Ġnce arpa 
çeĢitlerinin tohumları kullanılmıĢtır. Uygulama ortamları; kontrol, PEG (%20), Mannitol (%4) ve saf su 
(24 saat) olarak hazırlanmıĢtır. Laboratuar koĢullarında her uygulama için 200 adet tane ön 
uygulamaya tabii tutulmuĢ, çimlenme hızı, çimlenme gücü (%), sapçık uzunluğu, kökçük uzunluğu, 
sapçık ve kökçük yaĢ ve kuru ağırlıklarına iliĢkin değerler elde edilmiĢtir. Sera denemelerinde ise 
yaprak sayısı, ilk yaprak uzunluğu, bitki yaĢ ve kuru ağırlığına iliĢkin değerler elde edilmiĢtir. AraĢtırma 
sonuçlarına göre; laboratuar koĢullarında ele alınan özelliklerde, ön uygulama ortamları ve çeĢitler 
arasındaki farklılıklar istatistiki yönden önemli bulunmuĢtur. Sera koĢularında belirlenen özellliklerde 
ise; uygulama ortamları ve çeĢitler arasındaki farklılıklar ile çeĢit x uygulama ortamları interaksiyonu 
istatistiği olarak önemli bulunmuĢtur. Arpa çeĢitlerine ait tohumlarda uygulanan ön uygulama (seed 
priming) ortamları kontrole göre önemli farklılıklar oluĢturmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ön uygulama, arpa, mannitol, PEG, saf su 
 

Effect of Seed Priming On Germination and Initial Development Period 
On Barley (Hordeum vulgare  L.) Variety 

 
Abstract: This research was conducted in laboratory and greenhouse Department of Field Crops and 
Agriculture Faculty of Ankara University in 2014-2015 years. In this study; of different pre-application 
environment in barley; It aimed to determine the effects on germination and initial growth period. As a 
material is used  Unver, Keser and Ince barley seeds that registered in Geçit KuĢağı EskiĢehir 
Transitional Zone Agricultural Research Station. Application environments included ; control, PEG 
(20%), Mannitol (4%) and distilled water (24 hours) was prepared, In laboratory conditions 200 seed 
was used pre-treatment for each application, Germination rate, germination  power rate (%), peduncle 
length, radicle length, pedicel and rootlets values for the wet and dry weight were obtained. According 
to the survey; the features discussed in laboratory conditions, pre-application Medium (environments) 
and found a statistically significant differences between varieties. The specification is defined in the 
Greenhouse running; Differences between application Medium and varieties and infraction between 
application environments × varieties was found to be statistically significant. In pre-treatment (seed 
priming) barley Seed Medium has created significant differences compared to the control. 

Keywords: Priming, Barley, Mannitol, Polyethylene glycol (PEG) and Distilled water 
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Arpada (Hordeum vulgare L.) Hidrojen Peroksit Ön Uygulamasının NaCl 
Stresi Altında Çimlenme ve Erken Fide GeliĢimine Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma, farklı hidrojen peroksit (H2O2) (0-kontrol, 30 µM, 60 µM) ön uygulamasının 2 arpa 
çeĢidinin (Sladoran ve Martı) farklı NaCl (0-kontrol, 150 mM, 300 mM) stresi altında çimlenme ve 
erken fide geliĢimine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Bu amaçla, ele alınan arpa 
çeĢitlerinin tohumlarına NaClO ile yüzeysel sterilizasyon yapıldıktan sonra tohumlar oda koĢullarında 
karanlıkta 24 saat süreyle farklı H2O2 solüsyonlarında bekletilmiĢtir. Deneme, petri kaplarında, tesadüf 
parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kontrollü bitki büyüme odasında 
kurulmuĢtur. AraĢtırmada, çalıĢılan arpa çeĢitlerinin çimlenme oranı, kök uzunluğu, kök yaĢ ağırlığı, 
kök kuru ağırlığı, fide boyu, toprak üstü yaĢ ağırlığı ve toprak üstü kuru ağırlığı parametreleri 
incelenmiĢtir. Artan tuz stresi ile incelenen tüm parametrelerde önemli azalmalar olduğu görülmüĢtür. 
Kontrol ile kıyaslandığında, 30 µM H2O2 ön uygulaması, tüm parametrelerde tuz stresinin baskılayıcı 
etkisini azaltıp, daha yüksek değerler elde edilmesini sağlarken, 60 µM H2O2 ön uygulaması ise, 
baskılayıcı bir etki yaparak tüm parametrelerde azalmalara neden olmuĢtur. Denemeye alınan çeĢitler 
incelendiğinde, Sladoran çeĢidinin Martı çeĢidine göre tüm parametreler bakımından daha yüksek 
değerlere sahip olduğu dikkat çekicidir. Sonuç olarak, NaCl stresi altında 30 µM H2O2 ön 
uygulamasının arpada çimlenme ve erken fide geliĢimine olumlu etki yaptığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: H2O2, tuz stresi, büyüme parametresi, Sladoran, Martı  
 

Effect of Hydrogen Peroxide Pretreatment on Germination and Early 
Seedling Growth under NaCl Stress in Barley (Hordeum vulgare L.) 

 
Abstract: This research was conducted to determine the effect of different hydrogen peroxide (H2O2) 
(0-control, 30 µM, 60 µM) pretreatment on germination and early seedling growth of 2 barley cultivars 
(Sladoran and Martı) under different NaCl (0-control, 150 mM, 300 mM) stress. Seeds of barley 
cultivars after surface sterilization with NaClO were waited in different solutions of H2O2 for 24 h in 
dark under room conditions. The experiment was set up in a controlled growth chamber in the petri 
dishes as factorial randomized plot design with three replications. In the research, germination rate, 
root length, root fresh weight, root dry weight, seedling height, seedling fresh weight and seedling dry 
weight of barley cultivars were examined. All examined parameters were significantly decreased by 
increasing of salinity stress. While H2O2 pretreatment of 30 µM reduced suppressive effect of salinity 
stress for all parameters, H2O2 pretreatment of 60 µM had suppressive effect and caused decrease of 
all parameters, as compared to control. Sladoran cultivar had higher values than Martı cultivar for all 
parameters. As a result, it can be said that H2O2 pretreatment of 30 µM has positive effect on 
germination and early seedling growth under NaCl stress in barley.  

Keywords: H2O2, salinity stress, growth parameter, Sladoran, Martı. 
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Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Drechslera 
graminea (Rab.) Shoem.) Hastalığına KarĢı Reaksiyonlarının Sera 

KoĢullarında Belirlenmesi 
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Özet: DeğiĢen tüketici ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için farklı teknikler kullanılarak farklı amaçlara 
yönelik ıslah programlarının geliĢtirilmesi gereklidir. Bu tekniklerden biriside mutasyon yöntemi ile 
hedef germplasmın geliĢtirilmesidir. Hastalıkların kontrolünde farklı teknikler kullanılmakla beraber 
farklı nedenlerle genetik dayanıklılık kullanımı öne çıkmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı; Tokak 157/37 
arpa çeĢidinin Cobalt

60 
kaynağında gamma ıĢınlarıyla ıĢınlanması sonucu geliĢtirilen ve M6 

generasyon kademesinde bulunan 31 mutant hattın arpa çizgili yaprak lekesi (Drechslera graminea 
(Rab.) Shoem.) hastalığına karĢı sera Ģartlarında reaksiyonlarının belirlenmesidir. ÇalıĢma, Tarla 
Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü Yenimahalle yerleĢkesinde bulunan laboratuvar ve sera 
Ģartlarında yürütülmüĢtür. Hastalık, tohumlara sandviç metoduyla inokule edilmiĢtir. Ġki tekerrürlü 
olarak yürütülen çalıĢmada her genotipe ait sağlam ve hastalığa yakalanmıĢ bitkiler sayılarak hastalık 
oranı (%) belirlenmiĢ ve değerlendirmelerde en yüksek skor esas alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, 
mutant hatların hastalığa karĢı gösterdikleri reaksiyonlar arasında farklılıklar belirlenmiĢ olup, 20 hat 
dayanıklı, 3 hat orta dayanıklı, 8 hat hassas olarak değerlendirilmiĢtir. Dayanıklı ve orta dayanıklı 
olarak belirlenen mutant genotipler verim ve kalite özelikleri değerlendirildikten sonra hastalığın yaygın 
olarak görüldüğü alanlarda yetiĢtirilmek üzere çeĢit adayı olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, arpa çizgili yaprak lekesi hastalığı, Drechslera graminea, Pyrenophora 
graminea, genetik dayanıklılık 
 

Determination of the Response of some Mutant Barley Lines to Barley 
Stripe Disease (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.) in Greenhouse 

Condition 
 
Abstract: The development of breeding programs for different purposes are required in order to 
fulfilling the changing consumer and farmer demands. One of the techniques for enhancing the 
variation is mutation. Many methods are available to control the disease but most preferably is the use 
of genetic resistance.  For this aim barley cultivar cv. Tokak 157/37 was irradiated with Cobalt 60 
source of gamma rays could be enhanced genetic diversity. A total of 31 primarily yield trial mutant 
barley lines which are in the M6 generation were used in this study for determination of barley striped 
disease (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.). reactions in the greenhouse conditions. This study was 
carried out in laboratory and greenhouse conditions in Central Research for Field Crops Institute 
Yenimahalle campus. Disease was inoculated with the seed sandwich method. Experiment was 
conducted in two replications. Resistant and susceptible plants were counted in each genotype and 
calculated disease percentage results of high score recurrent are used to evaluation of the results. 
Mutant lines showed different reactions against the disease. According research results; 20 lines 
resistant, medium resistant to 3 lines, 8 lines are considered as susceptible. Mutant genotypes 
identified as resistant and intermediate resistant can be considered as candidates after evaluating 
yield and quality characteristics. 

Keywords: Barley, barley stripe, Drechslera graminea, Pyrenophora graminea, genetic resistance 
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Tritikale (Triticosecale Witt.) Hatlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı Tritikale genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özelliklerini belirlemek 
amacıyla Konya ilinde 2013-2014 deneme sezonunda kuru Ģartlarda yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
materyal olarak; BDUTAE‟ne ait 20 adet ileri çıkmıĢ tritikale hattı ve 5 adet standart çeĢit (Tatlıcak-97, 
Alperbey, Mikham-2002, Karma-2000 ve Ümranhanım) kullanılmıĢtır. Deneme Konya-Merkez, Ġçeri 
Çumra ve Gözlü lokasyonlarında kuru Ģartlarda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü 
olarak yürütülmüĢtür. Verim (kg/da), bin tane ağırlığı (g), protein oranı (%) özelikleri ele alınmıĢtır. 
Yürütülen çalıĢma sonucunda; her üç lokasyon bir arada değerlendirildiğinde, tane verimi 359,6-287,6 
kg/da, bin tane ağırlığı 47,8-30,3 g, protein oranı %12,0-10,44 arasında değiĢtiği, lokasyonların ve 
çeĢitlerin verim ve kalite özelliklerinin tümünde istatistiki olarak önemli olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Tririkale, çeĢit, kalite, verim 
 

Determination of some Yield & Quality Character of  
Triticale (Triticosecale Witt. ) 

 
Abstract: In this research, were carried out to determine some triticale genotypes grain yield and 
some quality trials at dry conditions in the 2013-2014 season in Konya. As for research materials; 20 
BDUTAE advanced yield triticale lines and 5 standard varieties (Tatlıcak-97, Alperbey, Mikham-2002, 
Melez-2000 and Ümranhanım) is used. Trial was carried out in Konya-Center, Çumra and Gözlü 
locations with randomized blocks with four replication in dry conditions. Yield (kg / da), thousand grain 
weight (g), protein content (%) properties is discussed. As a result of work; When evaluating a 
combination of all three locations, grain yield from 359.6 to 287.6 kg / da, thousand grain weight from 
47.8 to 30.3 g protein ratio varied between 12,0-10.44%of the locations and types of yield and quality 
all were found to be statistically significant. 

Keywords: Tritcale, variety, quality,yield 
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Tritikale (Triticosecale Witt.) Melez Bahçesi Hat ve ÇeĢitlerinin Verim ve 
Kalite Yönünden Ġncelenmesi 
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Özet: 1987 yılından beri Konya Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü bünyesinde 
yürütülen tritikale melezleme çalıĢmaları için günümüze kadar farklı hat ve çeĢitler kullanılmıĢtır. Son 2 
yıldır kullanılan bu 60 hat ve 5 standart çeĢidin verim ve kalite yönünden irdelenmesi için bu çalıĢma 
yürütülmüĢtür. Konya-Merkez sulu deneme arazisin de 2013-2014 ekim sezonunda, Augmented 
deneme deseninde 60 hat ve 5 standart çeĢit kullanılarak deneme kurulmuĢtur. Deneme dane verim 
ortalaması hatlar arasında 666,2-108,3 kg/da, standartlar arasında 411,3-339,0 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir.  Bin Tane ağırlığı hatlar arasında 47,7-30,0 g, standart çeĢitler 45,1-36,8 g, Protein 
yüzdesi ise hatlar arasında %13,4-10,3, standart çeĢitler ise %11,9-10,9 arasında değiĢmiĢtir. Elde 
edilen sonuçlara göre Tritikale melezleme çalıĢmaların da verim potansiyeline göre; 9-35-41-44-43 
nolu hatlar; bintane ağırlığı yönünden; 9-10-27-26-52 numaralı hatlar; protein yüzde oranına göre ise 
29-36-43-49-65 nolu hatlar potansiyelleri yüksek hatlar olarak tespit edilmiĢtir. Standart çeĢitlerden ise 
Alperbey, Mikham-2002 ve Karma-2000 tüm özelliklerde yüksek sonuçlar vererek potansiyeli yüksek 
hatlar geliĢtirmede uygun ebeveyn olarak tespit edilmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Tritikale, hat, verim, bintane, protein 

 

Determination of some Triticale (Triticosecale Witt.) Crossing Garden 
Line and Varieties for Yield and Quality 

Abstract: Since 1987, Konya Bahri DağdaĢ International Agricultural Research Institute carried out 
within the different triticale breeding lines and varieties is used until today for their work. This study 
was conducted for the last 2 years, used to examine these 60 lines and 5 standard varieties in terms 
of yield and quality. 60 lines and 5 standard varieties were established in Augmented designs and 
planted in Konya Central irrigated trial plots in the 2013-2014 planting season. Trial grain yield 
average is changed lines between 666.2 to 108.3 kg / da, standards between 411.3 to 339.0 kg /da. 
Thousand grain weight line ranged between 47.7 to 30.0 g, the standard veried from 45.1 to 36.8 g, 
protein percentage from 13.4 to 10.3 % between the lines, the standard changed from 11.9 to 10.9%. 
According to the results obtained by the yield potential of triticale hybridization studies; 9-35-41-44-43 
numbered lines; In terms of the weight of TKW; 9-10-27-26-52 numbered lines; According to percent 
protein; 29-36-43-49-65 numbered lines has been identified as potentially high lines. The standard 
types of Alperbey, Mikham-2002 and Karma-2001 full potential by higher results as features have 
been identified as suitable parents in development of good yield lines. 

Keywords: Triticale, line, yield, TKW, protein 
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Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi 
Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı tritikale hat ve çeĢitlerinin çimlenme döneminde farklı tuz 
konsantrasyonlarına tepkilerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar koĢullarında yürütülmüĢtür.  
Denemede bitki materyali olarak Nörtingen, Eronga ve Karma-2000 tritikale çeĢitleri ile C9, N X 2003-
3, NX2002-2, N X 2003-12, N X E-3, 2003 X 2002-10 ve 2003 X 2002-8 tritikale hatları kullanılmıĢtır. 
ÇalıĢmada beĢ farklı NaCl dozu (0, 50, 100, 150 ve 200 mM) ele alınmıĢtır. AraĢtırmada, tohumlarda 
12. ve 24. saatlerdeki su alım oranları, çimlenme oranları, plumula uzunluğu, radikula uzunluğu, 
plumula ve radikula kuru ağılıkları gibi özellikler incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar tuz uygulamalarının 
incelenen tüm özellikleri olumsuz etkilediğini göstermiĢtir. ÇeĢit ve hatların tuz stresine tepkileri 
incelenen tüm özellikler bakımından farklı olmuĢtur. ÇeĢit/hat x tuz interaksiyonu ise sadece çimlenme 
yüzdesi ve plumula uzunluğu açısından önemli çıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Tritikale, tuz konsantrasyonu, çimlenme, tuza tolerans indeksi 
 

Effects of Different Salt Concentration on Germination of some Triticale 
Lines 

 
Abstract: This study was conducted to determine the responses of some triticale varieties and lines to 
salt stress at germination stage. Triticale varieties and lines Nörtingen, Eronga, Karma-2000, C9, N X 
2003-3, NX2002-2, N X 2003-12, N X E-3, 2003 X 2002-10 ve 2003 X 2002-8 were used as plant 
materials. Five different salt stress levels (0, 50, 100, 150 and 200 mM) were handled in this study. 
The parameter examined in the experiment were water intake rate of seeds at twelfth and twenty-
fourth hours,  germination percentage, plumule length, radicle length, plumule and radicle dry weights. 
The results obtained indicated that salt treatments affected negatively all of the parameters examined. 
The responses of variety/lines to salt stress were different in respect of all parameters. Variety/lines x 
salt interactions were significant only for germination percentage and plumule length. 

Keywords: Triticale, salt concentration, germination stage 
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Trakya-Marmara Bölgesinde Bazı Yulaf (Avene sativa L.) Genotiplerinin 
Tane Verimi, Kalite ve Tarımsal Özelliklerinin AraĢtırılması 
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Özet: Bu çalıĢma, 2010-2011 üretim sezonunda Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme 
arazisinde, Üçlü Alfa Latis Deneme Desenine (8x8=64) göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür.  64 
yulaf genopin kullanıldığı denemede, 5 adet standart çeĢit yer almıĢtır. AraĢtırmada ıslah çalıĢmaları 
sonucu geliĢtirilen genotiplerin tane verimi, bazı kalite ve tarımsal özelliklerinin belirlenmesi 
amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda tane verimi, bitki boyu, salkım çıkarma süresi ile kalite unsurlarından bin 
tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve protein oranları incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda tane verimi 
yönünden genotipler arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur. Protein oranı, 1000 tane 
ve hektolitre ağırlığı, bitki boyu ve salkım çıkarma günü ortalamalarına göre genotipler arasında 
varyasyon olmuĢtur. Genotiplerin tane verimi 160,4-729,0 kg/da, bitki boyu 110-150 cm, salkım 
çıkarma süresi 132-146 gün, 1000 tane ağırlığı 19,1-33,4 g, hektolitre ağırlığı 47,2-58,8 kg/hl ve 
protein oranı %12,6-16,5 arasında değiĢim göstermiĢtir. Tane verimi yönünden 729,0 kg/da ile en 
yüksek tane verimine 20 nolu hatta ulaĢırken bunu sırasıyla 710,3 kg/da ile 59 nolu, 701,7 kg/da ile 61 
nolu ve 698,3 kg/da ile 10 nolu genotipler takip etmiĢtir. 59 genotipin 45‟i (%76,3) tane verimi 
yönünden standartlar ortalamasını (430,8 kg/da) geçmiĢtir. Tane verimi, 1000 tane ve hektolitre 
ağırlıkları ile protein oranı yönünden öne çıkan iki hattın (20 ve 10 nolu hatlar) 2011 yılında tesciline 
baĢvurulmuĢ ve üretim izini alınmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Yulaf (Avene sativa L.), tane verimi, kalite 
 

Research of Grain Yield, Quality and Agronomic Traits of Oat Genotypes 
in Trakya-Marmara Region 

 
Abstract: This study was carried out at the experimental field of Trakya Agricultural Research Institute 
in a triple lattice design with three replications in 2010-2011 growing season. Sixty –four oat genotypes 
were used which is composed of five check varieties in this study. The aim of this study was to 
determine of new varieties developed by breeding studies in terms of grain yield, quality and 
agronomic traits. In the study, grain yield, plant height, day to panicle emergence and some quality 
components of housand kernel weight, test weight and protein rate were investigated. According to the 
results obtained from analyses, differences between genotypes in respect to grain yield were found 
statistically important. Protein rate, thousand kernel and test weight, plant height and day to panicle 
emergence were variation between genotypes.  The results obtained in grain yields 160,4-729,0 kg/da, 
plant height 110-150 cm, day to panicle emergence 132-146 days, thousand kernel weight 19,1-33,4 
g, test weight 47,2-58,8 kg/hl and protein rate 12,6-16,5%. The highest yield were found line number 
20 (729,0 kg/da), line number 59 (710,3 kg/da), line number 61 (701,7 kg/da) and line number 10 
(698,3 kg/da) respectively. In terms of grain yield in 45 (76,3%) of total 59 advanced lines were found 
higher than the average of the check varieties (430,8 kg/da). For the purpose of grain yield, thousand 
kernel and test weigth and protein rate two lines with number 20 and 10 were offered to registration 
and permitted varieties in 2011.  

Keywords: Oat ( Avene sativa L. ), grain yield, quality  

 

 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

107 
 

Yeni GeliĢtirilen Yulaf ÇeĢitleri ve Yerel Yulaf Hatlarının Verim ve Verim 
Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, KahramanmaraĢ koĢullarında 2012-2013 ürün yetiĢtirme sezonunda, 11 adet yerel 
yulaf (Avena spp.) genotipi ve altı adet standart çeĢit (Checota, Faikbey, SeydiĢehir, Kırklar, 
Kahraman ve Sebat) kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, sap kalınlığı (SK), bitki boyu (BB),  salkım uzunluğu (SU), vejetatif periyod 
(VP), tane dolum periyodu (TDP), ekim olgunlaĢma süresi (EOS), yatma (Y), arpa sarı cücelik virüsü 
(ASCV), salkımdaki tane sayısı (STS), salkımdaki tane ağırlığı (STA), bin tane ağırlığı (BinTA) ve tane 
verimi (TV) gibi özellikler incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, yulaf genotipleri; BB, SU, VP, 
TDP, STS, BinTA ve TV bakımından istatistiki olarak %1‟e göre önemli bulunurken, SK, EOS ve STA 
bakımından ise %5 önem düzeyinde farklı bulunmuĢtur. TV bakımında en yüksek değer K2 
genotipinden (465,32 kg/da) elde edilirken en düĢük tane verimine Faikbey genotipi (110,83 kg/da) 
sahip olmuĢtur. Standart çeĢitlerde ise en yüksek TV Kahraman genotipinden (371,76 kg/da) elde 
edilmiĢtir. Korelasyon analizleri sonucuna göre; TV ile TDP (r= 0.29*) ve STA (r=0.30*) arasında 
olumlu ve önemli bir iliĢki, BB (r=-0.48**) arasında ise olumsuz ve önemli bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Avena, verim, verim unsurları 
 

Evoluation of Newly Qat Landraces and Newly Developed Varieties for 
Yield and Yield Cromponents 

 
Abstract: This study was carried out in 2012-2013 cropping season in Kahramanmaras conditions with 
eleven oat genotypes and six standard oat cultivars (Checota, Faikbey, SeydiĢehir, Kırklar, Kahraman and 
Sebat). The research was arranged in a randomized complete blocks design with three replications. In the 
research, the traits such as stem diameter (SD), plant height (PH), panicle length (PL), vegetative period 
(VP),grain filling period (GFP), days to maturity (DM), lodging (L), barley yellow dwarf virus (BYVD), grain 
number per panicle (GNP), grain weight per panicle (GWP), thousand kernel weight (1000-GW) and gran 
yield (GY) were investigated. According to results, oat genotypes were found significantly different for PH, PL, 
VP, GFP, GNP, 1000-GW and GY at 1%significance level, while they were significantly different for SD, DM 
and GWP at 5% significance level. The highest grain yield was obtained from K2 genotype (465.32 kg/da), 
while the lowest was obtained from Faikbey genotype (110.83 kg/da). Among standard oat cultivars the 
highest grain yield obtained from Kahraman genotype (371.76 kg/da). According to the result of correlation 
analysis, there was significant and positive relations between GY and GFP (r=0.29*) and GWP (r= 0.30*), 
while there was significant and negative relations between GY and PH (r= -0.48**). 

Keywords: Oat, Avena, yield, yield components 
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Süt Keçisi YetiĢtiriciliğinde Yulafın Hasıl Potansiyelinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, Çanakkale ekolojik koĢullarında süt keçisi yetiĢtiriciliğinde, yulafın ilkbahar ve 
sonbahar dönemlerinde üç farklı otlatma sisteminde hasıl olarak kullanım potansiyelini belirlemek 
amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada hasıl tesisini oluĢturmak için bitki materyali olarak yulaf ve otlatma 
uygulamasını gerçekleĢtirmek amacıyla da hayvan materyali olarak 9 adet Türk Saanen keçi genotipi 
kullanılmıĢtır. AraĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma 
Merkezi (TETAM)‟inde 2009-2010 yetiĢtirme sezonunda yürütülmüĢtür. Denemede üç farklı otlatma 
sistemi (Münavebeli Otlatma, Sıralı Otlatma ve Serbest Otlatma) kullanılmıĢtır. Uygulamalar aynı 
parsellerde hem sonbaharda hem ilkbaharda tekrarlanmıĢtır. Yulaf hasılında sonbahar ve ilkbahar 
döneminde en yüksek yeĢil ot verimleri, sırasıyla 535,23 kg/da ve 735,86 kg/da, en yüksek yenen ot 
miktarı ise, 98,11 kg/da ve 142,90 kg/da ile münavebeli otlatma sisteminden elde edilmiĢtir. Aynı 
zamanda her iki dönem hasıl otlatmalarında yaprakta ve sapta en yüksek ham protein oranları 
münavebeli otlatma sisteminde gözlenmiĢtir. AraĢtırmada, yulaf hasılının, güz döneminde keçilerin 
kuru dönem baĢlangıcından doğumların baĢladığı tarih olan Ocak ayına kadar ve erken ilkbaharda 
doğal meraların otlatma olgunluğuna geldiği tarih olan Mayıs ayına kadar olan süreçte kullanılabilecek 
önemli bir yeĢil yem kaynağı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, hasıl, otlatma sistemi, Türk Saanen 
 

Determination the Pasture Potential of the Oat in Milking Goat Production 
 
Abstract: This study was carried out for the determining pasture potential of oat in spring and autumn 
period and in three different grazing systems for dairy goat production in Canakkale ecological 
conditions. Oat has been used as a plant material to create artificial pasture and the animal material of 
the study was 9 heads of Turkish Saanen goats for grazing on the pasture in the study. The study was 
carried out Çanakkale Onsekiz Mart University Technology and Agricultural Research Center 
(TETAM) on the artificial field condition in 2009-2010 breeding season. Three different grazing 
systems (rotational grazing, sequential grazing ve free grazing systems) were used. The treatments 
repeated in autumn and spring in the same parcel. The highest herbage yield was obtained 535.23 
kg/da and 735.86 kg/da, and the highest amount of eaten grass was, 98.11 kg/da and 142.90 kg / da 
respectively in rotational grazing from the grazing systems, in autumn and spring in oat pasture. At the 
same time the highest crude protein rate was determined in rotational grazing in two grazing periods 
and in leaves and stems. In the study, oat pasture was used as green fodder source, from autumn 
period that beginning of the dry period of goats until the January that  period of given birth of goats that 
can be used natural pastures in early spring is the time when the grazing maturity period up to May.  

Keywords: Oat, pasture, grazing system, Turkish Saanen 
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Kompozit ġeker Mısırı ile Hibrid ġeker Mısırı ÇeĢidinin Verim 
Unsurlarının AraĢtırılması 
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Özet: ġeker mısırını koçanları insanların taze tüketiminde kullanma amacıyla yetiĢtirilmektedir. Ayrıca 
tane ürünü de çerezlik olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢma, Ģeker mısırında tane ürünü elde etmek 
amacıyla, Merit ticari Ģeker mısırı ile Kompozit Ģeker mısırı 2012-2013 yıllarında, ikinci ürün yetiĢtirme 
sezonunda, KahramanmaraĢ koĢullarında yürütülmüĢtür. Kompozit Ģeker mısırı popülasyonu Sakarya 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden sağlanmıĢtır. Denemede, genotiplerin tepe püskülü çıkıĢ süresi, ilk 
koçan yüksekliği, bitki boyu, koçan boyu, koçanda sıra sayısı, koçan sırasında tane sayısı, koçan çapı, 
%tane oranı, bin tane ağırlığı ve tane verimi karakterleri araĢtırılmıĢtır. Ġki yıllık araĢtırma sonuçlarına 
göre, incelenen özelliklerden tepe püskülü çıkıĢ süresi ve koçan sıra sayısı hariç, diğer özelikler 
arasında Merit hibrit Ģeker mısırı ile Kompozit Ģeker mısırı genotipi arasında istatistiki olarak fark 
kaydedilmemiĢtir. Yıllara göre ilk koçan yüksekliğinin istatistiki olarak farklılık göstermiĢtir. Tepe 
püskülü çıkıĢ süresi Kompozit populasyon ve Merit hibrit Ģeker mısırında sırasıyla 57,0 ve 56,16 gün 
olarak gerçekleĢmiĢtir. Koçanın sıra sayısı Merit hibrit çeĢitte 17,16 adet ve Kompozit popülasyonda 
ise 13,50 adet olarak tespit edilmiĢtir. Merit ve Kompozit Ģeker mısırında tane verimi sırasıyla 494 ve 
525 kg/da olarak hesaplanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ġeker mısırı, kompozit, hibrit, tane verimi 
 

The Investigation of Yield Component of Hybrid and Coposite Sweet 
Corn 

 
Abstract: Sweet corn is a crop plant grown to purposes of the fresh ear consumption for human. In 
attion dry grains of sweet corn are used as appetizer. This study was carried in order to obtain dry 
grain from commercial hybrid sweet corn and composite sweet corn genotype in Kahramanmaras 
conditions as the first crop in 2012 and 2013 years. The composite sweet corn population was 
provided from Sakarya Agricultural Research Institute. The hybrid sweet corn was obtained from 
commercial company. In trial, tasseling out time, first ear height, plant height, ear length, row number 
per ear, number of grains on row per ear, ear diameter, %grain rate, thousand grain weight and grain 
yield of gonotyes were invetigated. According to the results of two years research, the except for 
tasseling out time and row number per ear. statistical significant differences between hybrid corn and 
composite genotype were reported in term of other features. The according to the years, statistical 
differences were seen on first ear. The tasseling out time of composite population and hybrid sweet 
corn were  57.0 and 56.16 days respectively. The row number per ear were saved 17.16 units for Merit 
hybrid sweet corn and 13.50 units for composite sweet corn. The grain yield of Merit hybrid and 
composite population were  calculated 494 and 525 kg/da respectively. 

Keywords: Sweet corn, composite, hybrid, grain yield.    
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Bazı AtdiĢi Mısır (Zea mays indendata L.) ÇeĢitlerinin Verim ve Verim 
Komponentlerinin Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: fatihoner38@gmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma bazı atdiĢi mısır çeĢitlerinde verim ve verim komponentlerinin belirlenmesi 
amacıyla 2014 yılında Amasya‟da yapılmıĢtır. AraĢtırmada 5 farklı atdiĢi mısır çeĢidi (Tavascan, 
Carella, Calgary, 1547 ve Vilmorin 3710) materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma Tesadüf blokları 
deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, 
hasatta tane nemi, 1000 dane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tane/koçan oranı, koçan boyu, koçan çapı, 
koçanda sıra sayısı, sırada dane sayısı ve dekara verim değerleri belirlenmiĢtir. Bitki boyu 365-400 
cm, ilk koçan yüksekliği 115-120 cm, hasatta tane nemi %16-19, bintane ağırlığı 364-422 g, hektolitre 
ağırlığı 71-84 kg, tane/koçan oranı %85-90, koçan boyu 20-22 cm, koçan çapı 48-53 mm, koçanda 
sıra sayısı 15-18 adet ve sırada dane sayısı 40-45 adet arasında değiĢim göstermiĢtir. Dekara verim 
bakımından çeĢitler kıyaslandığında en yüksek verim 1440 kg ile Tavascan çeĢidinden elde 
edilmiĢken, en düĢük verim ise 1250 kg/da olarak Vilmorin 3710 çeĢidinden elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, Zea mays indendata L., verim, verim öğeleri 
 

Determination of Yield and Yield Components of some Hybrids Maize 
(Zea mays indendata L.) Varieties  

 
Abstract: This research was conducted to determine of yield and yield elements of dent corn varieties 
for ecological conditions of Amasya in 2014. Five corn cultivars (1547, Calgary, Carella, Tavascan and 
Vilmorin) were used as a material for the study. The study was carried out in the Randomized 
Complete Block design with three replications. The values for investigated traits, changed between  
365-400 cm fort he plant height, 115-120 cm fort he first ear height, 16-19 %for the moisture content in 
harvest, 364-462 g fort he 1000 seed weight, 71-84 kg for the weight of hectoliter, 85-90 %for the corn 
kernel/ear ratio, 20-22 cm for the ear lenght, 48-53 mm for the ear diameter, 15-18 number for  the row 
number of per ear,  40-45 number for number of seed of row per ear, 1250 kg (VILMORIN)-1440 kg 
(TAVASCAN) for the grain yield of per decare respectively.   

Keywords: Maize, Zea mays indendata L., yield, yield components 
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Harran Ovası KoĢullarında Ana ve Ġkinci Ürün Mısırın Ekim Zamanı 
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GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa 
Sorumlu Yazar İletişim: meraltas@hotmail.com 
 
Özet: AraĢtırma ana ve ikinci ürün mısır için Harran Ovası iklim koĢullarında en uygun ekim 
zamanlarını tesbit etmek amacıyla yürütülmüĢtür. Ana ürün için 1 Mart tarihinden itibaren 15 gün ara 
ile yedi farklı ekim zamanı, ikinci ürün için ise 15 Hazirandan itibaren 15 gün ara ile üç ekim zamanı 
esas alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre Harran Ovası‟nda mısır ana ve ikinci ürün olarak 
yetiĢtirilebilir. Bununla beraber ana ürün olarak yetiĢtirildiğinde döllenme zamanı oluĢabilecek ani 
sıcaklıklardan dolayı risk taĢımakta ve verimde önemli düĢüĢler olmaktadır. Mısır ana ürün olarak 
ekilebilecekse en uygun ekim zamanı 1-15 Mart, ikinci ürün için en uygun ekim zamanı Haziran ayının 
sonu ve Temmuz ayının ilk haftasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, ana ürün, ikinci ürün, ekim zamanı 
 

The Determination of Suitable Sowing Date for the Corn ( Zea mays L.) in 
the Condition of Harran Plain 

 
Abstract: This research was done defermine the most available sowing dates for main and second 
crop corn  Under meteorology conditions of Harran Plain from 1991 through 1993. The field trials were 
designed as random-blocks with three replications. The treatments were from March 1st to May 30 st 
7 different sowing dates for main crop corn an 3 different sowing dates from June 15 th to July 15 th 
for second crop corn. According to the results obtained, corn canbe grown as main and second crop in 
Harran Plain. Nevertheless, arisk can become because very hig temperatures can be during the 
pollination immediately when the corn is grown as main crop, fort his reason yield can be decreased 
than second crop corn. As a result if can will be grown as main crop the most available sowwing date 
is March 1 st- 15 th or as second crop the most available sowing date is between the end of june and 
the first week of july. 

Keywords: sowing date,main crop corn , second crop corn, corn. 
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Özet: Bu çalıĢma Mısır AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü‟nde yürütülen “ġeker Mısır Islah Projesi” 
kapsamında 2013 yılında Ģeker mısır hatları ile yapılan 13 adet melez kombinasyon ve 3 adet 
standardın 2014 yılında Diyarbakır, Konya ve Sakarya lokasyonlarında verim denemelerine alınmasını 
kapsamaktadır. Diyarbakır‟daki deneme 25.04.2014 tarihinde ekilmiĢtir. Taze mısır hasatları farklı 
tarihli olup temmuz ayı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Diyarbakır lokasyonundaki sonuçlara göre; taze 
mısır verimi 2421 kg/da  ile 1276 kg/da arasında gerçekleĢmiĢtir. Islah programından geliĢtirilen ġADA 
10 adlı çeĢit adayı 2421 kg/da taze koçan verim sonucu ile  3 standart çeĢidi geçerek ilk sırada yer 
almıĢtır. Son sırada ise 1276 kg/da yine ıslah programından geliĢtirilen ġADA 7 çeĢit adayı 
sıralanmıĢtır. Konya‟daki deneme 15.05.2014 tarihinde ekilmiĢtir. Taze mısır hasatları farklı tarihli olup 
temmuz ayı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Konya lokasyonundaki sonuçlara göre; taze mısır verimleri 
2186 kg/da ile 758 kg/da arasında gerçekleĢmiĢtir. Islah programından geliĢtirilen ġADA 15 adlı çeĢit 
adayı 2186 kg/da taze koçan verim sonucu ile  3 standart çeĢidi geçerek ilk sırada yer almıĢtır. Son 
sırada ise 758 kg/da yine ıslah programından geliĢtirilen ġADA 20 çeĢit adayı 
sıralanmıĢtır.Sakarya‟daki deneme 21.05.2014 tarihinde ekilmiĢtir. Taze mısır hasatları farklı tarihli 
olup temmuz ayı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Sakarya lokasyonundaki sonuçlara göre; taze mısır 
verimleri 1819 kg/da ile 1319 kg/da arasında gerçekleĢmiĢtir. Islah programından geliĢtirilen ġADA 25 
adlı çeĢit adayı 1819 kg/da taze koçan verim sonucu ile  3 standart çeĢidi geçerek ilk sırada yer 
almıĢtır. Son sırada ise 1319 kg/da yine ıslah programından geliĢtirilen ġADA 7 çeĢit adayı 
sıralanmıĢtır. Üç lokasyonun birlikte değerlendirilmeleri sonucunda ise ġADA 10, ġADA 15, ġADA 4, 
ġADA 16 çeĢit adayları öne çıkmıĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: ġeker mısır çeĢit adayı, Ģeker mısır, taze mısır verimi, Ģeker mısır ıslahı  
 

Performances of some Selected Sweet Corn Cultivars in Different 
Locations 

 
Abstract: This study involve sweet corn trials that they were organized Diyarbakır, Konya and 
Sakarya locations. The trials have 13 new hybrid combination and 3 standart varieties. As part of 
Sweet Corn Breeding Project Inbred lines of New hybrid combinations were improved by Maize 
Reserarche Institute-Sakarya. The trial in Diyarbakır Province was planted 25.04.2014. Freash ears 
were harvested different time in July. According to this trial‟s result, fresh ear yield were between 2421 
kg/da  and 1276 kg/da. ġADA 10 named variety candidate, which was developed by breeding 
programme, with its yields of fresh ear in 2421 kg/da, took above 3 standart varieties and it became in 
first rank. With 1276 kg/da, ġADA 7, which was developed by breeding programme, became last rank. 
The trial in Konya Province was planted 15.05.2014. Freash ears were harvested different time in July. 
According to this trial‟s result, fresh ear yield were between 2186 kg/da  and 758 kg/da . ġADA 15 
named variety candidate, which was developed by breeding programme, with its yields of fresh ear in 
2186 kg/da, took above 3 standart varieties and it became in first rank. With 758 kg/da, ġADA 20, 
which was developed by breeding programme, became last rank. The trial in Sakarya Province was 
planted 21.05.2014. Freash ears were harvested different time in July. According to this trial‟s result, 
fresh ear yield were between 1819 kg/da  and 1319 kg/da. ġADA 25 named variety candidate, which 
was developed by breeding programme, with its yields of fresh ear in 1819 kg/da , took above 3 
standart varieties and it became in first rank. In the last rank, With 1319 kg/da, , which was developed 
by breeding programme, ġADA 7 became. With evaluation of 3 location results ġADA 10, ġADA 15, 
ġADA 4, ġADA 16 varieties were came to the forefront. 

Keywords: Sweet corn candidate, sweet corn, fresh ear yield, sweet corn breeding 
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Sulamayı Sonlandırma Zamanının Cin Mısırı (Zea mays everta Sturt.)’nın 
Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin 
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Özet: Hatay Ekolojik koĢullarında yetiĢtirilen cin mısırında (Zea mays everta Sturt.) sulamayı 
sonlandırma zamanının verim ve verim unsurları ile bazı kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi 
amacıyla, 2011 yılında Antcin 98 cin mısır çeĢidi kullanılarak yapılan bu çalıĢmada, deneme konularını 
son sulamanın yapıldığı 5 farklı sulamayı sonlandırma zamanı (SSZ1:koçan püskülü çıkıĢında, 
SSZ2:koçan püskülü çıkıĢından 10 gün sonra, SSZ3:koçan püskülü çıkıĢından 20 gün sonra, SSZ4: 
koçan püskülü çıkıĢından 30 gün sonra, SSZ5: koçan püskülü çıkıĢından 40 gün sonra) oluĢturmuĢtur. 
Ġncelenen özellikler yönünden cin mısırında sulamayı sonlandırma zamanının verim ve bazı kalite 
unsurlarına etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur. En yüksek tane verimi 350,4 kg/da ile koçan 
püskülü çıkıĢından 40 gün sonra son sulama suyu verilen uygulamada alınırken, en düĢük verim 244 
kg/da ile son sulamanın koçan püskülü çıkıĢ döneminde yapıldığı uygulamada alınmıĢtır. Ancak 
istatistiksel analiz sonuçlarına göre koçan püskülü çıkıĢından 20 gün sonra, 30 gün sonra ve 40 gün 
sonra sulamanın sonlandırılması konuları arasındaki fark önemsiz bulunmuĢ ve sırasıyla 312,8 kg/da, 
316,1 kg/da ve 350,4 kg/da verim alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Cin mısırı, sulama, sulama sonlandırma, patlama kalitesi, verim 
 

Determination of Irrigation Termination Time Effects on Popcorn  Grain 
Yield, Yield and some Quality Characteristics 

 
Abstract: This study was carried out to determine the effect of  irrigation termination time on popcorn 
yield and yield components in Hatay ecological conditions. Study was conducted in Mustafa Kemal 
University in 2011. Antcin 98 popcorn cultivar was used in the study. Experimental subjects were five 
different irrigation termination times (SSZ1: at silking, SSZ2: 10th day after silking , SSZ3: 20th day 
after silking, SSZ4: 30th day after silking, SSZ5: 40th day after silking). Irrigation termination time 
significantly affected yield and other  characteristics of popcorn. The highest grain yield obtained at 
SSZ5 application with 3504 kg/ha, when the lowest grain yield from SSZ1 aplication with 2440 kg/ha. 
Also, differences between irrgation termination times of 20th, 30th, 40th days after silking were not 
statistically significant and grain yields were 3128 kg/ha, 3161 kg/ha ve 3504 kg/ha respectively.  

Keywords: Pop Corn, Irrigation, Irrigation Ending, Poping Quality, Yield 
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Özet: Bu çalıĢma ile farklı seviyelerde yapraktan humik asit uygulamasının mısır bitkisinin verim ve 
bazı verim unsurları üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma ġanlıurfa-ViranĢehir 
koĢullarında 2013 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada Famoso atdiĢi tek melez mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kontrol (0 
humik asit), %0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 ve 2‟lik humik asit seviyeleri kullanılmıĢtır. 
Her bir humik asit seviyesinde mısır bitkilerinin V4, V8 ve V12 (4, 8 ve 12 yapraklı) büyüme 
dönemlerinde üçer kez aynı dozda yapraktan uygulama yapılmıĢtır. Bitki boyu, koçan uzunluğu, koçan 
kalınlığı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane verimi bakımından yapraktan humik asit 
uygulamaları arasında istatistikî önemde farklılık belirlenmiĢtir (p≤0,01). Yapraktan humik asit 
uygulaması ile incelenen bütün özelliklerde olumlu etki gözlenmiĢ, genel olarak yapraktan %0,7 humik 
asit uygulaması bütün özelliklerde daha iyi sonuç vermiĢtir. Yapraktan humik asit uygulamalarında 
kontrol uygulamasına göre daha yüksek tane verimi değerleri elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, humik asit, ġanlıurfa, GAP 
 

Effect of Different Humic Acid Leaf Application Levels to Yield and 
some Yield Characteristics of Corn (Zea mays L. indentata) 

 
Abstract: This study aimed to determine effect of humic acid leaf application levels to yield and 
some yield characteristics of corn. Study was conducted in ġanlıurfa-ViranĢehir conditions 
according to complete randomized block design with tree replicates in 2013. Famoso dent corn variety 
was used in the study.  Humic acid levels were control (0 humic acid), 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 
0.8, 0.9, 1 and 2%. Each humic acid level was applied three times when the corn plants V4, V8 and 
V12 (4, 8 and 12 leaf) growth stage, respectively. According to research results; humic acid leaf 
application levels were significant at plant height, ear length, ear diameter, kernel weight of ear, 1000 
seed weight and grain yield (p≤0.01). All tested characteristics were affected positively from humic 
acid levels and generally %0.7 humic acid leaf application gave better result. Higher grain yield 
values were obtained from humic acid application levels than control.  

Keywords: Corn, humic acid, ġanlıurfa, GAP 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, damla sulama yöntemiyle sulanmıĢ farklı mısır bitkisi çeĢitlerinin 
tepkilerini belirlemektir. ÇalıĢmada, üç farklı sulama uygulaması altında beĢ mısır çeĢidi 
değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada: (1) Kontrol, (2) Geleneksel Kısıntılı Sulama ve (3) Yarı Islatmalı 
Sulama teknikleri olma üzere üç sulama konusu ele alınmıĢtır. Bitki materyali olarak ise P.31.G.98, 
P.3394, Rx:9292, Tector ve Tietar mısır çeĢitleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma dört yinelemeli olarak 
bölünmüĢ parseller deneme deseninde kurulmuĢ ve sulama uygulamaları damla sulama yöntemiyle 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Damla sulama lateralleri iki bitki sırasının tam orta noktasına yerleĢtirilmiĢtir. 
ÇalıĢma süresince yapılan gözlem ve ölçümler sonucunda, mısır çeĢitlerinin sulama uygulamalarına 
gösterdikleri tepkilerde farklılıklar saptanmıĢtır. Bu çalıĢma ile elde edilen bulgular kısıntılı sulama 
koĢullarında dane verimindeki azalmanın çeĢitle ilgili olduğunu göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Sulama, su kullanım randımanı, verim azalma oranı  
 

Growing Maize through Drip Irrigation Method 
 
Abstract: The purpose of this study is to find out the reactions of different maize plants irrigated 
through drip irrigation method. Five different maize species were investigated under three different 
irrigation methods. In this study, three different irrigation subjects were examined as (1) control, (2) 
traditional deficit irrigation and (3) partial root drying irrigation techniques. As the plant material, 
P.31.G.98, P.3394, Rx:9292, Tector and Tietar maize species were used. The study was carried out 
as an experimental design divided into four repetitive parcels. The drip irrigation laterals were placed 
right into the middle of the two plants. The measurements and observations carried out through the 
study suggest that the reactions of maize species given to the irrigation methods differ from one 
another. The findings obtained through this study suggest that the decrease in the maize yield under 
deficit irrigation methods is closely related to the species.  

Keywords: Irrigation, water use yield, the rate of yield decrease 
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Özet: Bu araĢtırma da, bölgenin mısır ekim alanları için özellikle yerli çeĢitlerin yerini alabilecek 
yüksek verimli, geniĢ adaptasyon kabiliyetine sahip, hastalık ve zararlılara dayanıklı, kaliteli melez 
mısır çeĢitleri geliĢtirerek çiftçilerin hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılan 
melezlemelerde ebeveyn seçimleri yapılırken, genel ve özel kombinasyon kabiliyeti yüksek, olum 
süresi (FAO 600-750) ve hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık/ tolerans gibi birçok unsur göz önüne 
alınmakta ve bu özellikler bakımından iyi olan saf hatlar ebeveyn olarak kullanılmaktadır. 2009 yılı 
itibarıyla S2-S3 kademisinde 34 hat, S6 aĢamasında 130 hat, Saf hat aĢamasında 383 atdiĢi ve sert 
hat, 82 cin hat bulunmaktadır. Ayrıca 2005-2009 yılları arasında yoklama melezi, ön verim denemeleri, 
verim denemeleri, bölge verim denemeleri olmak üzere toplam 42 verim denemesi yürütülmüĢ, 
SAMADA-07 silajlık hibrit mısır 2007 yılında çeĢidi tescile sunulmuĢ ve 2009 yılında tescil edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır ıslah, yoklama melezi, saf hat 
 

Karadeniz Region between 2004-2008 Maize Search Improvement 
Study Final Report 

 
Absract: In this study, particularly for the region's maize acreage could replace the native varieties of 
high efficiency, with wide adaptability , disease and pest resistant, is intended to provide a service of 
high quality hybrid maize varieties developed by farmers . For this purpose, the crossbreeding in while 
parents elections , general and specific combining ability is high, that time (FAO 600-750), and 
disease and pest resistance / tolerance as it is being taken into consideration many elements and best 
pure line in terms of these properties are used as parents. as of 2009 S2- S3 stage in 34 lines, 130 
lines in step S6, 383 dent in pure lines and hard line stage, there are 82 Chinese calligraphy. Also 
testcross between 2005-2009, preliminary yield trials, yield trials, regional yield trials were carried out 
in total 42 yield trials including, Samade-07 silage hybrid maize was submitted to the registration of 
varieties in 2007 and was registered in 2009. 

Keywords: Maize breeding, testcross, pureline 
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KendilenmiĢ Saf Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama 
Melezi Yöntemi ile Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik 
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Özet: 2013 yılında 54 adet S5-S6 kademesinde yer alan kendilenmiĢ hat adaylarının 2 farklı heterotik 
grubu temsil eden B73 (Stiff Stalks) ve ADK-451 (Leaming) test edici hatları ile yoklama melezleri 
yapılmıĢtır. Farklı genetik yapıya sahip aday hatlar orta ve orta geççi olum grubunda, sarı-atdiĢi ve 
sarı-sert tane yapısındadır. Aday kendilenmiĢ hatlar iki sıralı ekilerek her bir sırası bir test edici ile 
kontrollü melezleme yapılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre B73 test edici hattı ile 
yapılan melezlerde tane verimi 242,5-1309,2 kg/da arasında, ADK-451 test edici hattı ile yapılan 
melezlerde tane verimi 448,3-1291,3 kg/da arasında değiĢmiĢtir. B73 test edici hattı ile yapılan 
melezlerde değerlendirilen hatların genel kombinasyon yeteneği en yüksek 238 olarak belirlenirken, 
ADK-451 test edici hattı ile yapılan melezlerde değerlendirilen hatların genel kombinasyon yeteneği 
ise en yüksek 421 olarak belirlenmiĢtir. Test edici hatlarla yapılan melezlerinin verim performanslarına, 
genel kombinasyon yeteneklerine, bitki özelliklerine ve heterotik gruplarına göre yapılan 
değerlendirmeler sonucu toplam 28 kendilenmiĢ hat hibrit çeĢit geliĢtirme amaçlı melezlemelerde 
kullanılmak üzere seçilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yoklama melezi, kendilenmiĢ hat, heterotik grup, genel kombinasyon yeteneği 
 

Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups of 
Maize Inbred Maize Lines by Top-cross Method 

 
Abstract: In 2013, a total of 54 inbreds (in S5 to S6 stage) were crossed with two testers B73 
(Stipstalks) and ADC-451 (Leaming) that represent two different heterotic groups for the Turkey maize 
germplasm. These genetically diverse lines belong to medium or mid-late maturity groups, and have 
yellow kernel texture. The candidate lines were planted in two rows, and each of these two rows was 
crossed (as female) with each of the two testers (as male), through controlled pollinations. According 
to the results obtained from the researchthe yield of the lines which crossed to B73 tester changed 
between 242.5-1309.2 kg/da and the cosses with ADK- 451 tester gave the yield from 448.3-1291.3  
kg/da. The most highest value of general combining ability was 238 from B73 tester and 417 from 
ADK-451 tester. Based on the yield performance, General Combining Ability (GCA) estimates, plant 
characteristics, and assesment of heterotic groups, a total of 28 ınbred lines lines which showed the 
superior combination ability were selected to use in crossings with the purpose of hybrid variety 
development. 

Keywords: Top cross, inbred line, heterotic grouping, general combining ability 
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Adapop 9b (S1) C1 ġeker Mısır Popülasyonunun Ġki Farklı Karakterinde 
Yaygınlık ve Basıklık Değerleri 
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Özet: ÇalıĢma, 2014 yılında Sakarya Mısır AraĢtırma Ġstasyon Müdürlüğü‟nde yürütülen “ġeker Mısır 
Islah AraĢtırmaları Projesi”nde çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarına kaynak materyal sağlamak üzere tane 
yapısı, tane rengi, olum grubu gibi farklı özelliklere sahip olan populasyonlardan  Adapop 9b isimli 
Ģeker mısır popülasyonda S1 Tekrarlamalı Seleksiyon metodu kullanılarak yapılmıĢtır. Elde edilen 
veriler “Döl Kontrol Verim Denemesi”nden elde edilmiĢtir. Yaygınlık, gerçekleĢtirilen çalıĢmada bir veri 
setinin simetri olma durumunun ölçüsüdür. Söz konusu veri seti, merkezi bir noktadan sağ ve sol 
tarafa aynı dağılımı gösteriyorsa bu veri seti simetrik olarak nitelendirilir. Simetrik bir veri setinin 
yaygınlık sayısı sıfıra yakındır bu durumda “Normal Dağılım” ifadesinden bahsedilebilir. Pozitif 
yaygınlık sayısı verilerin sağ tarafa yaygın olduğunu belirtirken, negatif yaygınlık sayısı verilerin sol 
tarafa yaygın olduğunu belirtir. ÇalıĢmamızda koçan uzunluğu kriteri açısından tüm popülasyonun 
yaygınlık katsayısı 0,290 olarak belirlenirken, seçilen aileler için koçan uzunluğu yaygınlık katsayısı 
0,454 olarak belirlenmiĢtir. Taze koçan verimi kriteri açısından tüm popülasyonun yaygınlık katsayısı -
0,174 iken, seçilen aileler için taze koçan verimi yaygınlık katsayısı 0,527 dir. Basıklık, veri setinin 
yakın değerlerde daha sık olup tepe oluĢturmasının ya da yakın değerlerden uzaklaĢarak daha geniĢ 
bir aralığa yayılmasının ölçüsüdür. Yüksek basıklık değerine sahip bir veri seti ortalamaya yakın 
değerlere sahip olma eğiliminde iken düĢük basıklık değerine sahip bir veri seti ortalamadan daha 
uzak değerlere sahip olarak yaygın olma eğilimindedir. ÇalıĢmamızda koçan uzunluğu kriteri 
açısından tüm popülasyonun basıklık katsayısı -0,002 olarak belirlenirken, seçilen aileler için koçan 
uzunluğu basıklık katsayısı -0,920 olarak belirlenmiĢtir. Yine taze koçan verimi kriteri açısından tüm 
popülasyonun basıklık katsayısı 0,506 iken, seçilen aileler için taze mısır verimi basıklık katsayısı 
1,074„tür. 

Anahtar Kelimeler: Adapop 9b popülasyonu, Ģeker mısır, yaygınlık katsayısı, basıklık katsayısı 
 

Skewness and Kurtosis Values in two Different Characters of Adapop9b 
Sweet Corn Population 

 
Abstract: This study is conducted to provide source material for varieties development studies carried 

out in the Research Directorate for Maize Research Station Directorate in Sakarya in 2014 and it is 
conducted by using “S1  Replication Selection Method” in populations called as Adapop 9b which have 
different features such as grain structure, grain color, maturity group. The data is obtained from yield 
experiment of progeny control. In our study, coefficient of skewness of whole population for ear length 
is defined as 0,290, and for selected families this value is defined as 0,454. Coefficient of kurtosis of 
population for ear length is defined as -0,002 and for selected families this value is defined -0,920. 
Coefficient of skewness of whole population for fresh ear yield is defined as -0,174, and for selected 
families this value is defined as 0,527. Coefficient of kurtosis of population for Fresh ear yield is 
defined as -0,506 and for selected families this value is defined 1,074.  

Keywords: Adapop 9b Population, sweet corn, coefficient of skewness, coefficient of kurtosis 
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Mısırda Bazı Bitkisel Özellikler için Kombinasyon Yeteneği ve Heterosis 
Değerlerinin Çoklu Dizi Analizi ile Ġncelenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma 5 farklı ana ebeveynin (A680, IHO, IHP, HYA, Q2) heterotik özellikleri farklılık 
gösteren 2 adet test edici (B73, Mo17) ile melezlenmesi sonucu oluĢturulan bir ıslah setinde bazı 
bitkisel özellikler bakımından değerlendirmelerin yapılması amacıyla yürütülmüĢtür. 2012 yılında çoklu 
dizi analizine uygun olarak oluĢturulan tohumluklar 2013 yılında tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiĢtir. ÇalıĢmada bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, tepe püskülü çıkarma 
gün sayısı, polen dökme gün sayısı, koçan püskülü çıkarma gün sayısı hakkında ölçüm ve gözlemler 
yapılmıĢtır. Elde edilen veriler Sıra x Dizi analizi ile değerlendirilmiĢ ve hatlara ait genel uyum yeteneği 
(GUY) değerleri ile hibritlerin özel uyum yeteneği (ÖUY) ve heterosis değerleri belirlenmiĢtir. AraĢtırma 
bulgularına göre; incelenen bütün özellikler için genotipler arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar 
olduğu tespit edilmiĢtir. Bitki boyu ve ilk koçan yüksekliği pozitif yönde heterosis gösterir iken, 
çiçeklenme özelliklerinde negatif yönde heterosis gözlenmiĢtir. HYA ve IHP ana hatları bitkisel 
özellikler için pozitif GUY değerine sahip olmuĢ ve bu özellikler bakımından öne çıkmıĢtır. Bu özellikler 
için HYAxB73 ve IHPxB73 melezleri yüksek ortalamaya ve pozitif ÖUY değerine sahip olan 
kombinasyonlar olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Genetik analiz, genel kombinasyon, özel kombinasyon, heterosis 
 

Evaluation of Combination Ability and Heterosis Values for some 
Agronomic Traits in Maize with Line x Tester Analysis  

 
Abstract: This study was conducted to evaluate some agronomic traits in a set of maize genotypes 
consisting of 5 inbreds (A680, IHO, IHP, HYA, Q2) and their hybrids with 2 testers (B73, Mo17), 
representing different heterotic groups. The seeds, produced for a line x tester analysis in 2012, were 
planted in a randomized complete block design with 3 replicates in 2013. Data were collected on plant 
height, ear height, days to tasseling, days to pollen shedding, and days to silking. A line x tester 
analysis was run on the data to determine GCA values of the inbreds, SCA values of the hybrids, as 
well as the heterosis values. The results showed that genotype effect was a significant source of 
variation for all of the traits investigated. Plant height and ear height showed positive heterosis, while 
the values were in negative direction for flowering traits. HYA and IHP inbreds had positive GCA 
values for the agronomic traits. HYAxB73 and IHPxB73 were the hybrids with high mean values and 
positive SCA.  

Keywords: Genetic analysis, general combination, specific combination, heterosis 
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Özet: Hibrit çeĢit ıslahında üstün bir melez elde etmenin ilk yolu farklı ebeveynlerin tanımlanmasıdır. 
Bu amaçla BATEM‟e ait 27 adet ve KTAE‟e ait 8 adet olmak üzere toplam 35 adet kendilenmiĢ cin 
mısır hattı 2014 yılında Antalya koĢullarında araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmasının amacı; kendilenmiĢ cin 
mısır hatlarının morfolojik özellikler kullanarak genetik uzaklıklarını ortaya koyarak karakterizasyonunu 
yapmaktır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Denemede morfolojik özellikler olarak UPOV gözlem kriterleri kullanılmıĢ, tüm veriler skala haline 
getirilmiĢ ve cluster analizi ile hatlar arasında 0,45 ile 0,76 değerinde genetik uzaklık değerleri tespit 
edilmiĢtir. Hatlar morfolojik olarak 4 ana kümeye ayrılmıĢlardır. Ayrıca agro morfolojik olarak 
değerlendirilen 13 adet UPOV kriterinin tamamı istatistiki açıdan %1 düzeyinde önemli bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Cin mısır, kendilenmiĢ hat, morfolojik karakterizasyon, cluster 
 

Morphological Characterization of Popcorn Inbred Lines 
 
Abstract: The first way to get a superior hybrid in hybrid breeding is the identification of different 
parents. With this aim, 27 inbreds developed in BATEM, 8 inbreds developed in KTAE, totally 35 
inbreds were studied in Antalya, in 2014. The aim of this study; to make the characterization by using 
morphological traits and revealing the genetic distance of popcorn inbred lines. Experiment was 
conducted acording to Randomized Complete Block Design with three replivations. UPOV observation 
criteries as morphological traits were used in experiment. All data has been converted into scala and 
genetic distance values were determined between 0.45 and 0.76 among lines with cluster analysis. 
Lines morphologically are divided into four main sets.  In addition of all 13 counts of the UPOV criteria 
evaluated as agro morphological statistically has been found to be significant at the 1% level. 

Keywords: Popcorn, inbred line, morphological characterization, cluster 
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Özet: Bu araĢtırma 2012 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü Deneme ve Üretim 
Bahçesinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
materyal olarak, orta geçci ve geçci (FAO 500-700 olum grubunda) 12 adet hibrit mısır çeĢidi 
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre; hibrit mısır çeĢitlerinde, ele alınan özellikler bakımından 
önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Bu özellikler sırasıyla, bitki boyu 252,30-299,50 cm; ilk koçan 
yüksekliği 81,25-107,38 cm; bitki sap kalınlığı 2,48-2,83 cm, koçan çapı 4,89-5,83 cm; koçan boyu 
17,33-21,15 cm; sömek ağırlığı, 39,30-94,40 g; tek koçan ağırlığı 243,50-419,63 g; tepe püskülü çıkıĢ 
gün sayısı 61,5-67,8 gün; hasatta tane nemi %16,40-25; koçanda tane ağırlığı 191,75-359,25 g; bin 
tane ağırlığı 324,26-397,36 g ve birim alan tane verimi, 939,00-1797,00 kg/da değerleri arasında 
değiĢmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre Ada-7-20, Türkay, Albero ve Ada-9-2 hibrit mısır çeĢitleri, Bingöl 
ekolojik Ģartlarında düĢük hasat nemi ve yüksek tane verimi bakımından ön plana çıkan çeĢitler olarak 
tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ana ürün, at diĢi mısır, tane mısır, verim unsurları, Zea mays L. 
 

Determination of Suitable Grain Corn Varieties (Zea mays L.) 
Under Bingöl Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was conducted at Randomized Complete Block Design with 4 replications the 
experimental fields of the Directorate of Genç County of Food, Agriculture and Livestock in the year of 
2012. Twelve mid late and late maturing (FAO 500-700) hybrid maize varieties were used as 
experimental material at the research. According to the results of the research; significant differences 
were determined for investigated traits among the hybrid maize varieties. The values for investigated 
traits, changed between 252.30-299.50 cm for the plant height;, 81.25-107.38 cm for first ear height; 
2.48-2.83 cm for stem diameter; 4.89-5.83 cm for the diameter of ear, 17.33-21.15 cm for the length of 
ear; 39.30-94.40 g for cob weight; 243.50-419.63 g for the weight of ear, 61.5-67.8 for the number of 
tasseling day, 16.40-25% for the moisture content in harvest; 191.75– 359.25 g for grain weight of per 
ear; 324.26-397.36 g for the thousand kernel weight and 939.0-1797.00 for the grain yield of per 
decare, respectively. According to the research results, the island-7-20 Türkay, Albero and Ada-9-2 
hybrid corn varieties, Bingöl ecological conditions in terms of low harvest moisture and grain yield 
varieties have been identified as prominent. 

Keywords: Main product, dent corn, grain corn, yield components, Zea mays L. 
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Özet: Waxy mısır 1908 yılında Çin‟de bulunmuĢtur. Waxy mısır normal mısırdan farklı bir niĢasta 
yapısına sahiptir. Normal mısır %75 amilopektin ve %25 amiloz içermesine rağmen waxy mısır %100 
amilopektin içerir. Amilopektin niĢastanın bir formudur ve glikoz alt ünitelerinden oluĢmaktadır. Amiloz 
ise alt ünitelere ayrılmayan glikoz moleküllerinden oluĢmaktadır. Waxy özelliği, bir çift resesif gen (wx) 
tarafından kontrol edilmektedir. Ülkemizde tescil edilmiĢ waxy mısır çeĢidi bulunmamaktadır. Mısır 
AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğünde 2011 yılında baĢlatılan ıslah çalıĢmaları ile yurtdıĢından temin 
edilen germplasm ve hibrit çeĢitler kullanılarak DH (Doubled haploid) waxy mısır hatları elde edilmiĢtir. 
Kısa süre içerisinde durulmuĢ mısır hatlarının elde edilebilmesi için in vivo maternal haploid tekniği 
kullanılmıĢtır. Elde edilen waxy mısır hatlarında niĢasta analizi ve iyodin testi yapılmıĢtır.  GeliĢtirilen 
waxy mısır hatları arasında yapılan melezlemeler sonucu 5 adet hibrit waxy mısır çeĢidi elde edilmiĢtir. 
Hibrit waxy mısır çeĢitleri 2015 yılında 3 lokasyonda denemelere alınmıĢtır. Waxy mısır çeĢitleri verim 
denemeleri sonuçları ve niĢasta analizleri dikkate alınarak tescile aday çeĢitler belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Waxy mısır, ıslah, niĢasta, hibrit çeĢit 
 

Development of Waxy (Zea mays ceratina) Corn Hybrids 
 
Abstract: Waxy corn was found in China in 1908. Waxy corn starch has a different structure than 
normal maize. Normal maize includes 75% amylopectin and 25% amylose despite waxy maize 
includes 100% amylopectin. Amylopectin is a form of starch and consists of glucose subunits. The 
separation of amylose is composed of glucose molecules to subunits. Waxy characterized is controlled 
by a double recessive gene (wx). There is no waxy maize varieties have been registered in our 
country. Maize Research Institute obtained waxy germplasm and hybrid varieties from abroad for 
starting breeding program of waxy corn in 2011. DH waxy lines were developed using DH (Doubled 
haploid) technique. In vivo techniques is used to obtain the maternal haploid maize lines focus in a 
short period of time. Starch analysis and iodine tests were made  in obtained DH waxy maize lines. 
Five hybrid waxy varieties were developed as a result of crossbreeding between waxy maize lines. 
Waxy hybrid varieties has been experimenting in 3 locations in 2015. Waxy hybrid varieties will be 
determined as results of  yield trials and corn starch analysis, and will be registered. 

Keywords: Waxy corn, breeding, starch, hybrid variety 

 
 
 
 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

123 
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Özet: Bu araĢtırmada, depoda bekletilen cin mısırı tohumlarının, elde edildiği yıllara göre, çimlenme 
özeliklerindeki farklılıklar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ülkenin farklı yerlerinden toplanan 10 yerel cin 
mısırı genotipleri üç yıl (2012, 2013 ve 2014) süreyle KahramanmaraĢ koĢullarında yetiĢtirilmiĢtir. Elde 
edilen tohumlar depoda cam kavanozda saklanmıĢtır. Cam kavanozda bekletilen cin mısırı tohumları 
18ºC çimlendirilerek yılların etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma, faktöriyel düzenlenmiĢ tesadüf parselleri 
deneme desenine göre üç tekerrürlü kurulmuĢtur. Tohumların çimlenme hızı, çimlenme gücü, koleoptil 
uzunluğu, radikula uzunluğu, plumula uzunluğu, kök ve gövdenin yaĢ ve kuru ağırlıkları, kök ve gövde 
nem oranı ve vigor indeks özellikleri incelenmiĢtir. Ġncelenen özelliklerden koleoptil uzunluğu 
haricindeki diğer özellikler yönünden genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar 
kaydedilmiĢtir. Son yıl elde edilen cin mısırı tohumlarının depoda iki ve üç yıl bekletilen tohumlar 
üzerinde üstünlük sağlamadığı kaydedilmiĢtir. Mısır tohumlarının depoda bekletilme yıllarının 
genotiplerin çimlenme üzerine etkileri farklı olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Cin mısırı, çimlenme 
 

The Investigation of the Effect of Store Wait Years on Germination of Pop 
Corn Seeds 

 
Abstract: In this research, the according to years that were obtained the seeds of pop corn have been 
determined differences in germination characteristics. Ten genotyes of local pop corn colleted from 
different parts of the country were grown under conditions of Kahramanmaras for three (2012, 2013 
and 2014) years periods. Seeds obtained were preserved in glass jars in the store. The effect of years 
were investigated that pop corn seeds kept in grass jar were germinated at 18 ° C. The desing of trial 
was established in coincidence plots scope factorial arrangement with three replications. The 
germination speed, germination power, coleoptile length, radicle length, plumule length,fesh and dry 
weight of stem and root, humidity rate of root and stem, and vigor index of seeds were investigated. 
The except for coleoptile length from examination characteristics, in term of other features were 
recorted significant as statistical among the genotypes. The seed obtained from last year was 
determined that it not had superiority over to held two and three years of corn seed in store. The effect 
of years on germination of pop corn seed hold in store were different . 

Keywords: Pop corn, germination 
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Mısır ÇeĢitlerinde Kısıtlı Su Uygulamalarının Önemli Morfolojik Özellikler 
Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, farklı sulama seviyelerinin Konya bölgesinde yetiĢtirilen bazı mısır çeĢitlerinin bazı 
morfolojik karakterleri üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma tesadüf 
blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢ olup;  TTM-815, P34 N43, OSSK-713, Mitic, 
Karadeniz Yıldızı ve Bora çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, parsellere yerleĢtirilen 
tansiyometreler ile üç farklı sulama uygulamasının ( S0; %100 sulama (Kontrol), S1; Kontrol sulamanın 
%75‟i, S2; Kontrol sulamanın  %50‟si)  mısır çeĢitlerinin morfolojik özellikleri üzerine etkileri 
incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; incelenen tüm morfolojik karakterler yönünden çeĢitler arasındaki 
farklılık P<0,01 seviyesinde önemli bulunmuĢtur. Su uygulamaları bakımından; koçan çapı, sömek 
çapı ve dane/koçan oranı parametreleri P<0,05 seviyesinde önemli bulunurken, çeĢit ve su 
uygulamaları interaksiyonu bakımından ise; koçan çapı ve dane/koçan oranı değerleri P<0,05 
seviyesinde önemli bulunmuĢtur. Sonuç olarak, mısır bitkisinde verimlilik üzerine etki yapan morfolojik 
özelliklerin, çeĢitlere ve ortamdaki su durumuna göre önemli değiĢiklik göstermektedir. Mısır ıslah 
çalıĢmalarında ve yetiĢtiriciliğinde bu durumun dikkate alınması ıslah çalıĢmalarında baĢarıyı ve 
verimliliği artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, kısıtlı sulama, çeĢit,verim unsurları 
 

Effect of Deficit Irrigation on the Important Morphologic Characteristics 
of some Corn Varieties 

 
Abstract: This research was conducted to determine the effect of various irrigation regimes on some 
selected morphologic charateristics of corn varieties grown in Konya region. Selected morphologic 
charesteristic of TTM-815, P34 N43, OSSK-713, Mitic, Karadeniz Yıldızı and Bora corn varieties were 
tested in complete randomized block design with four replications under three ( S0;100% irrigation 
(Control), S1; 75% deficit irrigation, S2; %50 deficit irrigation) irrigation regimes. Results showed that all 
of the investigated corn morphological traits were significantly (P<0.01) affected by the varieties. 
Irrigation significantly (P<0.05 ) affected corn ear circumference, circumference of ear with no grains, 
and the number of grains per ear. Significant (P<0.05 ) interaction of variety and the irrigation regime 
effect was observed on corn ear circumference and the number of grains per ear. This research 
showed that morphological traits that influence yield in corn differ based on the variety type and and 
the irrigation regime. Accounting fort this fact will improve corn breeding efforts and yields.  

Keywords: Corn, deficit irrigation, variety and yield components 
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Mısırda (Zea mays L.) Tane ġekil ve Ġriliklerinin Farklı Ekim 
Derinliklerindeki Çimlenme ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma; hibrit mısırda farklı Ģekil ve irilikteki tohumların farklı ekim derinliklerindeki  
gösterdikleri performansların belirlenmesi amacıyla Konya Karapınar Ģartlarında 1 yıl süreyle (2014) 
yürütülmüĢtür. AraĢtırma  saksı denemesi Ģeklinde tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme 
desenine göre 2 tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve materyal olarak Pasha mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. 
Denemede 6 farklı Ģekil ve iriliğe sahip (SR:küçük yuvarlak, SF:küçük yassı, MR:orta yuvarlak, 
MF:orta yassı, LR:büyük yuvarlak, LF:büyük yassı) tohum kullanılmıĢ ve 6  farklı (2-4-6-8-10-12 cm) 
ekim derinliği konusu uygulanmıĢtır.  ÇalıĢmada sürme hızı, sürme gücü , birim alandaki bitki sayısı, 
birim alandaki toprak üstü yaĢ ağırlık ve birim alandaki toprak altı yaĢ ağırlık parametrelerine ait 
incelemeler yapılmıĢtır. AraĢtırmada incelenen özelliklere bakıldığında tane Ģekil ve iriliğinin incelenen 
bütün özelliklerde istatistiki olarak önemli çıkmadığı, ekim derinliğinin ise bütün parametrelerde %1 
seviyesinde önemli olduğu görülmüĢtür. Ekim derinliklerine bakıldığında 8 cm den sonraki ekim 
derinliği (10-12 cm) konularında çıkıĢların ve birim alandaki bitki sayısının az olduğu ve bu durumun 
verimde önemli olduğu dikkate alındığında mısır için birim alanda yeterli bitki için tane Ģekil ve iriliğinin 
önemli olmadığı fakat ekim derinliğinin önemli olduğu ve ekim derinliğinde 8 cm‟nin altına inilmemesi 
gerektiği görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, tohum irilik ve Ģekli, ekim derinliği,çıkıĢ oranı 
 

Determination of Seed Germination and some Features in the Different 
Sowing Depths of Seed Sizes and Shapes of Maize (Zea mays L.) 

 
Abstract: This research was carried out to determine the performance in different seed shapes and 
sizes and sowing depths on some traits of maize in Konya conditions in 2014. In  this study, 6 in 
different shapes and sizes of Pasha hybrid corn varieties (SR:small-round, SF:small-flat, MR:medium-
round, MF:medium-flat, LR:large-round, LF:large-flat) maize seed and 6 different sowing depths (2-4-
6-8-10-12 cm) were used as experimental materials .The resarch was arranged in a randomized block 
split plot design with 2 replications The effects of different seed sizes and shapes weren‟t significant 
on whole observed traits but sowing depths were significant on whole observed traits. Emergence rate 
were higher in 8 cm and shallow sowing depths but emergence rate were lower in 10 and 12 cm.  

Keywords: Maize, seed sizes and shapes, sowing depths,emergence rate  
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Cin Mısırı (Zea mays everta Sturt.) Patlatmasında Kullanılan Farklı Yağ 
Miktarlarının Patlatma Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Cin mısırının patlatılmasında kullanılacak en uygun yağ miktarını belirlemek amacıyla yapılan 
bu çalıĢmada; patlama hacmi, patlamıĢ tane büyüklüğü, patlamayan tane sayısı ve patlatma süresi 
özellikleri incelenmiĢtir. Cin mısırı olarak 2011 yılında Amik ovası ekolojik koĢullarında yetiĢtirilen 
Antcin-98 mısır çeĢidi ve patlatma için ayçiçek yağı kullanılmıĢtır. Patlatmada cin mısırının kuru madde 
miktarına göre %0, %10, %20, %30, %40 ve %50 oranlarında yağ miktarları denenmiĢtir. AraĢtırma 
sonucunda; en düĢük patlama hacmi ve patlamıĢ tane büyüklüğü değerleri yağsız (%0) yapılan 
patlatmada belirlenirken, %10 ve %20 yağ miktarlarında bu değerlerin arttığı belirlenmiĢtir. En yüksek 
patlama hacmi ve patlamıĢ tane büyüklüğü değerine %30 yağ oranında ulaĢılmıĢtır. Daha yüksek yağ 
oranlarında ise patlama hacminde ve patlamıĢ tane büyüklüğünde artıĢ olmamıĢ, aksine azalma 
belirlenmiĢtir. Yağsız patlatma ve %10 yağlı patlatma uygulamalarında patlamayan tane gözlenirken, 
yağ miktarının artması ile patlamayan tane olmadığı belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde yağsız (%0) ve %10 
yağlı patlatmalarda, patlama sürelerinin kullanılan diğer yağ oranlarına göre yaklaĢık iki katı sürede 
gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Cin mısırı, patlama hacmi, patlama emsali, yağ oranı 
 

Determination of the Effects of  Different Oil Ratios Used for Popping  on 
Popping  Quality of Popcorn (Zea mays evarta Sturt.) 

 
Abstract: This study was carried out to determine optimum oil ratio for popcorn. Popping volume, 
flake size, unpopped kernel number, and popping times were investigated.  ANTC-98 corn varieties 
and sunflower oil were used at Amik Plain Condition in 2011. Oil ratio was 10%, 20%, 30%, 40% and 
50%by dry matter on the amount of popcorn. Although minimum popping volume and flake size 
characteristics were determined in oilness, they were ingreased 10 and 20% oil ratio. Maximum 
popping size and  flake size of popcorn were determined  %30 oil ratio. The popping volume and 
falake size of popcorn grain size was not differences in higher fat ratio,  in contrast to decrease them. 
Although unpopped kernel  was observed  at oilnees and 10% oil ratio,  unpopped kerneel not 
observed with increesing oil ratio.  Likewise, Popping times were determined at twice time with oilness 
and 10% fat ratio compare to other oil ratio. 

Keywords; Popcorn, popping volume, flake size, oil ratio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢmanın özeti Türkiye 12. Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012‟de özet olarak yayımlanmıĢtır. 
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Mısırda Karotenoid Ġçeriğinin NIRs (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) ile 
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Özet: Son yıllarda hızlı, ekonomik ve güvenilir laboratuvar analiz yöntemlerinin geliĢtirilmesi üzerine 
önemli bir çaba harcanmaktadır. Özellikle örnek sayısının yüksek olduğu mısır araĢtırmalarında bu gibi 
yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalıĢma öğütülmüĢ mısır örneklerinde karotenoid içeriğinin NIR 
cihazı ile tespit edilmesini mümkün kılacak bir kalibrasyon modelinin geliĢtirilmesi amacıyla 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada tane rengi ve biyokimsayal özellikleri farklılık gösteren genotip (n=90) 
örnekleriyle oluĢturulan PLSR ve MLR (Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu ve Çoklu Doğrusal 
Regresyon) kalibrasyon modelleri, ayrı bir örnek seti (n=30) kullanılarak güvenilirlik bakımından test 
edilmiĢtir. OluĢturulan PLSR modelinin güvenilirliği (RMSEC=1,048 µg/g, SEE=1,054 µg/g, r=0,932), 
MLR modeline göre (RMSEC=1,139 µg/g, SEE=1,146 µg/g, r=0,919) daha yüksek bulunmuĢtur. 
Sonuç olarak öğütülmüĢ örneklerden karotenoid içeriğinin tespitinde NIR spektroskopisinden 
yararlanılabileceği anlaĢılmıĢ, kalibrasyon setindeki örnek çeĢitliliğini artırmak suretiyle daha güvenilir 
modellerin oluĢturulabileceği anlaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tane kalitesi, mısır, kalibrasyon, regresyon 
 

Estimation of Carotenoid Concentration with NIRs (Near Infrared 
Spectroscopy) in Maize 

 
Abstract: In recents years, considerable amount of effort has been spent on the development of 
laboratory analysis methods that are faster, cheaper and more reliable. Especially maize studies 
dealing with a large number of samples require such new methods. In this study, we aimed to develop 
a calibration model that would enable us to estimate carotenoid contentration in ground maize kernel 
samples using NIR instrument. PLSR (Partial Least Squares Regression) and MLR (Multiple Linear 
Regression) models developed with genotype samples (n=90) that differed in kernel color and 
biochemical characteristics were tested in terms of robustness using a different sample set (n=30). 
Robustness of the developed PLSR model (RMSEC=1,048 µg/g, SEE=1,054 µg/g, r=0.932) was 
found to be higher compared to that of MLR model (RMSEC=1.139 µg/g, SEE=1.146 µg/g, r=0.919). 
As a result; it was inferred that NIR spectroscopy could be utilized to estimate carotenoid 
contentrations on ground maize kernel, and more reliable models could be developed by increasing 
sample variation in the calibration set.   

Keywords: Kernel quality, maize, calibration, regression 
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Özet: Organik Ģeker mısır yetiĢtiriciliğinde en önemli iki sorundan biri bitki besin elementleri 
noksanlığı, diğeri ise yabancı ot kontrolüdür. Bu araĢtırmada dört gübre kaynağı (hayvan gübresi 
kompostu, tavuk gübresi kompostu, inorganik gübre ve biofarm) ve dört yabancı ot kontrol metodunun 
(siyah malçlama, saman malçlama, çapalama ve kontrol) Ģeker mısırın büyüme, geliĢme, verim ve 
kalitesi üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Tarla denemeleri Ģerit parseller deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak 2013 ve 2014 yıllarında yürütülmüĢtür. Ġki yıllık araĢtırma sonucuna göre; incelenen 
karakterler yönünden gübre kaynakları ve yabancı ot kontrol yöntemleri arasındaki farklar istatistiki 
olarak önemli olmuĢtur. Organik gübre kaynakları bakımından, en yüksek taze koçan ağırlığı (183,0 g), 
sırada tane sayısı (29,9 adet), dekara taze tane verimi (612,5 kg/da), koçan çapı (42,8 mm), koçan 
uzunluğu (15,7 cm) ve hasatta toplam Ģeker oranı (23,1 °Brix)  değerleri hayvan gübresi kompostu 
uygulaması ile sağlanmıĢtır. Yabancı ot kontrol yöntemlerinde ise, taze koçan ağırlığı (199,6 g), sırada 
tane sayısı (33,0 adet), dekara taze tane verimi (989,7 kg/da), koçan çapı  (43,7 mm) ve koçan 
uzunluğunda (17,1 cm) en yüksek değerler siyah malçlama uygulanmasından elde edilmiĢtir. Elde 
edilen sonuçlara göre, organik Ģeker mısır yetiĢtiriciğinde, toprağın azot içeriğine göre, 
kompostlaĢtırılmıĢ hayvan gübresi kompostu uygulaması, yabancı ot kontrolünde ise siyah malçlama 
uygulaması önerilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Organik gübre, organik kompost, malçlama, tavuk gübresi 
 

Effects of Different Fertilizer Sources and Weed Control Methods on 
Plant Growt, Development, Yield and Quality in Organic Sweet Corn 

Production 
 
Abstract: One of the most two important problems in organic sweet corn production is the absence of 
plant nutrient elements and the other is weed control.  This research was carried out to determine the 
effects of four fertilizer sources (animal fertilizer compost, chicken fertilizer compost, inorganic fertilizer 
and biofarm) and four weed control methods (black mulching, straw mulching, hoeing and control) on 
plant growth, development, yield and quality of sweet corn. The field experiments were conducted 
using strip plot desing with three replications in 2013 and 2014 years. The results of the two-year 
study revealed that there were significant differences among fertilizer sources and weed control 
methods in terms of all characteristics studied. Among organic fertilizer sources, the highest fresh ear 
weight (183,0 g), the number of kernels per row (29,9), fresh ear yield, (612,5 kg/da), ear diameter 
(42,8 mm), ear length (15,9 cm) and total sugar rate (23.1 °Brix) were obtained form the application of 
animal fertilizer compost. In case of weed control methods, meanwhile, black mulching produced the 
highest values for fresh ear weight (199,6 g), the number of kernels per row (33,0), the highest values 
of fresh ear yield, (989,7 kg/da), ear diameter (43,7 mm) and ear length (17,1 cm). According to the 
results obtained, based on nitrogen concentration of the soil, animal fertilizer compost and black 
mulching applications would be recommended in sweet corn production. 

Keywords: Organic fertilizer, organic compost, black and hay mulching, animal fertilizer 
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Mısırda Beslenen EkĢilik Böceği, Carpophilus nepos Murray, 1864 
(Coleoptera: Nitidulidae)’nin GeliĢme Dönemleri Üzerine Bir ÇalıĢma 
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Özet: EkĢilik böcekleri (Carpophilus spp.) yaĢ ve kuru meyvelerde hem bahçe hem de depo 
döneminde zarar yapan, larvaların beslendiği yerlerde fungus sporları geliĢmesiyle ürünün 
bozulmasına ve ekĢimesine sebep olduklarından dolayı ekĢilik böceği adını almıĢlardır. Bu çalıĢma, 
otello mısır çeĢidinde sekonder olarak beslendiği tespit edilen Carpophilus nepos„un biyolojik geliĢme 
dönemlerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar koĢullarında yürütülmüĢtür. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi‟nin Dardanos YerleĢkesinde kurulan stajlık mısır (Otello çeĢidi) deneme parselinde 
yapılan sörveyler sonucunda mısır bitkilerinin koçanlarında tespit edilen C. nepos‟un farklı larva 
dönemlerini içeren bulaĢık mısır koçanları toplanarak laboratuvara getirildi. Gerekli etiket bilgileri not 
edildi. Laboratuvarda kontrollü koĢullarında, 26±1°C, %65 oransal nem ve 18:6 fotoperiyotta, 
konukçusu üzerinde biyolojik geliĢme dönemleri belirlendi. ÇalıĢma sonucunda, Carpophilus nepos’un 
larvalarının açık sarı, krem-beyaz renkte, vücudunun silindir Ģeklinde, baĢ kısmının kahverengi siyah 
renkte ve belirgin olduğu tespit edildi. Larvaların oldukça hareketli ve geliĢmesini tamamlayan 
larvalarının ortalama 5,14±0,73 mm boyunda olduğu belirlendi. Olgun larvalar, laboratuvarda 
bulundukları kültür kaplarında pupa oldular. Pupaların, beyaz renkte ve ortalama 3,52±0,27 mm 
boyunda olduğu tespit edildi. Ergin bireylerin ise ortalama 3,08±0,16 mm boyunda olduğu belirlendi.  
Erginlerin elitralarının (kın kanatlarının) üzerinde sarımsı-kahverengi renkte lekeler bulunduğu ve 
elitranın abdomeni tam olarak örtmediği belirlendi. Carpophilus nepos mısırın ana zararlı olmamakla 
birlikte, tarlada mısır koçanlarında ve depolanan mısır tanelerinde yapmıĢ oldukları sekonder 
zararlarıyla dikkati çekmektedir. Bu çalıĢma ile mısırda beslenen Carpophilus nepos „un ergin öncesi 
biyolojik geliĢme dönemleri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Carpophilus nepos, Nitidulidae, Zea mays, Otello  
 

A Study on the Development Stages of Sap Beetle, Carpophilus nepos 
Murray, 1864 (Coleoptera:Nitidulidae), Feeding on Corn  

 
Abstract: The sap beetles (Carpophilus spp.) have been found on agricultural field and stored 
products, feeding on fruits and grains, causing decaying and fermenting plant tissues.  This study was 
conducted to determine the biological development stages of Carpophilus nepos feeding on corn 
Otello variety, as secondary pest in laboratory conditions. The surveys were done from corn 
experimental field in Campus of Dardanos, Çanakkale Onsekiz Mart University. Different larval stages 
of C. nepos were collected and brought to the laboratory with cornstalk. The larval development 
stages were determined in controlled laboratory conditions, at 26±1°C, 65 RH %, and 18:6 
photoperiod. As a result, the larvae of Carpophilus nepos had light yellow, whitish in body color, 
cylindrical appreance, head was dark brown to black in color. Larvae moved fast and mature larvae 
were approximately 5.14±0.73 mm in lenght. Mature larvae pupated in the culture rearing containers.  
Pupae were white and 3.52±0.27 mm in lenght. Adults were approximately 3,08±0.16 mm in length. 
Their elytra had yellowish-brown patches and elytra did not cover the abdomen. Although, Carpophilus 
nepos is not the primary pest of corn, their damage is important on cornstalk and stored corn as 
secondary pest. In this study, the immature developmental stages of Carpophilus nepos were 
determined on corn. 

Keywords:  Carpophilus nepos, Nitidulidae, Zea mays, Otello  
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Bazı DurulmuĢ Mısır Hatlarının Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides 
Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)’na Dayanıklılık Değerlerinin 

Belirlenmesi 
 

Mehmet Ali Türkay
 

 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana  
Sorumlu Yazar İletişim: turkay65@hotmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma Mısır AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğüne ait kendilenmiĢ mısır hatlarının mısır 
koçan kurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)‟na dayanıklılık 
durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada materyal olarak Mısır AraĢtırma Ġstasyonu 
Müdürlüğüne ait 20 adet durulmuĢ mısır hatları kullanılmıĢtır. Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde, 2014 yılı II. ürün mısır yetiĢtirme döneminde tesadüf blokları deneme 
desenine göre, üç tekrarlamalı olarak bir yıllık süreyle kurulan bu denemede zararlılara karĢı hiç ilaç 
kullanılmamıĢtır. Deneme doğal populasyon etkisi altında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Delik Sayısı/100 
internodi değerleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda mısır koçan kurdu ve mısır kurdu‟na dayanıklılık 
testine tabi tutulan hatlardan 5 adedinin 2015 yılında tekrar dayanıklılık testi denemesine alınması 
gerektiği kanaatine varılmıĢtır. Farklı mısır hatlarının ortalama delik sayısı/100 internodi değerleri 
ilaçsız Ģartlarda ve doğal populayon etkisi altında 121,0-40,4 arasında değiĢmiĢ, en yüksek delik 
sayısı/100 internodi değeri 15 nolu hatta (121,0 adet), en düĢük delik sayısı/100 internodi değeri ise 6 
nolu hatta (40,4 adet) bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre), mısır kurdu (Ostrinia 
nubilalis Hübn.), dayanıklı hat 
 

Determinatıon of Resistance Values of some Focus Maize (Zea mays L) 
Lines to European Corn Borer, (Ostrinia nubilalis Hübn.) and Pink Stem 

Borer (Sesamia nonagrioides Lef.) 
 

Abstract: The study was carried out to determine the resistance to the European corn borer 
(Ostrinia nubilalis), and the Pink stem borer (Sesamia nonagrioides), resistance occasions of available 
lines were researched. In the field experiment, 20 lines belonging to Maize Research Station 
Management were used.  This study was carried out in the field of East Mediterranean 
Agricultural Research Institute. The trial was established in Randomized Blocks Design with 3 
replications in second crop maize cultivation of 2014. In the trial chemical applications were not used. 
Study was carried out under the influence of natural population. This study was evaluated according 
to the method of number of hole/100 internodes. As a result, 5 maize lines were selected is selected. 5 
pieces of maize line will be tested again in 2015. Damage values of the lines were changed between 
121,0-40.4 / 100 internod, while the 15 number line having the highest value was 121,0/100 Internod, 
the 6 number line having the least value (40.4 / 100 Internod).  

Keywords: Corn, Pink stem borer  (Sesamia nonagrioides Lefebvre), European corn borer (Ostrinia 
nubilalis Hübn.), Resistant line. 
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Aydın Ġli I. ve II. Ürün Mısır Üretim Alanlarında Feromon Tuzağı 
Kullanılarak Agrotis segetum D.S. ve  A. ipsilon Hufn.’nin Populasyon 

DeğiĢimlerinin ve Zarar Oranlarının Belirlenmesi 
 

Ġbrahim Gençsoylu 
 
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın 
Sorumlu Yazar İletişim: igencsoylu@yahoo.com 
 
Özet: ÇalıĢma, 2009 ve 2010 yıllarında Aydın ilinde ana ürün (I.) ve ikinci mısır üretim alanlarında 
feromon tuzakları kullanarak, A. segetum ve A. ipsilon‟nun popülasyon değiĢimlerini ve zarar oranlarını 
saptamak amacıyla yapılmıĢtır. Zararlının popülasyon değiĢimlerini saptamak amacıyla feromon 
tuzakları tarla içine asılmıĢ ve haftalık olarak kontrol edilmiĢtir. Zarar oranı ise Aydın Merkez, Çine, 
Nazilli ve Söke ilçelerinde ana ve ikinci ürün mısır alanlarında fide döneminde her tarladan 100 fide ve 
her bir ilçeden 10 tarlada ve toplam bir ilçe için 1000 fide kontrol edilerek yapılmıĢtır. ÇalıĢma 
sonucunda, zararlılar her iki yılda ilk erginler nisan ayının ilk haftasında çıkmıĢ ve temmuz ayının 
sonuna kadar devam etmiĢ ve yılda 1 döl verdiği saptanmıĢtır. Zarar oranı ise düĢük seviyelerde 
olmuĢ ve ana üründe %1‟in altında olurken, ikinci üründe herhangi bir zarara rastlanmamıĢtır. 
Sonuçta, üreticiler tarafından fide döneminde bu zararlılara karĢı kimyasal mücadele yapıldığı dikkate 
alındığında, her iki tür bölgede 1 döl vermesine rağmen ekonomik olarak önemli bir zararlı olarak 
görülmemektedir. Bu nedenle, üreticiler tarafından bu zararlılara karĢı gereksiz yere kimyasal 
mücadele yapılmaması önerilmektedir. Böylece, mücadele maliyetlerinin düĢmesine ve çevrenin 
korunmasında önemli katkılar sağlanmıĢ olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: A. segetum, A. ipsilon, mısır 
 

Monitoring Population Dynamics and Damage of Agrotis segetum D.S.  
and A. ipsilon Hufn. by Using the Pheromone Traps in Corn Fields of 

Aydın province 
 
Abstract: The study was conducted to determine the population dynamics and damages caused by 
Agrotis  segetum D.S. and Agrotis ipsilon Hufn. in main and second crop maize fields in Aydın 
province between 2009 and 2010 growing seasons. Pheromone traps were placed in the middle of the 
field to determine the population dynamics of  the both pests and checked every week. The sampling 
for the damage occurred at seedling period of each main and second crop in different locations of 
Aydın province (Center, Çine, Nazilli, Söke). Totally 1000 seedlings were checked from 10 fields for 
each location. The study showed that the pests were observed from the first week of April to last week 
of July and gave a generation per year in corn. The damage rate caused by the both pests was lower 
than 1 %in first crop and no damage was observed in the second crop. It seems that the both pests 
are not economically important pests for the management. Therefore, the farmer did not use any 
chemicals for the management and thus, it supports to reduce the management costs and protect the 
environment. 

Keywords: Agrotis segetum, A. ipsilon, corn 
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BeĢ Ayrı Mısır Populasyonunun Mısır Koçankurdu (Sesamia 
nonagrioides Lef.) ve Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)’na Dayanıklı 

Hat Elde Etme Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin AraĢtırılması 
 

Mehmet Ali Türkay
 

 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana  
Sorumlu Yazar İletişim: turkay65@hotmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma yurt dıĢından getirilen mısır populasyonlarının mısır koçan kurdu (Sesamia 
nonagrioides Lef.) ve mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)‟na dayanıklı hat elde etme amacıyla 
kullanılma durumunu belirlemek amacıyla populasyonların dayanıklılık durumlarına bakmak için 
yapılmıĢtır. AraĢtırmada materyal olarak yurt dıĢından getirilen 5 ayrı populasyon kullanılmıĢtır. Doğu 
Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde, 2014 yılı II. ürün mısır yetiĢtirme 
döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak bir yıllık süreyle kurulan bu 
denemede zararlılara karĢı hiç ilaç kullanılmamıĢtır. Deneme doğal populasyon etkisi altında 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Delik Sayısı/100 internodi değerleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucu mısır 
koçankurdu ve mısır kurdu‟na dayanıklılık testine tabi tutulan populasyonların 5 adedinin de dayanıklı 
hat geliĢtirme kaynağı olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıĢtır. Hat çekme iĢleminin suni aĢılama 
Ģartları altında yapılması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. BeĢ ayrı mısır populasyonlarının ortalama 
delik sayısı/100 internodi değerleri ilaçsız Ģartlarda ve doğal populayon etkisi altında 58,7-36,5 
arasında değiĢmiĢ, en yüksek delik sayısı/100 internodi değeri 1 nolu populasyonda (58,7 adet), en 
düĢük delik sayısı/100 internodi değeri ise 2 nolu populasyonda (36,5 adet) bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef.), mısır kurdu (Ostrinia nubilalis 
Hübn.), dayanıklı hat, populasyon. 
 

Investigation of Five Separate Maize Populations as a Sourch of 
Resistance to European Corn Borer, (Ostrinia nubilalis Hübn.) and Pınk 

Stem Borer (Sesamia nonagrioides Lef.) 
 

Abstract: In this study, brought five separate populations of maize from abroad was used. Research 
was conducted to look at the resistance of the state of population. Populations were used to determine 
the usability of them to obtain maize lines. This study was carried out in the field of East 
Mediterranean Agricultural Research Institute. The trial was established as in Randomized Blocks 
Design with 3 replications in second crop maize cultivation of 2014. Ġn the trial chemical applications 
were not made. Study was carried out under the influence of natural population. This study was 
evaluated according to the method of number of hole/100 internodes. Research results have also 
concluded that five populations can be used as resistance line development resources. Damage 
values of the five separate maize populations were changed between 58.7-36.5 / 100 Internod, while 
the 1 number line having the highest value was 58.7/100 Internod, the 2 number line having the least 
value 36.5/100 Internod.  

Keywords: Corn, Pink stem borer (Sesamia nonagrioides Lefebvre), European corn borer (Ostrinia 
nubilalis Hübn.), Resistant line, Population. 
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Çanakkale Sulu KoĢullarında Bazı ġeker Sorgum ÇeĢitlerinin YeĢil Ot ve 
Biyoenerji Verimlerinin Belirlenmesi 

 
Selin Ezgi Yolcu

1
, Harun Baytekin

1* 

 
1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale 

*
Sorumlu Yazar İletişim: hbaytekin@hotmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma bazı Ģeker sorgum çeĢitlerinin yeĢil ot ve biyoenerji verimlerinin belirlenmesi 
amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme, Çanakkale sulu koĢullarında 2013 yılı ana ürün yetiĢtirme 
sezonunda Ticaret Borsası yanında bulunan 1.sınıf tarım arazisinde tesadüf parselleri deneme planına 
göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. ÇalıĢmada her bir parsel 70 cm aralıklı 5 m uzunluğunda 4 
ekim sırasından oluĢmuĢtur. AraĢtırmada TOP76, DALE, M81-E, THEĠS, PHS, YERLĠ ve URJA olmak 
üzere 7 farklı çeĢit Ģeker sorgum çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada Ģeker sorgum çeĢitlerinden oldukça 
yüksek yeĢil ot verimi elde edilmiĢtir. En düĢük yeĢil ot verimi YERLĠ çeĢidinden, en yüksek yeĢil ot 
verimi ise URJA çeĢidinden alınmıĢtır. Biyoenerji verimleri ise bitkinin Ģeker içeriğinin bir sonucu olup, 
çeĢitlerin Ģeker verimleri karĢılaĢtırıldığında en düĢük Ģeker verimi, yeĢil ot veriminde de en düĢük 
değere sahip olan YERLĠ çeĢidinden, en yüksek Ģeker verimi ise M81-E çeĢidinden elde edilmiĢtir. 
Biyoenerji verimleri en yüksek olan çeĢitler M81-E ve DALE çeĢitleri olarak saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ġeker sorgum, yeĢil ot, biyoenerji 
 

The Determining of Green Herbage and Bioenergy Yield of some Sweet 
Sorghum Cultivars Grown in Çanakkale Irrigated Conditions  

 
Abstract: This study was conducted to determine the efficiency of bioenergy green grass and some 
sweet sorghum varieties. Trial, a randomized complete block in the 1st class of agricultural land next 
to the Commodity Exchange under irrigated conditions at Çanakkale in 2013 was established as the 
main cropping season 4 replications plan. Studies in 5 m of each plot 70 cm apart were formed during 
4 seed. Research in the TOP76, DALE, M81-E, THEĠS, PHS, LOCAL and URJA to be in 7 different 
varieties of sweet sorghum varieties were used. Quite high forage yield of sweet sorghum varieties in 
the study was obtained. The lowest forage yield of LOCAL varieties, the highest forage yield is taken 
from the URJA varieties. The bioenergy yield is a result of the plant's sweet content, the lowest sugar 
yield compared to sugar yield of variety, from LOCAL varieties as having the lowest value in the forage 
yield, and the highest sugar yield was obtained from the M81-E type.  

Keywords: Sweet sorghum, green herbage, bioenergy 
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Çeltikte Kalite Kavramı ve Kaliteyi Etkileyen Faktörlerin Ġrdelenmesi 
 

Ġsmail Sezer
1
, Hasan Akay

1
, AyĢegül ġiĢman

1
, Hamdi Sefa ġenocak

1 

 
1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun 

*
Sorumlu Yazar İletişim: hasan.akay@omu.edu.tr 
 
Özet: Çeltik, dünyada 2.7 milyar insanın temel besini (%90 Asya), 100 milyon çiftçi ailesinin geçim 
kaynağı (%90 Asya), 20,000 araĢtırmacı ve 250,000 kiĢinin yardımcı olarak çalıĢtığı dünyanın en 
önemli bitkilerinden bir tanesidir. Dünyada yaklaĢık 1.5 milyar hektar olan tarım alanının, yaklaĢık 700 
milyon hektarında tahıl ekilmektedir. Dünya tahıl ekiliĢinin yaklaĢık %22‟si karĢılayan çeltik, üretimde 
ise %28‟lik pay almaktadır. Tropik ve ılıman bölgelerde yaygın olarak tarımı yapılan çeltiğin %90‟ı 
Asya ülkeleri tarafından üretilip tüketilmektedir. Kalite en basit tanımıyla, müĢteri isteklerine cevap 
verebilmektir. Günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluĢu ifade etmek için kullanılır. Bu 
nedenle kalite, kiĢisel değerleri içermektedir. Çeltik de yetiĢtirici, değirmenci, tüccar ve tüketici 
tarafından aranan kalite unsurları birbirinden az çok farklılık gösterir. YetiĢtirici için, alıcının en yüksek 
fiyat vereceği en fazla ürünü birim alandan kaldırabilmek önemlidir. Değirmencilik yönünden istenen, 
pirince iĢlenmesi kolay, sağlam pirinç randımanı yüksek olan ve az kırık veren üründür. Tüketici 
yönünden ise alıĢtığı tat, koku ve görünüĢte piĢme özellikleri gösteren pirinçler kalitelidir. Çeltikte 
kaliteyi etkileyen faktörleri; Genetik, Genetik+Çevre ve Çevre Faktörleri olarak üçe ayırabiliriz. 
Ülkemizde piĢirme ve yeme kalitesi bakımından iri taneli, camsı, su alma kapasitesi yüksek ve 
lapalaĢmayan çeĢitler tüketici tercihleri arasında yer almaktadır. Bunun için verim ve kalitenin 
yükseltilmesi her Ģeyden önce çeĢit seçiminden tüketiciye ulaĢana kadar bütün safhalar (ekim öncesi, 
sırası ve sonrası) irdelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler: Çeltik, pirinç, kalite 
 

Investigation of Quality Concepts and Factors Affecting Quality Paddy 
 
Abstract: Rice, 2.7 billion people, the staple food in the world (90%in Asia), livelihoods of 100 million 
farming families (90%in Asia), 20,000 researchers and worked as assistant than 250,000 people is 
one of the most important plants in the world. Which is about 1.5 billion hectares of agricultural land in 
the world, about 700 million hectares of cereals are planted. Meets about 22% of world grain rice 
cultivation, the production has a share of 28%. Widely cultivated in tropical and made 90% of the rice 
produced is consumed by Asian countries in temperate zones. Quality in its most basic definition, to 
respond to customer requests. Today quality is used to express the more superiority and well-being. 
Therefore, the quality, the personal values. Paddy also growers, millers, traders and shows little 
difference from each other quality elements sought by consumers. For growers, it is important to 
remove the product from the field unit will give buyers the highest price. The direction of milling 
required, easy processing of rice, rice is robust with high efficiency and low fracture that product. The 
consumer taste toward the purchase, apparently showing the smell of rice cooking and features are of 
high quality. Factors affecting the quality of the paddy; Genetically, we can distinguish three 
genetically + Environment and Environmental Factors. In our country, in terms of the quality of cooking 
and eating coarse, glassy, high water absorption capacity and not messy assortment it is among 
consumer preferences. For this, the efficiency and raising the quality of all kinds of phases until it 
reaches the consumer the choice, first of all (before planting, during and after) has been studied. 

Keywords: Paddy, rice, quality 
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Çeltikte Çimlenme Dönemi Soğuk Toleransını Belirlemek Ġçin Metot 
GeliĢtirilmesi 

 
Rasim Ünan

1*
, Temel Gençtan

2 

 
1
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne 

2
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Sorumlu Yazar İletişim: rasimunan@hotmail.com 
 
Özet: Çeltik tarımını ve üretimini kısıtlayan önemli faktörlerden birisi soğuk stresidir. Soğuğa toleranslı 
çeltik hat ve çeĢitlerinin belirlenmesinde, çimlenme dönemindeki tepkilerin incelenmesi büyük önem 
taĢımaktadır. Çok sayıda çeltik genotipleri ile  yaptığımız çalıĢmalar sonucunda mevcut yöntemlerin, 
çeltik genotiplerinin soğuğa tolerans yönünden ayrımı için yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu çalıĢma;  
parametrik olmayan verilerle çimlenme dönemi soğuk toleransının belirlenmesi ve çeltik genotiplerinin 
soğuğa toleranslı olanlarının seçiminde ele alınacak seleksiyon parametresini belirleyecek bir metot 
oluĢturmak amacıyla yürütülmüĢtür. Denemede materyal olarak 10 adet indika grubunda ve 10 adet 
japonika grubunda yer alan toplam 20 farklı çeltik çeĢidi ve 4 farklı metot kullanılmıĢtır. I. Metot: 
10°C'de 4 hafta sürekli  soğuk uygulaması, II. Metot: 13°C de 4 hafta sürekli soğuk uygulaması; III. 
Metot: 10,12, 14, 16°C'de birer hafta süreyle değiĢken soğuk uygulaması ve IV. Metot: 10, 13, 16, 
19°C'de birer hafta süreyle değiĢken soğuk uygulaması Ģeklinde yürütülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda; 
çimlenme dönemi soğuk toleransı açısından III. metot en uygun bulunmuĢtur. Bu metot; çimlenme 
dönemi soğuk toleransının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan diğer metotlarla karĢılaĢtırıldığında, 
soğuk toleransı yönünden daha iyi ayrım yapılmasına olanak verdiği, daha pratik olduğu ve metrik 
olmayan ölçümler kullanıldığı için araĢtırmacılara önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, çimlenme, metot, soğuk stresi 
 

Evaluation of Methods to Cold Tolerance at Germination Stage in Rice ( 
Oryza sativa L.) 

 
Abstract: Cold stress is one of the most important factor to restrict rice production. The determination 
of cold-tolerant rice cultivars and lines, examining the response of germination period is of great 
importance. Existing rice cold tolerance determination methods it was found to be insufficient to 
distinguish the direction of the cold tolerance of rice genotypes. This study was conducted to create a 
method which is determination of germination stage rice cold tolerance with non-parametric data. In 
the experiment, the material group indicated that 10 japonica type and 10 indica type rice varieties 
were used. It was carried out four different cold tolerance methods. I. Method: 4 weeks and 10°C 
constantly cold weather; II. Method: 4 weeks and 13°C constantly cold weather; III. Method: 4 weeks 
(each week different temperature) and 10-12-14-16°C progressively cold weather; IV Method 4 weeks 
(each week different temperature) and 10-13-16-19°C progressively cold weather were applied. The 
result showed that III. Method  is most suitable method for cold tolerance in the rice germination 
period. This method is suggested to researchers because of better discrimination for cold tolerance, 
usage for more practicality and including non-parametric data when compared the other methods 

Keywords: Cold tolerance, germination, methods, rice. 
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Özet: Son zamanlarda dengeli beslenmenin en önemli bitkisel kaynaklarından biri olarak gösterilen 
kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tohumlarının farklı bitki hormonlarına verdikleri tepkilere yönelik 
bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalıĢmanın amacı bazı bitki hormonlarının kinoa tohumlarının çimlenme 
performansı üzerine olan etkilerini belirlemektir. ÇalıĢmada kinoa tohumları farklı konsantrasyonlardaki 
asetil salisilik asit (ASA; 1, 5, 10 ve 15 μM), metil jasmonate (MeJA; 0,3, 0,6, 0,9 ve 1,2 μM), giberallik 
asit (GA3; 50, 100, 150 ve 200 μM) ve indol asetik asit (IAA; 0,5, 1,0, 1,5 ve 2,0 μM) varlığında %1'lik 
KNO3 ile 24 saat süre ile 21

o
C‟de karanlıkta ön çimlendirme iĢlemine (priming) alınmıĢtır. Priming 

uygulanan tohumlar daha sonra 21
o
C‟de karanlıkta çimlenme testine alınmıĢtır. Her tekerrürde 50 adet 

tohum olacak Ģekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak yürütülen çalıĢmada 
son çimlenme oranları (FGP) ve çimlenme hızı (Çim50) parametreleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları 
priming ortamına ilave edilen bitki hormonlarının tohumların çimlenme oranları ve çimlenme hızlarında 
çok önemli iyileĢmelere neden olduğunu, ancak söz konusu olumlu etkinin kullanılan bitki hormonu ve 
konsantrasyonuna bağlı olarak değiĢtiğini göstermiĢtir. En yüksek çimlenme oranları sırasıyla %52,5 
ve %51,0 ile 10 μM ASA ve 0,6 μM MeJA varlığında prime edilen tohumlardan elde edilirken hiçbir 
iĢlem uygulanmamıĢ kontrol tohumlarında çimlenme oranı %39,0 olarak tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kinoa, priming, hormon, çimlenme. 
 

Effects of some Plants Hormones on Germination Performance of 
Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Seeds 

 
Abstract: Recently, quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is shown as one of important plant diet 
source even though the knowledge in terms of hormonal response of quinoa seeds is very limited. 
Objective of this study was to determine effects of different plant hormones on germination 
performance of quinoa seeds. Quinoa seeds were primed in 1%KNO3 containing various 
concentrations of acetylsalicylic acid (ASA; 1, 5, 10 and 15 μM), methyl jasmonate (MeJA; 0.3, 0.6, 0.9 
and 1,2 μM), gibberellic acid (GA3; 50, 100, 150 and 200 μM) and indole-3-acetic acid (IAA; 0.5, 1,0, 
1.5 and 2,0 μM) for 24 h at 21 

o
C. Primed seeds were then germinated at 21 

o
C in darkness.  Fifty 

seeds of four replications were used with completely randomized experimental design. Final 
germination percentage (FGP) and speed of germination (G50) were determined. Results revealed that 
plant hormones significantly improved FGP and G50 of quinoa seeds. However, this positive effect 
depended on the type of plant hormone and the concentration used. Highest germination percentages, 
52.5%and 51,0%, were obtained from the seeds treated with 10 μM ASA and 0.6 μM MeJA, 
respectively while control seeds had FGP of 39,0%.  

Keywords: quinoa, priming, hormone, germination. 
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Özet: Ġklim değiĢikliği bugün dünyamızın karĢı karĢıya olduğu en büyük sorunlardan ve üzerinde en 
çok senaryo üretilen konularından biridir. Ġklim değiĢimi senaryolarının baĢında küresel ısınma 
gelmekte olup, atmosferdeki sıcaklık artıĢının bir ifadesidir. Yeryüzünün güneĢten gelen enerji ile 
atmosferin varlığında ısınması canlı yaĢamı açısından vazgeçilmez iken, değiĢen atmosferde artan 
sera gazı miktarının sonucu olarak ortaya çıkan aĢırı ısınma ise açık bir tehdittir. Dünyamız her geçen 
sene daha da çok küresel ısınma tehdidini hissetmektedir. Yapılan çalıĢmalara göre küresel sıcaklık 
artıĢının 2°C‟nin üzerine çıkması birçok alanda dünyamızı geri dönüĢümü olmayan bir durumla karĢı 
karĢıya getirebilir. Küresel ısınmanın sebep olduğu pek çok etkiyi halihazırda yaĢamaktayız. Bu 
tehditlerin en önemlisi, yaĢanması muhtemel kuraklık tehdididir. Olası kuraklık tehdidinden etkilenecek 
en önemli sektörün baĢında tarım sektörü, tarım sektöründe de tahıl yetiĢtiriciliği gelmektedir. Tahıllar 
insan beslenmesinde ve hayvansal üretimde mutlak gerekli besin grupları olup, temel besin grupları 
arasında önemli yerini korumaktadır. BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2014 yılı verilerine göre 
halen dünyada 805 milyon insanın yetersiz beslendiği göz önüne alınırsa; olası kuraklık durumunda 
tahıl yetiĢtiriciliğinde yaĢanacak olası aksaklıklar nedeniyle düĢecek olan toplam bitkisel ve hayvansal 
üretim sonucunda beslenme problemlerini de getireceği varsayılarak bu sayının daha da artacağı 
kaçınılmazdır. Bu çalıĢmada, olası küresel ısınma tehdidi karĢısında tahıl tarımında ortaya çıkabilecek 
olası değiĢimler hakkında öngörüler ve araĢtırma sonuçları ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sera gazı, kuraklık tehdidi, ısınma 
 

 Effect of Global Warming on Cereal Cultivation 
 
Abstract: Climate change is one of the issues most scenarios produced about and one of the greatest 
challenges that our World faces today. Overheating occuring as a result of increasing greenhouse gas 
amounts in the changing atmosphere is a clear threat while earth‟s energy that comes from the sun 
end its heating in the prosence of atmosphere is essential in terms of life of living. Our world is feeling 
the threat of global warming more and more every year. Rise above 2 ° C global temperature increase 
compared to studies with a number of areas in the world can confront our irreversible situation. We 
have already confronted with many negatif effects of global warming until today. The most important of 
these threats  is possible drought. Agriculture is one of the most important sectors affected by the 
possible threat of drought, especially cereal cultivation in agriculture. Cereals are absolutely necessary 
in the human diet and animal production has an important place among the basic food groups. The 
United Nations Food and Agriculture Organization has reported that 805 million people are still 
undernourished in the world according to the data of 2014. In cereal production possible disruptions 
will occur in the event of possible drought. This results in a number of problem for example total crop 
and livestock production will fall and it is inevitable that that number will increase.  

Keywords: Greenhouse gases, the threat of drought, warming 
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Özet: Tarımsal faaliyetler sırasında ortaya çıkan çevre sorunlarının en önemlilerinden birisi anız 
yangınlarıdır. Anız, tarlalarda hasat ve harman iĢlemleri sonrasında kök, sap, yaprak, bitki parçası gibi 
toprak yüzeyinde kalan atıkların tümünün ortak adıdır. Ülkemizin özellikle kurak ve yarı kurak 
bölgelerindeki tahıl alanlarında hasat sonrası nem yetersizliği ve topraktaki mikroorganizma 
faaliyetlerinin yavaĢlaması sonucu anız ve bitki artıklarının ayrıĢması ve çürümesi uzun zaman 
aldığından, yetiĢtiriciler bir sonraki ekim dönemine ait iyi bir toprak hazırlığı için bu artıkları 
yakmaktadırlar. Ayrıca toprak iĢleme aletleriyle anız bozma sırasında harcanacak enerji ve 
karĢılaĢacakları mukavemetin kırılması amacıyla tarladaki bu materyallerin yakılarak yoğunluğunun 
azaltılması tercih edilmektedir. Çoğunlukla organik karakterdeki bu maddelerin yakılması toprak 
organik maddesinin azalması yanında toprağı mesken olarak edinen ve ona hayat veren her türlü canlı 
organizmanın yaĢamını da tehdit etmektedir. Bilindiği gibi ideal tarla toprağında aranan Ģartların 
baĢında toprağın fiziksel özelliklerinin yetiĢtiricilik yapmaya uygun olması gelmektedir. Canlı bir 
mekanizmaya sahip olan toprak, verimlilikte sürdürülebilirliğin teminatıdır. Anızla yanan toprak, 
canlılığını belirli bir süre yitirmekte ve fiziksel yapısında istenmeyen değiĢimleri yaĢamaktadır. Üretici 
açısından iĢleme aletleriyle çalıĢmada sağladığı zaman tasarrufu ve ekonomi yanında hastalık-zararlı 
mücadelesi yönünden getirisi birincil kazanç olarak görülmektedir. Oysaki anızla yanan sadece 
toprakların geleceği olup, her yıl yüz binlerce hektar tarım arazisinin geleceği, gecelerin kör karanlığını 
alacakaranlığa çevirmeye devam etmektedir. Bu çalıĢmada, anız yakma ekseninde tarım - çevre 
iliĢkisi tüm yönleriyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anız yangını, organik madde, çürüme 
 

Stubble Burning-Agriculture-Environment Relationships 
 
Abstract: One of the most important environmental problems is stubble burning occurred during 
agricultural activities.  Stubble is the common name of the entire residue remaining on the surface of 
soil such as root, stem, leaf, part of the plant, after harvesting and treshing operations in the 
field.  Because of moisture deficiency after harvest and as a result of  deceleration of micro-
organisms activities in soil it takes a long time separation and decaying of plant residue  in grain fields 
of our country‟s arid and semi-arid regions, growers burn these residues for a better cultivation 
belonging to next planting season.  Also, it is preferred to decrease the intensity by burning these 
materials with the aim of break the resistance that they will encounter and the energy to be spent 
during stubble ploughing with soil working equipment. Burning of these matters that are generally 
in the organic character causes the decrease of organic matter in the soil and also threatens the 
live of all kind of live organisms that bring them to life. As it is known, the most important required 
qualification in optimum field soil is the suitability of soil‟s physical characteristics for cultivation. Soil 
that has a live mechanism is the warrant of sustainability in productivity.  Soil burned with stubble 
loses its vitality in a certain period of time and lives unwanted changes in its physical structure.  For 
the growers, doing it with tillage equipment is seen as the primary gain in terms of saving of time and 
economy and also struggle with disease and pests. However it is not only that the future of soils is 
burned with stubble but also the future of hundreds of thousands hectare agricultural land.  

Keywords: Stubble burning, organic matter, decomposition 
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Özet: Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Panelinin (IPCC) 5. Sentez raporuna göre insanoğlu sürekli ve 
giderek artan fosil yakıt tüketimi ile CO2, CH4, N2O, su buharı gibi sera gazlarının (GHGs) salınımını 
artırarak küresel ısınmaya ve dünya sıcaklığının giderek artırmasına neden olmaktadır. Geri 
dönüĢümü olanaksız olan bu durum ise duyarlılığı en yüksek olduğu saptanan sektörlerden biri olan 
tarım alanında giderek çok daha Ģiddetli hissedilmektedir. Öyle ki tarım sektörünün ayrılmaz bir 
parçası olan bitkiler (dolayısıyla bitkisel üretim) hareketsiz ve savunmasız olmaları nedeniyle küresel 
ısınmanın etkilerine açıklardır. Yapılan araĢtırmalar, küresel ısınmanın bitkilerdeki etkilerinin daha çok 
“fizyolojik özellikler” üzerine olduğunu, bunun da bitkilerin üretimlerine yansıdığını göstermiĢtir. Bu 
çalıĢmada, bildirimizin konusunu oluĢturan “küresel ısınmanın bitki fizyolojisine etkisi” genel hatlarıyla 
ele alınmıĢ ve ilgili örneklerle açıklamalar yapılmıĢtır.     

Anahtar Kelimeler: Andropogenik faktörler, bitki fizyolojisi, küresel ısınma, metabolizma 
 

Effect of Global Warming on Plant Physiology: A General Approach 
 
Abstract: According to the Fifth Synthesis Report on Climate Change Panel (IPCC), increasingly 
consumption of fossil fuels of human being with the largest contribution to the global warming, 
including CO2, CH4, N2O, water vapor as by factors of greenhouse gas (GHGs) formed which is 
caused the temperature to increase progressively of the world. In this case, it is not possible to get 
back, gradually in the agricultural sector, one of the industry that is found to have the highest 
sensitivity to the global warming, is getting felt more severe. So that is an integral part of the plants 
(hence plant production) and because they are still prone or vulnerable to the effects of global 
warming is clear. Researches showed that effects of global warming on plants mostly “physiological 
traits” and these were also reflected into their production. In this study, the effect of global warming on 
plant physiology which is the subject of our communique was discussed in general terms and 
explained with relevant examples.  

Keywords: Andropogenic Factors, Global Warming, Metabolism, Plant Physiology  
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Özet: Ülkemizde tescilli buğday çeĢitlerinin ekim alanlarının büyük bir kısmına hakim olmasıyla,  tarımı 
yapılan yerel buğday popülasyonları lokal alanlara sıkıĢmıĢ ve giderek yok olmaktadır. Bölgede son 
yıllarda yapılan toplama çalıĢmalarında, 1935 yılında Mirza Gökgöl tarafından yapılan toplama 
çalıĢmalarına nispeten yerel buğday popülâsyonlarının %70 oranında azaldığı gözlemlenmiĢtir. 
Bununla birlikte 2010 ve 2011 yıllarında Batı Geçit Bölgesinde yapılan genetik kaynak toplama 
çalıĢmalarında yerel buğday popülâsyonlarının belli bölgelerde halen üretildiği, bazı sebeplerle tercih 
edildiği ve kullandığı görülmüĢtür. Enstitümüzde bugüne kadar yapılan ıslah çalıĢmalarında yerel 
buğday populasyonları kullanılarak üç adet (ES86-7, Kutluk-94, Kırgız 95) çeĢit geliĢtirilmiĢtir. Halen 
toplanan yerel buğday populasyonlarından kaynaklanan varyasyonu değerlendirmek ve ülkemizde 
buğday üretimini sınırlayan, tarımsal, patolojik kalite karakterlerindeki yetersizliği iyileĢtirebilmek için, 
soğuğa, kurağa, yatmaya, hastalık ve zararlılara dayanıklılık bakımından uygun genetik kaynakların 
bulunmasına yönelik tanımlama çalıĢmaları yapılmaktadır. Ayrıca yerel buğday populasyonları ıslah 
programında ebeveyn olarak kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, köy çeĢitleri, ıslah, genetik materyal toplama  
 

Status of Wheat Landraces in West Transitional Zone of Turkey and 
Using for Breeding Program 

 
Abstract: Because the most of the sown areas in Turkey are dominated by registered wheat varieties, 
local wheat populations (landraces) have stuck to some local areas and increasingly dissappeared. In 
collection efforts made in recent years in the region, 70% reduction of landraces was detected when 
comparing with the amounts in collection studies made by Mirza Gökgöl in 1935. However, in the 
genetic resource collection studies carried out in West Transitional Zone in 2010 and 2011, it was 
observed that landraces are still grown in certain regions and preferred and used for some reasons. In 
the breeding studies of our Institute, three varieties (ES86-7, Kutluk-94, Kırgız 95) were improved 
using landraces. Currently, some characterization studies to find  convenient genetic material which 
can be resource in breeding have been carried out. In these efforts, the collected local wheat 
populations (landraces) have been identified in terms of resistance to cold, drought, diseases and 
pests to solve some agricultural and pathological quality problems restricting agricultural production in 
Turkey. Furthermore, these local wheat populations  have been used as parent in breeding program. 

Keywords: Wheat, landrace, breeding 
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Abstract: Drought, salinity and temperature are unembellished environmental constraints to reduce 
crop productivity 17, 20 and 55%, respectively. Scientific literature indicates that abiotic stresses 
disturb metabolic, physiological mechanisms, impair cell structure, increase imbibitional damage, 
deactivation of enzymes, disrupt hydrolysis of food reserve, destabilize cell membrane, slow DNA and 
RNA replication during cell division in germinating seeds. Seed priming is known as seed treatment 
which often used to improve seed performance and vigor under different environmental conditions. In 
fact, priming is a technique that partially hydrates the seed to activate germination process but re-dried 
the seed before radicle protrusion to original seed moisture contents. It helps to tackle aberrant 
mechanism by hydrolysis of reserve foods to make available for germination, maintain uniformity, 
repair DNA, RNA damage, activates stress proteins and aquaporin‟s expression and antioxidant 
system under stress. Seed priming is an established possible technology give reliable results by 
improving germination percentage (13-36%), decrease mean germination time (0.47-2.23%) and 
increase on an average grain yield (20.57-33.76%). In saline soil and late sown, wheat seed priming 
with CaCl2 has improved 36.58 and 33.76% grain yield over control, respectively. In this review, some 
information has been collected on how seed priming helpful to tackle abiotic stresses and may 
become supportive to overcome yield losses under various environmental constraints to ensure crop 
productivity. 

Keywords: Seed priming, abiotic stresses, seed, crop establishment, cellular repair 
 

Tohum Uygulamaları Yoluyla Bitkilerde Cansız Stres KoĢullarına 
Toleransın GeliĢtirilmesi 

 
Özet: Kuraklık, tuzluluk ve sıcaklık ürün verimliliğini sırasıyla %17, 20 ve 40 oranında azaltan çevresel 
kısıtlardır. Bilimsel literatür cansız streslerin metabolik ve fizyolojik mekanizmayı rahatsız ettiğini, 
hücre yapısını bozduğunu, ĢiĢme zararını artırdığını, enzimlerin aktivitesini etkisizleĢtirdiğini, depo 
besinlerin hidrolizini bozduğunu, hücre zarını kararsızlaĢtırdığını, çimlenen tohumlarda hücre 
bölünmesi sırasında DNA ve RNA replikasyonunu yavaĢlattığını belirtmektedir. Tohum priming 
uygulamaları değiĢik çevre koĢulları altında tohum performansını ve vigorunu geliĢtirmek için 
kullanılan bir uygulamadır. Aslında, priming tohumu kısmi olarak nemlendirmek ve kökçüğün uzamaya 
baĢlamasından hemen önce tohumun baĢlangıç nem içeriğine kadar yeniden kurutulması tekniğidir. 
Bu uygulama, depo besinlerin hidrolizi yolu ile bunları çimlenme için hazır hale getirerek, üniformiteyi 
sağlayarak, DNA ve RNA hasarını onararak, stres proteinlerini, aquaporinleri ve antioksidant sistemi 
stres koĢulları altında aktive ederek anormal mekanizma ile mücadeleye yardımcı olur. Tohum priming 
uygulamaları, çimlenme yüzdesini artıran (%13-36), çimlenme süresini kısaltan (%0,47-2,23) ve tane 
verimini artıran (%20,57-33,76) ve güvenilir sonuçlar veren geliĢtirilmiĢ bir teknolojidir. Tuzlu bir 
toprakta ve geç ekim koĢullarında, CaCl2 ile priming uygulanan buğday tohumları tane verimini kontrol 
uygulamasına göre sırasıyla %36,58 ve 33,76 oranlarında artırmıĢtır. Bu derlemede, tohum priming 
uygulamalarının abiyotik streslerle mücadele etmede nasıl yardımcı olabileceği ve çeĢitli çevresel 
kısıtlar altında verim kayıplarını üstesinden gelmek ve ürün verimliliği sağlamak için nasıl destekleyici 
olabileceği hakkında bilgiler toplanmıĢtır.  

Anahtar Kelimler: Priming, cansız stresler, tohum, bitki tesisi, hücresel onarım  
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Ülkemizde Ayçiçeği Durumu ve Gelecekteki Yönü 
 

Yalçın Kaya
 

 
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Edirne 
Sorumlu Yazar İletişim: yalcinkaya22@gmail.com 
 
Özet: Yağlık ayçiçeği, adaptasyonu ve mekanizasyon oranı yüksek, pazarlanma kolaylığı ve 
tüketicilerce en çok tercih edilen bitkisel yağ olması nedeniyle, ülkemizin en önemli yağ bitkisidir. 
Ayrıca ülkemiz yağlı tohum üretimimizin yetersizliği ve son yıllarda artan rafine bitkisel yağ ve margarin 
ihracatı nedeniyle artan yağ açığımız (2014‟de 4 Milyar $), ayçiçeğinin önemini giderek arttırmaktadır. 
Ülkemizde son yıllarda ağırlıklı olarak Trakya Bölgesi‟nde tarımı yapılan yağlık ayçiçeğinin, artan 
fiyatlara da bağlı olarak ekim alanları giderek diğer bölgelerde yaygınlaĢmak olup, özellikle Konya ve 
Çukurova bölgelerindeki artıĢ dikkat çekmektedir. Yazlık bir bitki olduğundan, yıllara bağlı olarak verimi 
değiĢiklik göstermektedir. Ülkemizde ayçiçeği üretimini kısıtlayan parametreler; son yıllarda yeni 
ırklarına dayanıklı hibritler geliĢtirilen orobanĢ parazitine ilaveten, yabancı otlar ve mildiyö hastalığıdır. 
Özellikle ekim öncesi ilaçlarla kontrol edilemeyen pıtrak, sirken, köy göçüren, vb yabancı otlar, verimi 
fazlaca etkilediğinden, hem bu geniĢ yapraklı otları, hem de orobanĢı kontrol eden çıkıĢ sonrası 
Imidazolinone (IMI) terkipli herbisitlerin ve buna dayanıklı ayçiçeği hibritlerinin kullanıldığı Clearfield 
teknolojisi, pazarda payını giderek arttırmaktadır. Son yıllarda, mildiyö ve orobanĢın yeni ırklarına 
dayanıklı çeĢitler piyasada olduğundan, ayçiçeğinde çeĢit problemi bulunmamaktadır. Ancak 
tüketicilere hem kaliteli bir yağ sunan, hem de kızartmaya daha uygun ve dünyada payı giderek artan 
oleik tip ayçiçeğinin ülkemizde gelecekte fazlaca yaygınlaĢması, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Türkiye, hibrit, canavar otu, mildiyö 
 

The Current Situation and Future Direction of Oil Type Sunflower 
Production in Turkey 

 
Abstract: Oil type sunflower is the most important oil crops due to its higher adaptation and 
mechanization use, being easy marketable and the most preferred vegetable oil by consumers in 
Turkey. Due to the lack of our domestic oilseed production, rising vegetable oils and margarine 
exports and our oil deficit (4 billion in 2014) in recent years increases gradually the importance of 
sunflower. Oil type sunflower which are mainly cultivated in Trakya region is going to spread to other 
regions its acreage due to rising prices and the increases particularly in the Konya and Cukurova 
region in recent years are noteworthy. As being a summer crop, its yield varies depending on the year. 
Parameters that restrict the sunflower production in our country are weeds and downy mildew in 
addition to broomrape parasite which were developed resistant hybrids against it in recent years. The 
broad-leaf weeds such as cocklebur, Cirsium, Chenopodium etc. which are not controlled by pre 
emergence herbicides influence more seed yield much so Clearfield technology applied post-
emergence with controlling both broomrape and Imidazolinone (IMI) resistant sunflower hybrids are 
gradually increased its market share. In recent years, there is no sunflower variety problem because 
new cultivars resistant to downy mildew and broomrape are in the market. However, the increase of 
oleic type sunflower both offering a high quality oil to consumers as well as is much more affordable 
for frying oil with increasing market share widespread in the world will make an important contributions 
to our country economy in the future. 

Keywords: Sunflower, Turkey, hybrid, broomrape, downy mildew   
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Çukurova KoĢullarında II. Üründe YetiĢtirilecek Yağlık Ayçiçeğinde 
(Helianthus annuus L.) En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine 

Bir AraĢtırma 
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1
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Sorumlu Yazar İletişim: abdullah.cil@gthb.gov.tr 
 
Özet: Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.), özellikle kurak ve yarı kurak alanlar için önemli bir yağ 
bitkisidir. Bu araĢtırma, iki ayçiçeği çeĢidinde farklı ekim zamanlarının verim ve kalite üzerine etkilerini 
incelemek amacıyla, 2010-2011yıllarında Adana II. Ürün sulu koĢullarında yürütülmüĢtür. Tesadüf 
Bloklarında BölünmüĢ Parseller deneme metoduna göre kurulan denemede, ekim zamanları (12 
Haziran, 22 Haziran, 02 Temmuz, 12 Temmuz ve 22 Temmuz) ana parsellerde, ayçiçeği çeĢitleri 
(ġems ve Sanbro) alt parsellerde yer almıĢtır. AraĢtırmada, erkencilik, bitki boyu, tane verimi, 1000 
tane ağırlığı, tabla çapı, yağ oranı ve yağ verimi değerleri incelenmiĢtir. Denemede ekim zamanına 
göre; , tane verimi 169,7-349,7 kg/da bitki boyu 139,5-170,5 cm, 1000 tane ağırlığı 43,3-58,9 g, tabla 
çapı 15,5-22,9 cm, yağ oranı 29,96-40,37 ve erkencilik 48,1-54,7 gün arasında değiĢtiği tespit 
edilmiĢtir. Çukurova Bölgesinde II. Ürün koĢullarında yetiĢtirilecek yağlık ayçiçeği için en uygun ekim 
zamanı 12 Haziran olarak belirlenmiĢtir. Ancak ekim zamanı erkene çekildikçe verimin arttığı 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Helianthus annuus L., yağ verimi, yağ oranı, ekim zamanı  
 

A Study on Determination of the Best Sowing Date for Sunflower 
(Helianthus annuus L.) as Second Crop in Çukurova Conditions 

 
Abstract: Sunflower (Helianthus annuus L.), is an important oil plant especially for arid and semiarid 
regions. The present study was carried out to determine the effect of different sowing dates on seed 
yield and quality in two sunflower cultivars grown in second crop watery conditions of Adana in 2010-
2011. The field experiment was set up in a split plot design and two sunflower varieties (ġems and 
Sanbro) were assigned to the main plots and and five sowing dates (12 Jun, 22 Jun, 02 July, 12 July 
and 22 Jult) were assigned to the subplots. In the study, earliness, plant height, grain yield, 1000-grain 
weight, head diameter, oil ratio and oil yield values were examined. According to the trial sowing 
dates; Grain yield 169,7-349,7 kg /da plant height 139,5-170,5 cm, 1000-grain weight 43,3-58,9 g, 
head diameter 15,5-22,9 cm, oil ratio 29,96-40,37%, oil yield 52,36-141,3 kg/da and earliness 48,1-
54,7 days has been found.  Çukurova region at the most appropriate time for sowing oilseed sunflower 
to be grown in the second crop has been identified as June 12th. However, when sowing date was 
witdrawn early, determined to increase the efficiency of yield. 

Keywords: Helianthus annuus L., sunflower, seed yield, oil ratio, sowing date 
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Bazı Yabani Ayçiçeği (Helianthus L. spp.) Genotiplerinin Bursa 
KoĢullarında Agronomik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: ndagustu@uludag.edu.tr 
 
Özet: Bursa koĢullarında yetiĢtirilen farklı ayçiçeği genotiplerinin (Helianthus spp.) agronomik ve 
morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalıĢma 2014 ve 2015 yıllarında Uludağ 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü sera ve arazi koĢullarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
farklı kaynaklardan (USDA-Amerika; Almanya, Kanada) temin edilen 45 yabani ayçiçeği genotipi 
kullanılmıĢtır. 1 kısım torf 1 kısım toprak karıĢımı bulunan viol içerisinde mekanik çizme uygulaması ile 
çimlendirilen 1 aylık fideler arazi koĢullarında yetiĢtirilmiĢtir. Bitki materyalleri üzerinde bazı agronomik 
(Bitki boyu, Dal sayısı, Yaprak sayısı, Ana tabla çapı, Sap kalınlığı, Dal uzunluğu) ve morfolojik (Steril 
çiçek rengi, Tabla açısı, Tabla Ģekli, Çiçeklenme ve olgunlaĢma üniformitesi, Brakte yaprağı Ģekli, 
Çiçek fertilitesi, Bitkinin genel tüylülük derecesi, Fertil çiçek rengi, Yaprak sapı durumu, Dallanma 
durumu, Dallanma Ģekli) özellikler her iki yılda da gözlenmiĢ ve ölçülmüĢtür. Yabani ayçiçeği 
genotiplerinin ele alınan agronomik özellikler bakımından genotipler arasında büyük farklılıkların 
olduğu gözlenmiĢtir. Birinci yıl sonuçlarına göre; bitki boyu değerleri 55 ile 340 cm, dal sayısı değerleri 
9 ile 38 adet, yaprak sayısı değerleri 66 ile 640 adet, ana tabla çapı değerleri 1,89 ile 6,30 cm, sap 
kalınlığı değerleri cm 0,59 ile 3,13 cm arasında değiĢiklik göstermiĢtir. Ele alınan morfolojik özellikler 
bakımından taç yaprak rengi, tabla açısı, tabla Ģekli, brakte yaprağı Ģekli, çiçek fertilitesi, yaprak sapı 
duruĢu bakımından genotipler arasında belirgin bir farklılık görülmemiĢtir. Ġkinci yıl bitkiler arazi 
koĢullarında ekilmiĢ olup gözlem ve ölçümler alınma aĢamasındadır.   

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Helianthus spp., yabani genotipler, agronomik ve morfolojik özellikler  
 

Determination of Morphologic and Agronomic Traits in Wild Type 
Sunflower (Helianthus L. Spp.) Genotypes 

 
Abstract: The study was carried out in 2013 and 2014 to determine the agronomic and morphologic 
characteristics of different wild type sunflower (Helianthus L. spp.) genotypes at Uludağ University 
Faculty of Agronomy‟s field and green house conditions. The 45 wild sunflower genotypes supplied 
from different sources (USDA-America; Germany, Canada) were used in the study. One month 
seedlings germinated with mechanical drawing application in a 1:1 portion soil and peat mixture violin 
were grown in field conditions. Some of the agronomic (plant height, number of branches, number of 
leaves per plant, head diameter, stem thickness, length of branches) and morphologic (ray flower 
color, head angle, head shape, uniformity of flowering, uniformity of maturity, bract shape, pollen 
fertility, pubescence at general appearance, disk flower color, petiole position, branching, type of 
branching) characteristics were observed and measured in two years. The agronomic variation on the 
observed characters was found highly variable within wild sunflower genotypes. The plant height, the 
number of branches, the number of leaves, the head diameter, stem thickness, length of branches 
values changed respectively between 39 and 367 cm, 6 and 52, 3 and 39, 0,5 and 3,40 cm, 0,50 and 
2,91 cm, 12 and 194 cm. There were no clear differences within observed morphologic characters 

Keywords: Morphologic characters, agronomic characters, wild type sunflower,  
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Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) ÇeĢitlerinin Niğde KoĢullarında 
YetiĢtirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi 
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Özet: Yerfıstığında çeĢit seçimi verimi ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerin baĢında gelmektedir. 
Yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) Niğde koĢullarında buğday ve patatese alternatif ürün olarak 
yetiĢtirilebileceği düĢünülen bir yağ bitkisidir. Bu araĢtırma, 6 farklı yerfıstığı çeĢidinin Niğde 
koĢullarında yetiĢtirilebilme olanaklarını belirlemek amacıyla, Niğde ili Altunhisar Ġlçesi Bayat Köyünde 
tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulup, yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya 
alınan çeĢitlerin bitki baĢına meyve sayısı, bitki baĢına meyve verimi, 100-tohum ağırlığı, iç oranı gibi 
verim parametreleri ile protein oranı ve yağ oranı gibi kalite özellikleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma 
sonucunda, denemede yer alan çeĢitlerin bölge koĢullarında incelenen özellikler açısından önemli 
derecede farklılıklar gösterdiği belirlenmiĢtir.  AraĢtırmada, dekara meyve verimleri 303,4 ile 502,2 
kg/da arasında değiĢmiĢ olup, en yüksek meyve verimi Osmaniye 2005 çeĢidinden elde edilmiĢtir. 
Yerfıstığı çeĢitlerinin yağ içerikleri %43,0 ile %48,9 arasında değiĢmiĢ olup, en yüksek yağ içeriği 
Sultan çeĢidinden elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, yetiĢme süresi kısa, erkenci yerfıstığı 
çeĢitlerinin Niğde koĢullarına daha uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Arachis hypogeae, çeĢit, adaptasyon, verim, kalite  
 

Determination of Growing Possibilities of some Groundnut (Arachis 
hypogeae L.) Cultivars in Nigde Conditions  

 
Abstract: Cultivar selection is the most important factor affecting yield and quality of groundnut. 
Groundnut (Arachis hypogeae L.) is an oil plant that can be grown as an alternative to wheat and 
potato in Nigde conditions. Agronomic and quality characteristics of 6 different groundnut cultivars 
were investigated in Bayat villages of Altunhisar in Nigde in 2014. The experimental design was 
randomized completed block with three replications. In this study, parameters as  pod number per 
plant, discard pod rate (%), 100-seed weight (g), seed rate (%), pod yield (kg da

-1
), oil content (%)  

and protein content (%) were evaluated. As a result of research, the cultivars differed significantly with 
respect to all investigated characters. The results of pod yield ranged from 303,4 and 502,2 kg da

-1 

and the highest pod yield was obtained from Osmaniye 2005 cultivar. Oil content of groundnut 
cultivars was ranged %43,0 and 48,9 and the highest oil content was obtained from Sultan cultivar. As 
a result of research, short growth period and early groundnut cultivars are more suitable for Nigde 
conditions. 

Keywords: Arachis hypogeae, cultivar, adaptation, yield, quality 
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Çukurova KoĢullarına Uygun GeliĢtirilen Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) 
Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma Çukurova koĢullarında yetiĢtirilebilecek uygun yerfıstığı genotiplerinin geliĢtirilmesi, 
bazı tarımsal özelliklerin belirlenmesi ve verime etkisini araĢtırmak amacı ile 2014 yılında ana ürün 
yetiĢtirme döneminde Adana ve Osmaniye lokasyonlarında yürütülmüĢtür. Adana lokasyonu, Doğu 
Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Doğankent iĢletmesinde, Osmaniye lokasyonu ise Yağ Bitkileri 
AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüĢtür. Denemelerde araĢtırma materyali 
olarak Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nde yürütülen ıslah çalıĢmaları sonucu ümitvar 
görülen 8 çeĢit adayı(ICGV-88365, 2012-609-1, 75/1073-B, M-44-A, ANT-1, ICGV-99085, ICGV-
00391 ve 70/1145-1/03) ile 4 çeĢit (ÇOM, NC-7, HALĠS BEY ve SULTAN) olmak üzere toplam 12 adet 
Virginia tipi Yerfıstığı genotipi kullanılmıĢtır. Denemeler, Tesadüf Blokları deneme desenine göre, 4 
tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. ÇalıĢmada, meyve sayısı/bitki (adet), meyve ağırlığı/bitki (adet), iç oranı 
(%), yağ oranı (%), meyve verimi (kg/da) ve yağ verimi (kg/da) gibi özellikler incelenmiĢtir. AraĢtırmada 
dekara meyve verimleri 428,3 ile 252,5 kg/da arasında değiĢmiĢ olup en yüksek meyve verimi ANT-1 
genotipinden elde edilmiĢ, en düĢük meyve verimi ise M-44-A genotipinden elde edilmiĢtir. Yerfıstığı 
çeĢitlerinin yağ içerikleri %50,9 ile 47,2 arasında değiĢmiĢ olup en yüksek yağ içeriği ICGV-88365 ve 
70/1145-1/03 genotiplerinden ve en düĢük yağ içeriği ise M-44-A genotipinden elde edilmiĢtir. Sonuç 
olarak, yağ verimi bakımından istatitiki açıdan aynı gruba giren ÇOM, ANT-1, 2012-609-1, 70/1145-
1/03, ICGV-99085 ve HALĠS BEY genotipleri Çukurova koĢulları için önerilebilecek genotipler olduğu 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Arachis hypogaea L. Çukurova Bölgesi, meyve verimi, yağ verimi 
 

Investigation of some Agricultural Properties of some Peanut (Arachis 
hypogaea L.) Genotypes in Çukurova Irrigated Conditions 

 
Abstract: This research was carried out in order to determine appropriate types of peanut under the 
Eastern Mediterranean conditions in Adana and Osmaniye lokations in 2014. While Adana location  
was conducted in the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute research area, Osmaniye 
location was conducted in Oil Seed Research Institute research area. Both the experiments were 
established as a randomized complete block design with four replications. In the study were used eight 
peanut genotypes and as a control 4 registered varieties. In the study, fruit number per plant, fruit yield 
per plant, ratio of oil(%), internal rate (%), fruit yield (kg /da) anda Oil yield (kg/da) have been 
investigated as properties. In research fruit yield per decare is changed between 428,3 and 252,5 kg / 
da, the highest yield of fruit obtained from ANT-1 genotype, and the lowest fruit yield was obtained 
from M-44-A genotype. The oil content of peanut varieties ranged from %47,2 to 50,9. The highest and 
the lowest oil contents were obtained from ICGV-88365 and 70 / 1145-1 / 03 respectively. As a result, 
in statistically into the same group in terms of oil yield Com, ANT-1, 2012-609-1, 70 / 1145-1 / 03, 
ICGV-99085 and Halisbey genotypes can be recommended for Cukurova conditions. 

Keywords: Peanut, Arachis hypogaea L. Çukurova Region, fruit yield, oil yield 
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Ana Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Yerfıstığı ÇeĢitlerinin Önemli 
Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma; ana ürün koĢullarında yetiĢtirilen bazı yerfıstığı çeĢitlerinin önemli agronomik ve 
kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan denemeler 2013 ve 2014 
yıllarında, Ç.Ü Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait araĢtırma alanında kurulmuĢ ve 
yürütülmüĢtür. Denemede; Halisbey, Sultan, NC-7, Osmaniye 2005, Batem-5025, Florispan, Brantley, 
Wilson, Georgia Green, Ha-runner, Flower 22 (Ç-1), Flower 32 (Ç-2) ve Flower 36 (Ç-3) gibi farklı 
meyve ve tohum özelliğine sahip çeĢitler materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemeler tesadüf blokları 
deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Ekimler Nisan ayının ilk yarısında, hasatlar 
ise Ekim ayının ilk haftasında yapılmıĢtır. Denemeye alınan çeĢitlere ait; bitki baĢına meyve sayısı, 
bitki baĢına meyve ağırlığı, meyvelerde kalite sınıflaması, 100 meyve ağırlığı, 100 tohum ağırlığı, iç 
oranı, yağ oranı, ham yağ verimi, protein oranı ve dekara verim gibi önemli agronomik ve kalite 
özellikleri incelenmiĢtir. Ġki yıllık sonuçlara göre denemeye alınan yerfıstığı çeĢitlerinin kabuklu meyve 
verimi değerleri 366 -879 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir.  Dekara en yüksek verim Sultan (879 
kg/da) ve Halisbey (779 kg/da) çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Denemeye alınan yerfıstığı çeĢitlerinin yağ 
oranı %47-51 arasında, protein oranları ise %24-28 arasında değiĢim göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, ana ürün, meyve verimi, kalite özellikleri 
 

The Determination of some Important Agronomical and Quality 
Properties of Peanut Varieties in Main Crop Conditions 

 
Abstract: The objective of this study was to determine important agronomical and quality properties of 
some peanut varieties in main crop conditions in Cukurova region. 13 peanut varieties such as 
Halisbey, Sultan, NC-7, Osmaniye 2005, Batem-5025, Florispan, Brantley, Wilson, Georgia green, Ha-
runner, Flower-22, Flower-32 and Flower-36 were used as a research material in this study. The 
experiment was conducted in University farm in 2013 and 2014. The experimental design was a 
Randomized Complete Block with three replications. The agronomical and quality characteristics such 
as pod number per plant, pod weight per plant, pod quality  calibrations, 100 pod weight, 100 kernel 
weight, kernel/hull percentage, oil content, crude oil yield, protein content and pod yield per decar 
were investigated. According to a two-year average, the pod yield was varied between 383-879 kg/da 
and the highest pod yield was obtained from Sultan (879 kg/da) and Halisbey ( 779.2 kg/da) varieties. 
The oil and protein content of varieties were varied between %47-51 and %24-28 respectively. 

Keywords: Peanut, double crop, pod yield, agronomical characteristics 
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Bazı Patates Islah Hatlarının Turfanda ve Ana Ürün KoĢullarındaki Verim 
ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Türkiye dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden olmasına rağmen, çeĢit ve tohumluk 
açısından halen dıĢa bağımlı durumdadır. Son yıllarda birkaç kamu ve özel kuruluĢunda patates ıslah 
programları baĢlatılsa da çeĢit ıslah çalıĢmaları hala sınırlı sayıdadır. Doğa Tohumculuk firması 2010 
yılında patates çeĢit ıslah programı baĢlatmıĢ olup her yıl 50.000 yeni melez bitki ile programı 
sürdürmektedir. Bu bildiride 2010 yılında baĢlatılan ilk melezleme programından seçilen 48 ıslah 
hattının tescil öncesi verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla farklı lokasyonlarda yapılan 
tarla denemelerinin sonuçları sunulacaktır. Denemeler 2014 yılında Antakya (turfanda üretim) ve Sivas 
(ana ürün) illerinde, 2015 yılında ise Gaziantep, Nurdağı‟nda (geç turfanda) yürütülmüĢtür. Denemeler 
Tohumluk Tecil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından patates tescil denemeleri için 
belirlenen teknik talimata göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüĢ, kontrol amacıyla altı standart çeĢidin 
kullanılmıĢtır. Hasat sonrasında yumru verimi (t/ha), ortalama yumru sayısı, ortalama yumru iriliği, 
yumru kuru madde oranı, cips ve parmak patates kalite değerleri belirlenmiĢtir. Ayrıca ıslah hatları, 
Patates Y Virüsü ve siğil hastalığına dayanıklılık genleri açısından moleküler markörlerle taranmıĢtır. 
Denemeler sonucunda verim ve kalite değerleri standart çeĢitlerden üstün olan ıslah hatları belirlenmiĢ 
olup bir veya iki tanesinin 2015 yılı sonunda tescile sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Patates, çeĢit, adaptasyon 
 

Yield and Quality Performances of some Potato Breeding Lines under 
Early and Main Crop Production Conditions 

 
Abstract: Turkey has been a dependent country in respect to potato cultivars and seeds, although 
Turkey is one of the major potato producers in the world. There are limited efforts for cultivar 
development, but some public and private potato breeding programs have been initiated in recent 
years. Doğa Tohumculuk Inc. has started a breeding program in 2010, and they generate 50.000 new 
seedlings in each year. In this presentation, the results of field experiments conducted in three 
locations to determine yield and quality performances of 48 advanced breeding lines derived from this 
breeding program started in 2010. The field experiments were conducted in Antakya (early crop) and 
Sivas (main crop) locations in 2014, and in Gaziantep, Nurdagi (late early) location in 2015. The 
standart field experimentation procedures described by the Seed Registration and Certification Center, 
for cultivar registration trials in potato, were followed at all locations. Six standard cultivars were used 
as check at all experiments with four replications. After harvest, total tuber yield (t/ha), number of 
tubers per plant, mean tuber weight, tuber dry matter content, cips and French fry color values were 
determined. The breeding lines were also screened with molecular markers for resistance to PVY and 
wart disease. As a result of these experiments one or two breeding lines will be submitted for 
registration as a new local cultivar(s). 

Keywords:  Potato, Cultivar, Adaptation 
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Bazı Uçucu Yağların Patateste (Solanum tuberosum L.) Bitki Aktivatörü 
Olarak Kullanım Olanaklarının AraĢtırılması 
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Özet: Bu araĢtırma, adaçayı (Salvia officinalis L.), kekik (Origanum onites L.) ve rezene (Foeniculum 
vulgare Miller) uçucu yağlarının patateste yumru verimi ve bazı verim parametreleri üzerine etkilerini 
belirlemek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 
yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Agria çeĢidine ait tohumluk yumrular dikimden önce adaçayı, kekik 
ve rezene uçucu yağlarının farklı konsantrasyonlarında (150, 300, 450 ve 600 ppm) muamele 
edilmiĢtir. AraĢtırmada ocak baĢına yumru sayısı, ocak verimi, ortalama yumru ağırlığı, pazarlanabilir 
yumru verimi ve dekara yumru verimi parametreleri incelenmiĢtir. AraĢtırmada ele alınan tüm 
özelliklerde de uçucu yağ uygulamaları, uygulama dozları ve uçucu yağ x doz interaksiyonları 
istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur. AraĢtırmada, tohumluk yumruların farklı dozlarda hazırlanan 
uçucu yağ solüsyonları ile muamele edilmeleri sonucu patates bitkisinde yumru veriminin önemli 
ölçüde arttırılabileceği, bununla birlikte bazı uçucu yağların yüksek dozda olumsuz etki gösterebildiği 
sonucuna varılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Patates,  uçucu yağ, verim  

 

Investigation of Possible Usage of some Essential Oils on Potato 
(Solanum tuberosum L.) as Plant Activator Compounds 

 
Abstract:The present research was conducted during 2014 in order to determine of sage (Salvia 
officinalis L.), oregano (Origanum onites L.) and fennel (Foeniculum vulgare Miller) essential oils on 
potato tuber yield and some yield parameters. Potato tubers were treated before sowing in different 
concentrations (150, 300, 450 and 600 ppm) sage, oregano and fennel essential oils. Tuber number 
per plant, tuber yield per hill, average tuber weight, marketable tuber yield and total tuber yield 
parameters investigated in the study. Essential oil treatments, treatment dosses and treatment x dose 
interactions were statistically significant for the all parameters examined in the study. It was found that 
potato tuber yield could be increased with essential oil treatments at different concentrations; however 
some essential oils have to exhibit adverse effects in high doses.  

Keywords: Essential oil, plant activator, potato, yield  
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Osmaniye Ġlinde Yerfıstığı YetiĢtiriciliği ile Ġlgili Sorunların Saptanması 
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Sorumlu Yazar İletişim: nisler@mku.edu.tr 
 

Özet: Türkiye‟de yerfıstığı ekim alanının %37‟si, üretim miktarının ise %40‟ı (2011) Osmaniye ilinde 
gerçekleĢmektedir. Osmaniye ilinde yerfıstığı üretimi yapan tarım iĢletmeleri incelenerek; sosyo 
ekonomik yapıları ve üretim teknikleri belirlenmiĢ, sorunları tespit edilerek, çözüm önerileri 
sunulmuĢtur. Ayrıca; yerfıstığı üretimiyle ilgili beklentilerin tespit edilerek, tarım politikalarının 
geliĢtirilmesinde katkıda bulunulması hedeflenmiĢtir. Bu araĢtırmanın materyalini, tesadüfi olarak 
seçilen toplam 100 yerfıstığı üreticisi ile yüz yüze anket yoluyla elde edilen bilgiler oluĢturmaktadır. Bu 
yerfıstığı üreticileri Osmaniye Merkez, Kadirli, Düziçi ve Sumbas Ġlçelerinde bulunan toplam 20 köyden 
seçilmiĢtir. Anket çalıĢması Aralık 2012 - ġubat 2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen 
bilgiler 2012 yılı üretim dönemine aittir. Anket sonuçlarına göre, incelenen iĢletmelerin ortalama 
iĢletme arazisi 128,14 da, yerfıstığı arazisi ise 52,85 da‟dır. ĠĢletmelerde 1. ürün olarak yetiĢtiriciliği 
yapılan yerfıstığı ekim alanı, toplam yerfıstığı ekim alanının %70,71‟ini oluĢturmakta, 2. ürün yerfıstığı 
ekim alanı ise, toplam yerfıstığı ekim alanının %29,29‟unu oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin yaĢadıkları en 
büyük sorunlar; gübre fiyatlarının yüksek olması, yerfıstığı fiyatının düĢük olması, sulama 
maliyetlerinin yüksek olması ve yağıĢlar nedeniyle zamanında hasat yapılamaması olarak 
belirlenmiĢtir. Yerfıstığı üretiminde ortalama verim 323,70 kg/da, satıĢ fiyatı ise ortalama 2,30 TL/kg 
olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Üretim tekniği, yerfıstığı, anket, Osmaniye 
 

Determination of Problems Related to Peanut Grown in Osmaniye 
 

Abstract: %37 of the peanut production area in Turkey, %40 of the amount of production (2011) takes 
place in the province of Osmaniye. By examing the agricultural enterprises that producing peanut in 
osmaniye, socio-economic structures and production techniques have been specified, problems were 
identified and solutions are presented. Besides expectations related to peanut production have been 
determined to contribute to the development of agricultural policy has been targeted.The m aterial of 
this reserch is obtained by information of face to face questionnaire form with total of 100 randomly 
peanut producer. This peanut producers were selected from total 20 villages at Osmaniye Center, 
Kadirli, Düziçi and Sumbas Counties. This Survey was conducted between December 2012 and 
February 2013. The obtained information belongs to period of production for 2012. According to the 
results of survey, the average land of the examined enterprises is 128,14 da and land for peanut is 
52,85 da. In peanut producers; production area for the first product constitutes %70,71 of total area of 
peanut production, production area for the second product forms %29,29 of total area of peanut 
production. The defined biggest problems for enterprises faced are high fertilizer prices, low peanut 
price, high costs of irrigation and inability to timely harvesting due to rains. 323,70 kg/da is an average 
yield in the production of peanuts and 2,30 TL/kg is an average selling price are determined. 

Keywords: Production techniques, peanut, surveys, Osmaniye 
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Patateste Farklı Ortam ve Dönemlerde Yapılan Melezleme ve Melez 
Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler 
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Özet: Bu araĢtırmada, üstün özelliklere sahip ileri patates klonları ile bazı yerel patates çeĢitleri ve 
ticari çeĢitler arasında melezlemeler yapılarak, melez tohumların elde edilmesi amaçlanmıĢtır.  
ÇalıĢma, Tokat Ģartlarında 2014 yılı ilkbahar döneminde baĢlayıp, 2015 yılı kıĢ döneminde de devam 
ettirilerek, 2014 ve 2015 yıllarında yürütülmüĢtür. Patateste melezleme iĢlemleri 2014 yılında cam ve 
tül sera ile düĢük (650 m) ve yüksek rakımlı (1200 m) açık alanlarda yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 2014-
2015 kıĢ dönemi polikarbon sera ortamında yürütülmüĢtür. Elde edilen sonuçlara göre 2014 yılı yaz 
dönemi açık alan ve tül sera Ģartlarında 15 kombinasyonun 14‟ünde 1260 çiçek melezlenmiĢ, 
bunlardan 65‟i meyve oluĢturabilmiĢ ve 1831 adet melez tohum elde edilmiĢtir. 2014 yılı yaz 
döneminde zaman zaman aĢırı yağıĢ ve özellikle yüksek sıcaklıklardan dolayı melezleme baĢarısı 
olumsuz etkilenmiĢ, bu yüzden melezleme çalıĢmalarına kıĢ döneminde polikarbon serada devam 
edilmiĢtir. Bu dönemde yapılan melezleme çalıĢmalarında 15 kombinasyonda yaklaĢık 1602 çiçekte 
melezleme yapılmıĢ ve halen 203 meyveden 13302 adet melez tohum elde edilmiĢtir. Yaz döneminde 
melezlenen çiçeklerin %5.2‟ si meyve bağlamıĢ iken, kıĢ döneminde bu oran %12.7 olmuĢtur. Benzer 
Ģekilde yaz döneminde meyve baĢına 28.2 adet tohum eldilmiĢ iken, kıĢ dönemi melezlemelerinde bu 
sayı 65.5‟e yükselmiĢtir. Diğer taraftan, yaz döneminde yüksek rakımlı açık alan ve tül sera Ģartlarında 
yapılan melezlemelerden daha iyi sonuçların alındığı da belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Patates, Solanum tuberosum, emaskulasyon, melezleme, melez patates tohumu 
 

Crossing of Potato in Different Growing Conditions and 
Factors Affecting Hybrid Seed Production 

 
Abstract: Aim of the present study was to make crosses between some advanced potato clones, 
some local potato varieties and commercial varieties with superior properties and to produce hybrid 
seeds. The study started in 2014 spring and continued through the winter of 2015. In 2014, crosses 
were made in glass and cloth greenhouses and under field conditions in low (650 m) and high (1200 
m) altitude locations. Crosses in 2014-2015 winter period were made in a polycarbonate greenhouse. 
In 2014 summer period under field and cloth greenhouse conditions, 1260 flowers were used for 
crossing in 14 of the 15 cross combinations. A total of 65 fruits were obtained and they contained 1831 
hybrid seeds. During 2014 summer period, excess rainfall and especially high temperatures negatively 
affected the success of crossing. Therefore, crosses were continued under polycarbonate greenhouse 
conditions during the winter period. During this period, 1602 crosses were made in 15 combinations 
and a total of 13302 seeds were obtained in 203 fruits. Percentage of fruit set was %5.2 in crosses 
made in summer period and %12.7 in crosses made in winter period. Similarly, number of seeds per 
fruit set was 28.2 in summer period and 65.5 in winter period. It was found that crossing in summer 
time was more successful under high altitude field and cloth greenhouse conditions. 

Keywords: Potato, Solanum tuberosum, Emasculation, Crossing, Hybrid potato seed 
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Sürgün GeliĢimini Engelleme Amacıyla Yapılan Bazı Uygulamaların 
Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrularının Arazi Performansı Üzerine 
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Özet: Bu araĢtırma, farklı depolama sıcaklıklarında kimyon (Carum carvi L.), dereotu (Anethum 
graveolens L.) ve nane (Mentha spicata L.) uçucu yağları ile CIPC ve saf S-(+)-Karvon uygulanan 
patates (Solanum tuberosum L. cv Agria) yumrularının depolama sonrası arazi performanslarının 
belirlenmesi amacıyla 2011 yılında yürütülmüĢtür. Araziye dikilen yumrularda çıkıĢ oranı depo sıcaklığı 
ve uygulamalara bağlı olarak %66.7-100 arasında değiĢim göstermiĢ, CIPC uygulanan yumrularda 
çıkıĢ meydana gelmemiĢtir. Yüksek sıcaklık koĢullarında depolama, yumruların arazi 
performanslarının azalmasına neden olmuĢ, 5 

o
C sıcaklıkta depolanan yumrularda ortalama 3371 

kg/da olan yumru verimi 15 
o
C sıcaklıkta önemli ölçüde azalarak 2552 kg/da‟a düĢmüĢtür. Kimyon ve 

dereotu yağı uygulamaları depo devresi sonrası yumruların arazi performanslarını önemli ölçüde 
arttırmıĢ, ocak baĢına yumru sayısı, ocak verimi, pazarlanabilir yumru oranı ve dekara yumru verimi 
değerleri diğer uygulamalara göre daha yüksek olmuĢtur. Kontrol ile karĢılaĢtırıldığında kimyon ve 
dereotu yağı uygulanan yumrularda birim alan yumru verimi 10 

o
C sıcaklıkta %32, 15 

o
C sıcaklıkta ise 

%46 oranında artıĢ göstermiĢtir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda patateste sürgün geliĢimini uzun 
süre engelleyici etki gösterdiği tespit edilen kimyon ve dereotu uçucu yağı uygulamalarının arazi 
koĢullarında da bitki geliĢimi ve verim üzerine olumlu etkiler gösterdiği belirlenmiĢtir. Ġnsan ve çevre 
sağlığını gözeten bu uygulamaların, depo devresinde patateste oluĢan fizyolojik yaĢlanmayı azaltarak 
tohumluk değerini arttırdığı sonucuna varılmıĢtır.  
 

Anahtar Kelimeler: Karvon, patates,  uçucu yağ, verim 
 

Effects of Storage Applications of some Sprout Inhibitors on Field 
Performance of Potato (Solanum tuberosum L.) Tubers 

 
Abstract: The present study was carried out to determine of the effects of caraway (Carum carvi L.), 
dill (Anethum graveolens L.) and spearmint (Mentha spicata L.) volatile oils, chemical sprout inhibitor, 
CIPC and pure S-(+)-Carvone on field performance of potato (Solanum tuberosum L. Agria cv.) stored 
under different storage conditions (5, 10, 15

o
C) at 2011. Field emergence of tubers was changed 

between %66.7-100 based on storage temperature and treatments, and tubers treated with CIPC did 
not produce plants. High storage conditions lead to decrease of field performance of tubers. Average 
tuber yield of tubers stored at 5

 o
C and 15

 o
C were 3371 kg/da and 2552 kg/da; respectively. Field 

performance of tubers treated with cumin and dill essential oils during the storage period was higher 
than the control tubers. Tuber yield of cumin and dill essential oils treated tubers increased %35 at 
10

o
C and 46% at 15

o
C storage conditions compared to the control. Previously reported studies 

showed the inhibitory effects of cumin and dill essential oils on sprouting at long-term storage 
conditions. At the same time, cumin and dill essential oils positively affected plant growth and yield of 
potato at field conditions. It could be concluded that, these applications, which have less damaging 
effects on environment and human health, inhibits physiological aging of tubers during the storage 
period, thus increase seedling value of the potato tubers.    
 

Keywords: Essential oil, potato, S-(+)-Carvone, yield  
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Özet: Ġleri ıslah kademesinde bulunan patates klonlarının üretici koĢullarında performansını belirlemek 
ve bölge ekolojisine uygunluğunu test etmek amacıyla 2014 yılında Erzurum (Pasinler) ve Bitlis (Ahlat) 
illerinde yürütülmüĢtür. Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü patates ıslah 
çalıĢmaları kapsamında geliĢtirilen 5 adet ileri ıslah klonu ile Agria, Granola ve Soleia patates çeĢitleri  
(kontrol), Mayıs ayının ilk haftasında Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak 
dikilmiĢtir.  AraĢtırmada dekara toplam ve pazarlanabilir yumru verimleri, özgül ağırlık, kuru madde ve 
niĢasta oranları incelenmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen verilere göre; patateste verim, pazarlanabilir 
verim, özgül ağırlık ve kurumadde üzerine genotiplerin etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir.  Ahlat 
koĢullarında genotiplere ait yumru verimlerinin 52,0- 32,5 ton/ha, Pasinler lokasyonunda ise 26,6-17,4 
ton/ha arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre en yüksek kurumadde (%24,3)  
ve özgül ağırlık (1.097) oranı Pasinler lokasyonunda yetiĢtirilen 07VaS 59 nolu klondan elde edilmiĢtir. 
Farklı üreticiler ve farklı uygulamalardan elde edilen veriler ve stabilite analizi sonuçlarına göre 2 adet 
ileri ıslah klonu yeni çeĢit adayı olarak önerilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Patates,  Solanum tuberosum,  klon seleksiyonu, genotip 
 

Determination of Performance  of  Advanced Potato Breeding Clones 
Under Growers Conditions  

 
Abstract: This study has been conducted to determine the suitibility of regional ecology and 
performance of advanced potato breeding clones in farming conditions at Erzurum (Pasinler) and Bitlis 
(Ahlat) provinces during 2014. Five advanced breeding clone, developed within Eastern Anatolia 
Agricultural Research Institute potato breeding programme, and   three control varieties (Agria, 
Granola, Soleia) were planted in the first week of May and the experimental design was randomized 
complete block design (RCBD) with 4 replicates. Total and marketable tuber yields per hectare, 
specific gravity, dry matter and starch content were examined. As a result of the study, significant 
effects of genotypes were determined on total and marketable tuber yields per hectare, specific gravity 
and dry matter content.  Tuber yield of the genotypes were changed between 52,0- 32,5 ton/ha and  
26,6-17,4 ton/ha  under  Ahlat and  Pasinler conditions respectively. According to the results of this 
research, the highest dry matter (%24.3) and specific gravity (1.097) were obtained from 

genotype 07VaS 59. According to the different farm conditions data and stability analysis results, two 

advanced breeding clones can be suggested as a new kind of candidate varieties   
 

Keywords: Potato, Solanum tuberosum L., clonal selection, genotype 
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Özet: Patates, (Solanum tuberosum L.) ılıman ve serin iklimlerde verimli Ģekilde yetiĢebilen tek yıllık 
bir bitkidir. Yüzlek kök sistemi nedeniyle kuraklığa dayanıklılığı az olan patates bitkisinin üretiminde, 
küresel iklim değiĢimine bağlı oluĢan yüksek sıcaklıklara ve kuraklığa maruz kalması ile önümüzdeki 
30 yıl içerisinde %30‟lara varan verim kayıplarının oluĢabileceği öngörülmektedir. Ġnsan nüfusundaki 
artıĢ nedeniyle ucuz, kolay piĢirilebilen ve besleyici değeri yüksek olan patatese duyulan ihtiyaç 
özellikle geliĢmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır. Patatesin kuraklık stresine fizyolojik tepkisini 
değerlendirme amaçlı bu çalıĢmada, abiyotik stres koĢullarına toleransının yüksek olduğu bilinen 
Désirée ve hassas olduğu bilinen Russet Burbank çeĢitleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sera koĢullarında 
saksılarda yürütülmüĢ olup; yumrulardan alınan tek gözler tohumluk olarak kullanılmıĢtır. Her saksıya 
tek göz olarak dikim yapılmıĢ ve bitkilerin büyümesinden 45 gün sonra stres grubu bitkiler sulama 
tamamen kesilerek 10 gün süreyle kuraklık stresine maruz bırakılmıĢlardır. Uygulama süresince 
kontrol ve stres grubu dayanıklı ve hassas patates çeĢitlerinden stoma iletkenliği, fotosentez hızı, 
yaprak sıcaklığı, yaprak oransal su içeriği ve SPAD değerlerine ait veriler toplanmıĢtır. Kuraklık 
uygulaması sonrası prolin ölçümü gerçekleĢtirilmiĢ ve stres uygulanan bitki grubu yeniden sulanarak 
kuraklık uygulamasının bitki geliĢimi ve verimine olan etkisi gözlenmiĢtir. Dayanıklı ve hassas patates 
çeĢitlerine ait sonuçların karĢılaĢtırılması ile kuraklık stresinin patates bitkisinde yol açtığı fizyolojik 
değiĢiklikler yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Solanum tuberosum, kuraklık stresi, fotosentez, prolin ölçümü 
 

Physiological Comparison of Different Potato Varieties in Response to 
Drought  

 
Abstract: Potato (Solanum tuberosum L.) is an annual plant growing with high yield in temperate 
subtropical climates. Due to its fibrous root system, potato is quite sensitive to drought; and about 30% 
yield loss is predicted in potato subjected to higher temperatures and less water based on the 
expected global climate change in the following 30 years. The need for potato is increasing especially 
in developing countries for being cheap, easy to cook and with its high nutritious composition. In this 
study, to be able to evaluate drought stress response of potato on physiological level, abiotic stress 
tolerant Desireé and sensitive Russet Burbank varieties were used. The study was performed in pots 
under greenhouse conditions with using single eyes for growing. Drought stress was performed in 
stress group plants by withholding water for 10 days 45 days after germination. Stomatal conductance, 
photosynthesis rate, leaf temperature, leaf relative water content and SPAD values were collected 
from both control and stressed plants in the course of drought treatment. Proline accumulation after 
drought treatment was quantified, and drought-stressed plants were rewatered after treatment to 
evaluate the effect of water shortage on plant development and yield. Physiological effects of drought 
stress on potato will be interpreted based on the results of all evaluations.  
 

Keywords: Solanum tuberosum, drought stress, photosynthesis, proline measurement. 
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Özet: Bu araĢtırma, Orta Anadolu koĢullarında damla sulama yöntemi ile sulanan Ģekerpancarında 
farklı sulama gün aralığı ve farklı sulama düzeylerinin Ģeker pancarının kalitesi ve kalite parametreleri 
üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla 2008-2009 yıllarında yürütülmüĢtür. Denemede damla 
sulama sistemi kullanılmıĢ olup, sulama sistemi iki bitki sırası tek lateral hattından sulanacak Ģekilde 
düzenlenmiĢtir. Coyote çeĢidinin (Beta vulgaris var. Coyote) kullanıldığı bu araĢtırma, Tesadüf 
Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme Deseni‟nde ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Sulama 
suyu miktarının belirlenmesinde Class A Pan kabından oluĢan açık su yüzeyi buharlaĢmasından 
yararlanılmıĢtır. Denemede ana konuları sulama gün aralıkları (4-8-12 gün), alt konuları ise farklı 
sulama düzeyleri (Kpc=1.25, Kpc=1.00, Kpc=0,75 ve Kpc=0,50) oluĢturmuĢtur. AraĢtırma  sonucunda, 
deneme konularının sulama suyu miktarları 279 mm ile 668 mm arasında, su tüketimi miktarları 520 
mm ile 827 mm arasında, Ģeker oranları %15,35 ile %17,51 arasında, K miktarları 2,09 ile 2,84 
arasında Na miktarları 0,71 ile 1,29 arasında ve αN miktarları 1,59 ile 2,76 arasında değiĢmiĢtir. 
Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucu uygulanan farklı sulama programlarının Ģekerpancarının 
kalitesi üzerine önemli etkilerinin (p<0,01) olduğu belirlenmiĢtir.  
 

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı, damla sulama, Ģeker oranı, sulama aralığı, Class A pan 
 

Effects of Different Irrigation Interval and Irrigation Level on Quality of 
Sugar Beet 

 
Abstract: This study was carried out in order to determine different irrigation day intervals and 
irrigation levels on sugar beet quality parameters using drip irrigation under ecological conditions of 
Konya Plain in 2008 and 2009 years. The drip irrigation system is designed to irrigate two crop rows 
with one lateral line. Coyote cultivar (Beta vulgaris var. Coyote) was used in the randomized split block 
experimental design with three replications. Evaporation from Class A Pan has been used for 
determining the amount of irrigation water. The treatments were irrigation intervals (4-8-12 days) and 
the rates of the accumulated Class A Pan evaporation (K1=1,25, K2=1,00, K3= 0,75 and K4= 0,50). 
According to our results, the amount of irrigation water in the treatments ranged from 279 mm to 668 
mm, water consumption amounts between 520 mm and 827 mm sugar content from %17,51 to 
%15,35, K amounts between 2,09 and 2,84 with Na amount of 0,71 αN amounts between 1,29 and 
1,59 to 2,76. Our statistical evaluations indicated that different irrigation programs have a significant 
effect (p<0,01) on the quality of sugar beet. 

Keywords: sugar beet, drip irrigation, sugar ratio, irrigation interval Class A pan 
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Farklı Tarihlerde Hasat Edilen ġeker Pancarı Genotiplerinin Verim ve 
Verim Unsurlarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma farklı zamanlarda hasat edilen Ģeker pancarı kökgövdelerinde verim ve verim 
unsurlarını belirlemek amacı ile 2014 yılında Erzurum ekolojik Ģartlarında, Tesadüf Blokları Deneme 
Deseni‟ne göre, dört tekrarlanmalı olarak yürütülmüĢtür. Denemede, Ģeker pancarı kökgövdeleri 3 
farklı tarihte (ekim ayının 1. haftası, Ekim ayının 3. haftası ve Kasım ayının ilk haftası ) hasat edilmiĢtir. 
AraĢtırmada kök verimi(kg/da), Ģeker oranı (%), Ģeker verimi (kg/da), kuru madde ve usare safiyeti gibi 
parametreler incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Ģeker verimi hasat tarihlerine göre, kök verimi ise hasatların 
birleĢtirilmesi ile yapılan istatistikî analiz sonucunda önemli çıkmıĢtır. Ortalama en yüksek kök verimi 
(8045,62 kg/da) , Ģeker verimi (1323,50 kg/da) ve Ģeker oranı (%18,8) Kasım ayının ilk haftası yapılan 
hasattan elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarımıza göre Erzurum koĢullarında Ģeker pancarında uygun 
hasat tarihi olarak Kasım ayının ilk haftası ön plana çıkmıĢtır.  
 
Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı,  Betavulgaris saccharifera,  kök verimi, Ģeker oranı, 
 

The Determination of Yield and Yield Components of Sugarbeet 
Genotypes (Beta vulgaris saccharifera L.) Harvested at Different Dates 

 
Abstract: This research was carried out in four replications that harvested at different times in order to 
determine yield and yield components of root-body sugar beet, according to the Randomized Block 
Pattern, the ecological conditions in Erzurum in 2014. In the experiment, sugar beet‟s root-body were 
harvested in 3 different dates (1st week of October, the 3rd week of October and first week of 
November). In the research was investigated such as parameters root yield (kg/ha), sugar rate (%), 
sugar yield (kg/ha), dry matter and usare purity.  The sugar yield among the harvest date is significant 
(P< 0.05), and root yields was determined compared to the combined harvest date. Average highest 
root yield (8045,62 kg/ha), sugar yield (1323,50 kg/ha), and sugar ratio (%18,8) was gained from 
harvest in the first week of November. According to our research results, at sugar beet suitable 
harvest date is the first week of November in Erzurum conditions. 
 
Keywords: sugar beet, Betavulgaris saccharifera, root yield, sugar ratio 
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Özet: Bu çalıĢma EskiĢehir koĢullarında bazı Ģeker pancarı çeĢitlerinin verim ve Ģeker oranı 
bakımından performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 2014 yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
Valentina, Agnessa, Calixta, Zanzibar, Bison, Mohican, Maden, Esperanza ve Pauletta olmak üzere 
dokuz Ģeker pancarı çeĢidi kullanılmıĢtır. Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulan araĢtırma 4 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada tarla çıkıĢ (%), kök-gövde boyu (cm), kök-gövde çapı 
(cm), kök-gövde ağırlığı (g/bitki), kök-gövde verimi (kg/da) ve Ģeker oranı (%) özellikleri incelenmiĢtir. 
AraĢtırma sonuçları, incelenen özellikler bakımından çeĢitler arasında önemli farklılıklar belirlenmiĢtir. 
ÇeĢitler arasında en yüksek kök ağırlığı 1330 g/bitki ile Mohican, kök verimi 10254 kg/da ile 
Esperanza, Ģeker oranı %15,63 ile Zanzibar, kök boyu 24,47 cm ile Maden, kök çapı 12,37 cm ile 
Esperanza ve tarla çıkıĢı %92,16 ile Bison çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. Ġncelenen karakterler 
bakımından çeĢitlerin farklı özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, incelenen çeĢitler 
arasında Maden, Agnessa ve Zanzibar çeĢitlerinin yüksek verime, Calixta, Zanzibar ve Maden 
çeĢitlerinin ise yüksek Ģeker oranına sahip oldukları belirlenmiĢtir.  
Anahtar Kelimeler: Beta vulgaris L., verim, çeĢit, Ģeker oranı 
 

Performance of some Sugar beet Cultivars in EskiĢehir Conditions 
 

Abstract: This was conducted to determine the performance of some sugar beet cultivars in EskiĢehir 
conditions in 2014. Nine sugar beet cultivars Valentina, Agnessa, Calixta, Zanzibar, Bison, Mohican, 
Maden, Esperanza and Pauletta were used in the study. The experiment was established as 
randomized complete block design with four replications. Field emergence (%), root length (cm), root 
diameter (cm), root weight (g/plant), root yield (kg/da) and sugar content (%) were investigated. The 
results of the experiment showed that a significant difference among the sugar beet cultivars was 
found. Mohican gave the highest root weight with 1330 g/plant while root yield was obtained in 
Esperanza with 10254 kg/da. Among the cultivars Bison possessed the better field emergence 
performance than the others. It was concluded that Maden, Agnessa and Zanzibar should be preferred 
for high root yield, and Calixta, Zanzibar and Maden for sugar content. 

Keywords: Beta vulgaris L., yield, cultivar, sugar content 
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Özet: ġekerpancarının (Beta vulgaris L.) rekabet gücünü artırmak amacıyla bir hayli yol alınmıĢtır. 
ġeker üretiminde pancarda bulunan Ģekerin tamamı kristalize edilememektedir. ġekerpancarı kalitesini 
tanımlayan bazı özellikler arasında Ģeker dıĢı maddeler Ģeker kristalizasyonunu etkiler. Mikro 
elementler, bitkileri kalite ve verim açısından etkilemektedir. Bu denemede kullanılan mikro 
elementlerin (Fe, Zn, B ve Mn), Ģekerpancarında kalite kriterleri üzerine olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu 
araĢtırma 2005-2006 yıllarında Ġran‟ın Ģekerpancarı açısından önemli bölgelerinden biri olan Batı 
Azerbaycan‟ın Sulduz bölgesinde bulunan Ģekerpancarı fabrikasında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma 
tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Örneklerdeki Ģeker oranı, Na, 
K ve N miktarları Betalyser Sistemi (Sucromat otomatik sakkarimetre, alev fotometre ve testamin 
fotometre) kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bu sonuçlardan bilgisayar programı yardımıyla kristalize 
edilebilen Ģeker miktarı, alkalinite ve melastaki Ģeker oranı belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre; 
Ģeker oranı %15,48-17,77, K varlığı 6,65-7,86 (meq/100 g pulp), Na varlığı 1,30-1,95 (meq/100 g 
pulp), N varlığı 1,34-7,95 (meq/100 g pulp), alkalinite 3,12-7,95, kristalize edilebilen Ģeker oranı 
%12,32-13,81, Ģeker randımanı %77,72-79,59 ve melastaki Ģeker oranı %3,25-3,95 arasında 
değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Alkalinite, sulduz, Ģeker randımanı, mikro elementler 
 

Effect of Micronutrients (Fe, Zn, B ve Mn) on Quality Criteria of Sugar 
Beet (Beta vulgaris L.)  

 
Abstract: In order to increase sugarbeet competitiveness it is necessarry to consider many things. It is 
not possible to crystalyze all sugar in sugarbeet. Some characteristics of sugarbeet that determine the 
quality of sugarbeet are non-sugar substances. Micronutrients such as environmental factors can 
affect the yield and quality in plants. The aim of the study was to find the effects of micronutrients (Fe, 
Zn, B and Mn) on quality of sugarbeet. The study was carried out during 2005-2006 at the agricultural 
lands of Sulduz region (most important region in terms of sugarbeet production), West Azerbaycan 
Province, Iran affiliated to the Sugarbeet Factory of the region using randomized complete block 
design with four replications. The sugar percentage and the amounts of Na, K and N were analysed by 
Betalyser System (Sucromat automatic Saccharometer, flame photometer and testamin photometer). 
Crystallized sugar percentage, alkalinity, the precentage of sugar in molasses and sugar yield were  
also determined. The findings showed that sugar percentage, amount of K, Na, N, alkalinity, 
crystallized sugar percentage, sugar yield and percentage of sugar in molasses were between 1548-
%15,48-17,77, 6,65-7,86 (meq/100 g pulp), 1,30-1,95 (meq/100 g pulp), 1,34-7,95 (meq/100 g pulp), 
3,12-7,95, %12.32-13.81, %77,72-79,59 and %3,25-3,95 respectively. 

Keywords: Alkalinity, sulduz, sugar yield, micronutrients 
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Özet: Türkiye‟nin Ģeker politikası; yurt içi talebin öncelikle yurt içi üretimle sağlanması temeline 
dayanmaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı ġeker Kanunu ile bu amaç doğrultusunda 
yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karĢılanmasına ve 
gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye‟de Ģeker rejiminin Ģeker üretimindeki usul ve esasları ile 
fiyatlandırma, pazarlama Ģart ve yöntemlerini düzenlemektir. Bu araĢtırmanın temel amacı; 4634 sayılı 
ġeker Kanunu‟nun getirdiği yenilikleri ortaya koymak ve bu yeniliklerin Ģeker üretimine etkilerinin 
irdelenmesidir. ġeker Kurumu ve kurulunun oluĢturulması kanunun getirdiği yenilikler arasındadır. Bu 
kanun ile Ģeker pancarı ekim sahaları, fiyatlandırması ve ticareti gibi alanlarda serbest piyasa 
Ģartlarının oluĢması için adım atılmıĢtır. Yapılan belli baĢlı değiĢikliklerden en önemlisi Ģeker 
fabrikalarının özelleĢtirilmesinin önünün açılmıĢ olmasıdır. Kanun ile getirilen kota düzenlemelerinin, 
özellikle doğrudan Ģeker alternatifi olarak kabul edilen izoglikozu kapsaması nedeniyle bu ürünün 
üretiminin yakından izlenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı, Ģeker üretimi, kota, özelleĢtirme 
 

The Developments Occured in Turkey Sugar Industry After Sugar Law 
Numbered as 4634 

 

Abstract: Turkey‟s sugar policy based on to supply domestic demand firstly with domestic production. 

New  regulations were made according to this aim with numbered  4634 Sugar Law which come into 
force in 2001.The aim of this law is to supply domestic demand with domestic production and as 
required for export to pricing sugar regime in Turkey with the principles and procedures in sugar 
production and to regulate marketing conditions and methods.The basic aim of this research is to 
introduce the innovations of the Sugar Law numbered as 4634 and to examine the effects of this 
innovations on sugar production.The constitution of sugar institution and board is inside of innovations 
of the law. A step was taken with this law, for constituting free market conditions for areas like sugar 
beet planting field, pricing and trading. To pave the way of customizing the sugar factories is the must 
important innovations of the main ones. For the reason that the quota regulations that are come from 
the law include especially directly the isoglucose which is accepted as the alternative of sugar, the 
production of this crop should be observed closed. 

Keywords: Sugar beet, Sugar Productions, Quota, Customizing 
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Özet: Günümüzde fosil yakıtların giderek tükeniyor olması, ekosistemin tahrip edilmesi, ülkelerin 
enerjide dıĢa bağımlı olmaktan kurtulma ve enerji çeĢitliliğini arttırma çabaları biyoetanol gibi yakıtların 
önemini arttırmıĢtır. Biyokütle olarak Ģeker pancarı melasından biyoetanol üretimi pancar üreticileri için 
yeni bir piyasanın açılmasına, ekim nöbetinin yaygınlaĢmasına, enerji tarımı kültürünün oluĢması ve 
Ģeker pancarı ekim alanlarının artmasına sebep olacaktır. Biyoetanol aynı zamanda tarımsal üretimde 
çeĢitliliği sağlayarak ekolojiye olumlu katkıda bulunması, sürdürülebilir tarımsal yapı oluĢturması, kırsal 
kalkınmayı desteklemesi bakımından da önemlidir. Biyoetanol, genel olarak Ģeker ve niĢasta içeren 
bitkilerden fermantasyon yoluyla elde edilir. ġeker pancarında biyoetanol üretiminde melas 
kullanılmaktadır. Melastan biyoetanol üretimi; mayanın çoğaltılması, fermantasyon, distilasyon olmak 
üzere üç aĢamada gerçekleĢtirilmektedir. Etanol üretiminde elde edilen alkol %96 saflıkta olup yakıt 
alkolü olarak kullanılamaz. Etil alkolün yakıt olarak kullanabilmesi için en az %99,5 saflıkta olması 
gerekir. Bu nedenle alkol fabrikalarında fermantasyon ünitesinden sonra saflaĢtırma ve susuzlaĢtırma 
ünitelerine ihtiyaç vardır. Günümüzde petrol rezervlerinin azalması ve çevre sorunları yüzünden 
biyoetanol gibi alternatif enerji kaynaklarına önem verilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı, biyoetanol, enerji, biyokütle 
 

Bioethanol Production from Sugar Beet 
 

Abstract: Today, gradually running out of fossil fuels, the destruction of ecosystems, efforts to avoid 
being dependant on foreign countries for energy and to increase energy diversity have increased the 
importance of fuels such as bioethanol. Biomass production of bioethanol from sugar beet molasses 
will lead to open a new market for beet producers, to widespread the crop rotation, to create an energy 
farming culture and lead to an increase in sugar beet growing areas. Bioethanol also contributes 
favorable support to the ecology by providing diversity in agricultural production and it is important for 
creating sustainable agricultural structure and supporting rural development. Bioethanol in general is 
obtained by fermentation of plants containing sugar and starch. Sugar beet molasses is used for the 
production of bioethanol from sugar beet. Production of bioethanol from molasses is carried out at 
three stages such as yeast reproduction, fermentation and distillation. The alcohol obtained in %96 
purity during ethanol production process is not used as biofuel. In order to be used as biofuel it should 
be in %99,5 purity. Therefore, in alcohol plants the purification and distillation units are needed in 
addition to fermentation unit. Attention should be paid to alternative energy sources such as bioethanol 
since the oil reserves are decreasing and environment problems are increasing.  

Keywords: Sugar Beet, bioethanol, energy, biomass 
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ġekerpancarının (Beta vulgaris L.) Farklı ÇeĢitlerinde Kalite Kriterleri 
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Özet: ġekerpancarının (Beta vulgaris L.) rekabet gücünü artırmak amacıyla bir hayli yol alınmıĢtır. 
ġeker üretiminde pancarda bulunan Ģekerin tamamı kristalize edilememektedir. ġekerpancarı kalitesini 
tanımlayan bazı özellikler arasında Ģeker dıĢı maddeler Ģeker kristalizasyonunu etkiler. 
ġekerpancarından Ģeker üretimini artırmak amacıyla büyük bir etkiye sahip olan çeĢit faktörü, bu 
araĢtırmada değerlendirilmiĢtir. Bu araĢtırma 2005-2006 yıllarında Ġran‟ın Ģekerpancarı açısından 
önemli bölgelerinden biri olan Batı Azerbaycan‟ın Sulduz yöresinde bulunan Ģekerpancarı fabrikasında 
7 tane çeĢidi kullanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 
tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Örneklerdeki Ģeker oranı, Na, K ve N miktarları Betalyser Sistemi 
(Sucromat otomatik sakkarimetre, alev fotometre ve testamin fotometre) kullanılarak analiz edilmiĢtir. 
Bu sonuçlardan bilgisayar programı yardımıyla kristalize edilebilen Ģeker miktarı, alkalinite ve 
melastaki Ģeker oranı belirlenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre; Ģeker oranı %14,88-19,21, K miktarı 
3,71-5,05 mg/l,  görünmüĢtür.  Na miktarı 1,4-3,73 mg/l, N miktarı 1,91-2,89 mg/l, alkalinite 2,48-7,35, 
kristalize edilebilen Ģeker oranı %11,63-16,53, Ģeker randımanı %78,08-87,85 ve melastaki Ģeker 
oranı %2,28-3,25 arasında değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Alkalinite, sulduz, Ģekerpancarı, Ģeker randımanı, çeĢit 
 

A Research on Quality Criteria in Different Cultivars of Sugar Beet (Beta 
vulgaris L.)  

 
Abstract: In order to increase sugarbeet competitiveness it is necessarry to consider many things. It is 
not possible to crystalyze all sugar in sugarbeet. Some characteristics of sugarbeet that determine the 
quality are non-sugar substances. The aim of the study was to find the effects of different sugarbeet 
cultivars on the quality of the plant. the study was carried out during 2005-2006 at the agricultural 
lands of Sulduz region (most important region in terms of sugarbeet production), West Azerbaycan 
Province, Iran, affiliated to the Sugarbeet Factory of the region. The sugar percentage and the 
amounts of Na, K and N were analysed by Betalyser System (Sucromat automatic Saccharometer, 
flame photometer and testamin photometer). Crystallized sugar percentage, alkalinity, the precentage 
of sugar in molasses and sugar yield were  also determined. The findings showed that sugar 
percentage, amount of K, Na, N, alkalinity, crystallized sugar percentage, sugar yield and percentage 
of sugar in molasses were between %14,88-19,21, %3,71-5,05 (meq/100 g pulp), 1,4-3,73 (meq/100 g 
pulp), 1,91-2,89 (meq/100 g pulp), 2,48-7,35, %11,63-16,53, %78,08-87,85 and %2,28-3,25 
respectively. 

Keywords: Alkalinity, Sulduz, Sugar Beet, Sugar Yield, Cultivar. 
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Kaplı ve Kapsız ġeker Pancarı Tohumlarının Çimlenme, ÇıkıĢ ve Verim 
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Özet: Bu çalıĢma EskiĢehir koĢullarında bazı Ģeker pancarı çeĢitlerinin kaplı ve kapsız tohumlarının 
çimlenme, çıkıĢ, verim ve Ģeker oranı bakımından performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 2014 
yılında tarla ve laboratuvar denemeleri olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada Eldorado, Coyote, Stine ve 
Giraf Ģeker pancarı çeĢitlerine ait kaplı ve kapsız tohumları kullanılmıĢtır. Laboratuvar denemelerinde 
çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi, çıkıĢ yüzdesi ve ortalama çıkıĢ süresi; tarla 
denemelerinde ise tarla çıkıĢ (%), kök-gövde boyu (cm), kök-gövde çapı (cm), kök-gövde ağırlığı 
(g/bitki), kök-gövde verimi (kg/da) ve Ģeker oranı (%) özellikleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına 
göre, kaplı ve kapsız tohumların çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi, çıkıĢ yüzdesi ve süresi 
bakımından önemli farklılıklar belirlenmiĢtir. Kapsız tohumların çimlenme ve çıkıĢ yüzdesi kaplı 
tohumlara göre daha yüksek bulunurken, daha kısa çimlenme ve çıkıĢ süresi belirlenmiĢtir. Tarla 
denemelerinde incelenen özellikler arasında kaplı ve kapsız tohumlar arasında önemli bir farklılık 
belirlenmemiĢtir. Dekara verim bakımından sadece Giraf çeĢidinin kaplı ve kapsız tohumlar arasında 
farklılık belirlenmiĢ, diğer çeĢitlerde belirlenen farklılıklar önemsiz bulunmuĢtur. Sonuç olarak, 
çeĢitlerin kaplı ve kapsız tohumları çimlenme ve çıkıĢ özellikleri farklılık gösterse de, verim ve Ģeker 
oranı bakımından bir farklılığın bulunmadığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Beta vulgaris L., tohum kaplama, çimlenme, çıkıĢ, verim 
 

Investigation of Coated and Uncoated Seeds of Sugar beet with respect 
to Germination, Emergence and Yield 

 
Abstract: Field and laboratory experiments were conducted to determine the performance of the 
coated and uncoated seeds of sugar beet cultivars with respect to germination, emergence, yield and 
sugar content under EskiĢehir Conditions in 2014. Coated and uncoated seeds of sugar beet cv. 
Eldorado, Coyote, Stine and Giraf were used in the study. Germination percentage, mean germination 
time, emergence percentage and mean emergence time in laboratory experiment and field emergence 
percentage, root length, root diameter, root weight, root yield and sugar content were measured. The 
results showed that a significant difference between coated and uncoated seeds for germination and 
emergence performance was found. Higher germination and emergence percentage were detected in 
the uncoated seeds while no significant variation was found in field experiments. Differences between 
coated and uncoated seeds of only cv. Giraf were significant in root yield. It was concluded that any 
significant advantage between seeds types for root yield and sugar content was not determined in field 
experiments while the superiority of uncoated seeds in laboratory experiment was detected for 
germination and emergence.   

Keywords: Beta vulgaris L., seed coating, germination, emergence, root yield 
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Özet: Stevia rebaudiana Bertoni, içeriğindeki yüksek yoğunluklu doğal tatlandırıcılar nedeniyle bütün 
dünyada gittikçe artan bir eğilimde ilgi görmektedir. Ülkemizde üretim ve tüketim potansiyelinin yüksek 
olacağı bir ürün seçeneği olabileceği öngörülmektedir. Stevia'nın üretiminde tohumların çimlenme 
oranının düĢük ve yabancı döllenir olması nedeniyle homojen üretimi oldukça zordur. Dünyada hem 
bitkinin hem de tatlandırıcı bileĢiklerin üretiminde Çin Halk Cumhuriyeti %90‟lık pay ile lider 
konumdadır. Stevia dünyada %8‟lik pazar payı ile yaklaĢık 160 milyon ABD doları değerindedir. Stevia 
rebaudiana’ nın tohumla üretiminde kaliteli tohum seçimi son derece önemlidir. Çimlendirme 
çalıĢmalarının viyollerde yapılması, ısı, ıĢık ve nem parametrelerinin çimlendirme aĢamaları için 
optimize edilmesi gerekmektedir. ÇalıĢmalarımızda %80 nem, 26 °C ısı ve ortalama ~1500 lux ıĢıkla 
aydınlatılmıĢ seralarda bir hafta içinde %90‟e varan çimlenme baĢarısı elde edilmiĢtir. Üretilen 
fidelerden vejetatif olarak in vitro koĢullarda mikroçoğaltım yöntemi veya eriĢkin fidelerden çelikle 
üretim, S. rebaudiana yetiĢtiriciliğinde son derece elveriĢli yöntemlerdir. Mikroçoğaltım ile stevianın bir 
boğumundan 9 ay içerisinde 30 binin üzerinde klon üretmek ve tarlaya aktarmak mümkündür. Bunun 
için uygun alt yapının oluĢturulması, baĢlangıçta üretilecek stevia bitkilerinden ideal genotiplerin seçimi 
ve steviol glikozitlerin analizleri agronomik parametrelerin değerlendirilmesinde önemli unsurlardır. 
TÜBĠTAK 114-O-006 nolu projeden finansal destek alan bu çalıĢmada, stevianın dünya yüksek 
yoğunluklu tatlandırıcı piyasasındaki yeri ve önemi, Türkiye‟nin bu noktadaki konumu ve S. rebaudiana 
üretiminde uyguladığımız bazı teknikler paylaĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Stevia, Stevia rebaudiana, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı, mikroçoğaltım 

 

Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) as a Source of High Intensive Natural 
Sweetener, and Breeding Potential of Turkey 

 
Abtsrcat: Stevia rebaudiana Bertoni with its high intensive sweetener compounds has growing trend 
in all over the world. It has been suggested that Stevia will have also high potential in terms of 
production and consumption with its products. Due to some shortcomings such as seed germination 
and self-incompatibility, it is hard to make a consistent Stevia plant production. When taken into 
account climatic conditions which are available for growing of the crop in our land, it is noteworthy to 
say that Turkey may take place crucial position in terms of Stevia production in Europe. Moreover, due 
to the presence of rebaudioside A content, 300 times more sweet than sucrose, underlines the 
process technology for raw material production. Republic of China as a being a leader has 90% of 
production potential for Stevia.  Selection of high quality seed material is very important for Stevia 
rebaudiana production. For germination, it should be conducted in plastic trays separately, and 
parameters such as light, humidity, temperature primarily must be optimised. In our experiments, 90% 
of germination frequency was achieved with 80% relative humidity at 26 °C with 1.500 lux light 
irradiance. For Stevia production, vegetative techniques are highly useful applying either stem cutting 
or micropropagation. With Micropropagation, it is obvious that more than 30,000 plantlet production 
from single node is possible after 9 months of culture initiation. In order to achieve commercial scale 
production, agronomical parameters concerning steviol glycoside content in high quality genotypes 
should be undertaken. This work has being supported financially by TÜBĠTAK (project no 114-O-006). 

Keywords: Stevia, Stevia rebaudiana, high intensive sweeteners, micropropagation 
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Nazilli 663 Pamuk (Gossypium hirsitum L.) ÇeĢidinde Farklı Gama IĢını 
Dozlarının M1 Bitkilerinde Fide GeliĢimi Üzerine Etkisi ve Uygun Gama 

Dozunun Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, Nazilli 663 pamuk çeĢidinin tohumlarına uygulanan 8 farklı gama ıĢını radyasyon 
dozunun M1 bitkilerinde bazı özellikler üzerine etkilerinin belirlenmesi ve mutasyon ıslahı 
çalıĢmalarında kullanılabilecek en uygun gama ıĢını etkili mutasyon doz değerini saptamak amacıyla 
yapılmıĢtır. Nazilli 663 pamuk çeĢidinin tohumlarına 8 farklı dozda (0, 150, 250, 350, 450, 550, 650 ve 
750) gama ıĢını uygulanarak M1 bitkilerinde çıkıĢ oranı (%), fide boyu (cm), fide kök uzunluğu (cm), 
fide kuru ağırlığı (g), fide hipokotil boyu (cm), fide epikotil boyu (cm) ve fide yaĢ ağırlığı (g) üzerine 
etkileri incelenmiĢtir. AraĢtırma Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kontrollü 
koĢullardaki iklim odasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Tohumlara gama ıĢını Akdeniz Üniversitesi Fizik 
Bölümü Cobalt 60 kaynağından uygulanmıĢtır. Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Sonuç olarak, Nazilli 663 pamuk çeĢidinde uygulanan gama ıĢını 
dozların artan doz uygulamasına paralel olarak fide bitki boyunu, fide kök uzunluğunu ve fide kuru 
ağırlığını olumsuz etkilemiĢtir. 150 ve 250 gray‟lik dozlarda çıkıĢ oranı ile 150 gray‟lik dozda fide 
hipokotil boyu etkisi kontrol bitkisine göre yüksek gözükmüĢ, daha yüksek dozlar çıkıĢ oranını ve fide 
hipokotil boyunu olumsuz etkilemiĢtir. Diğer taraftan "Etkili Mutasyon Dozu" (ED50) lineer regresyon 
analiziyle hesaplanmıĢ, fide boyunu %50 azaltan doz 309 Gy‟lik doz etkili mutasyon dozu olarak 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nazilli 663, mutasyon, M1bitkileri, gama ıĢını, etkili mutasyon dozu (ED50) 
 

Determination of Appropirate Gamma Ray Dose and Effect on Seedlig 
Growth in M1 of Different Gamma Ray Dose in Cotton (Gossypium 

hirsitum L.) Variety Nazilli 663. 
 
Abstract: In this study, Different gamma ray radiation dose were applied to Nazilli 663 cotton varieties 
seeds for determine their effects on some plant characteristics in M1 plants and the optimal gamma 
rays effective mutation dose values in mutation breeding work. Nazilli 663 seeds of cotton varieties 
were applied gamma irradiation in 8 different doses (0, 150, 250, 350, 450, 550, 650 and 750). Output 
rate (%), seedling height (cm), seedling root length (cm), seedling dry weight (g), seedling hypocotyl 
length (cm), seedling epicotyl length (cm) and seedling fresh weight (g), effects were investigated in 
M1 plants. Research was carried out at room climate-controlled conditions of Nazilli Cotton Research 
Institute. Gamma rays were applied to seeds from Akdeniz University Physics Department Cobalt 60 
source. The trial was conducted as a randomized complete block experimental design in three 
replications. As a result, as parallel to increasing doses applied of gamma-ray dose s seedling height 
(cm), seedling root length (cm), seedling dry weight (g) adversely were affected in Nazilli 663 cotton 
varieties. 150 gray'lik dose seedling hypocotyl length effect and  output ratio  of 150 and 250 Gray'lik 
doses  was higher appear than control plants adversely affected higher doses output rate and seedling 
hypocotyl length. On the other hand "Effective Mutation Dose " (ED50) is calculated by linear 
regression analysis, 309 Gy dose was determined as effective dose of mutations that it is 50% reduce 
dose of seedling length.  

Keywords: Nazilli 663, mutation, M1 plants, gamma radiation, effective mutations dose (ED50). 
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Sıvı Hayvan Gübresinin Pamuk  (G. hirsutum L.) Tarımında Üst Gübre 
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Özet: Tarımsal faaliyetlerin kazançlı ve verimli olması için üretime ait girdiler iyi seçilmeli, üretim 
esnasında ve sonrasında oluĢan çıktılar etkin bir Ģekilde değerlendirilmelidir. Bu çalıĢmada, hayvan 
iĢletmesi atıklarından sıvı hayvan gübresinin pamuk yetiĢtiriciliğinde üst gübre olarak kullanılabilirliği 
ele alınmıĢtır. Deneme Nazilli Pamuk AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü arazisinde kurulmuĢtur. Deneme 
2 adet kontrol ve 4 adet sıvı hayvan gübresi olmak üzere toplam altı konudan oluĢmuĢtur. Sıvı hayvan 
gübresi dozları 4, 8, 12 ve 16 kg N/da, kontrol dozları ise 0 ve 9 kg N/da (kimyasal gübre) Ģeklinde 
düzenlenmiĢtir. ÇalıĢmada erkencilik oranı, açık koza sayısı,  kapalı koza sayısı, çırçır randımanı, 100 
tohum ağırlığı, lif mukavemeti, lif uzunluğu, lif inceliği, konularına bakılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda sıvı 
hayvan gübresi uygulamasının çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığı üzerine olumlu etkileri 
belirlenmiĢ, kalite özelliklerine olan etkisi ise kimyasal gübre ile aynı sınıf aralığında yer aldığı ve 
istatistiki olarak bir farkın olmadığı görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Üst Gübreleme, Sıvı Hayvan Gübresi, Lif Özellikleri. 
 

The Effect of Liquid Animal Manure on Vegetative Growth  and Fiber 
Properties Used As Top-Dressing in Cotton (Gossypium hirsutum 

L.)Cultivation 
 
Abstract: The production inputs must be chosen carefully for profitable and efficient agricultural 
activities, and outputs that produced during and after production process should be assessed 
effectively. In this study, usability of liquid animal manure used for top-dressıng in cotton was 
discussed. The experiment was established in Nazilli Cotton Research Station. The trail consisted of 6 
subjects, 2 of them were control subjects and 4 of them were liquid animal manure dose subjects. 
Liquid animal manure doses were 4, 8, 12 and 16 kg N/da, and control applications were 0 and 9 kg 
N/da (chemical fertilizer). In the study, earliness, number of open boll, number of closed boll; ginning 
outturn, 100 seed weight, fiber strength, fiber length, fiber fineness values were analyzed. As a result 
of the study, it was determined that liquid animal manure applications had positive effects on ginning 
outturn, and 100 seed weight. Animal manure applications had same class intervals with chemical 
fertilizer applications on quality parameters and there was no statistically difference between them.   

Keywords: Cotton, top dressing, liquid animal manure, fiber properties 
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Pamuk (Gossypium hirsitum L.)’da Yabancı Ot Kontrolü Ġçin Kritik 
Periyodun Belirlenmesinde Sıra Arası Mesafesi Etkilerinin AraĢtırılması 
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Özet: Arazi çalıĢmaları pamukta yabancı ot kontrolünde kritik periyodun belirlenmesinde üç farklı sıra 
arası mesafenin (50, 70 ve 90 cm) etkilerinin araĢtırılması için 2012-2013 yıllarında KahramanmaraĢ 
Doğu Akdeniz Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Ġstasyonu‟na ait arazide yapılmıĢtır.  Dört parametreli 
log-logistik model yabancı otlu ve yabancı otsuz periyodun kültür bitkisi veriminin oransal değerlerine 
göre dönüĢtürülmüĢtür. Pamuğun oransal verimi sıra arası mesafe göz önünde bulundurulmaksızın 
yabancı otlu yada yabancı otsuz dönemden etkilenmiĢtir. Yabancı otlu periyot arttıkça pamuk 
veriminde önemli derecede azalmalar olmuĢtur. Pamukta yabancı otların kontrolü için kritik periyot 
%2.5, %5 ve %10 kabul edilebilir ürün kayıpları temelinde oransal verim değerlerine göre 
hesaplanmıĢtır. 50 cm sıra arası mesafede, % 5 kabul edilebilir verim kaybında kritik periyot 2012 
yılında 117-526 GGD olurken, 2013 yılında bu değer 124-508 GGD hesaplanmıĢtır. 70 cm de 2012 
yılında 98-661 GGD elde edilirken, 2013 de ise 144-616 GGD ve 90 cm sıra arasında ise 2013 yılında 
80-771 GGD olurken, 2013 yılında 83-755 GGD arasında bulunmuĢtur. Bu bulgular farklı sıra arası 
mesafelerde yabancı ot kontrol programının faydasını ve fiyat etkinliğini geliĢtirmede pamuk 
üreticilerine faydalı olabilecektir. 

Anahtar kelimeler: yabancı otlarda kritik periyot, yabancı otsuz kritik periyot, yabancı ot alım 
zamanları, pamuk yabancı ot rekabeti, yabancı ot yönetimi  

 

The Effects of Row Spacing  on Determination of Critical Period For 
Weed Control in Cotton (Gossypium hirsitum L.)  

 
Abstract: Field studies were conducted in 2012 and 2013 in Agricultural Research Institute 
Kahramanmaras, Turkey to determine the effects of three row spacings (50, 70 and 90 cm) on the 
critical time for weed removal (CTWR) in cotton. A four parameter logistic equation was fit to data 
relating relative crop yield to increasing duration of weed presence. The CPWC in cotton based on a 
%2.5, %5 and %10 acceptable yield loss (AYL) was calculated to relative yield data. The beginning of 
the critical period in row spacing in cotton calculated from the above equations became earlier as the 
predetermined acceptable yield loss level (AYL) decreased from %10 to %2.5. At the 50 cm row 
spacing, the CPWC ranged from 117–526 GDD (V2–V11 growth stages) in 2012 and 124–508 GDD 
(V2–V10 growth stages) in 2013 based on the %5 acceptable yield loss (AYL) level. At the 70 cm row 
spacing, the CPWC ranged from 98–661 GDD in 2012 (V2–V13 growth stages) and 144–616 GDD 
(V2–V12 growth stages) in 2013. These findings could help cotton producers improve the cost 
effectiveness and efficacy of their weed management programme under different row spacing 
management practices.  

Keywords: critical duration of weed interference, critical weed-free period, timing of weed removal, 
cotton crop competition, weed interference. 
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Ġpek 607 Pamuk (G. hirsitum L.) ÇeĢidinde Farklı Gama IĢını (Cobalt 60) 
Dozlarının M2 Popülasyonunda Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢmada Ġpek 607 pamuk çeĢidinin tohumlarına uygulanan 5 farklı gama ıĢını radyasyon 
dozunun (200, 250, 300, 350 ve 400 Gy) M2 bitkilerinde bazı özellikler üzerine etkileri incelenmiĢtir. 
2013 yılında cobalt 60 kaynağından gama ıĢını mutajeni uygulanmıĢ ve bu bitkilerin M1 
generasyonunda kendilenmiĢ tek koza hasadı yapılmıĢtır. 2014 yılında tek kozalardan elde edilen M2 
tohumları bulk yapılarak, Ġpek 607 kontrol çeĢidi ile beraber 12 m uzunluğunda 0,7*0,2 m geniĢliğinde 
20 sıralı olarak ekilmiĢtir. Bitki formu ve verim durumu dikkate alınarak tarla Ģartlarında 334 tek bitkinin 
seçimi yapılmıĢ, bu bitkilerden lif kalite özellikleri bakımından kontrol çeĢidine göre daha üstün olan 67 
tek bitki seçilmiĢtir. Verim bakımından 64 bitki, çırçır randımanı bakımından 25 bitki, lif kalite özellikleri 
bakımından 55 bitki seçilmiĢtir. Seçimi yapılan bitkilerin verimi 50-361 g/bitki, çırçır randımanı 
bakımından %28,10-36,17, lif uzunluğu bakımından 31,14-35,23 mm, lif inceliği bakımından 3,68-4,91 
mm lif mukavemeti bakımından 32,20-42,90 g/teks arasında değiĢim göstermiĢtir. M3 popülasyonunu 
oluĢturmak üzere her bir bitkiden kendilenmiĢ kozalar hasat edilerek bulk yapılmıĢtır. Sonuçlar dikkate 
alındığı zaman Ġpek 607 çeĢidine göre lif kalite özellikleri bakımından ümitvar M2 tek bitkilerinin olduğu 
tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġpek 607, mutasyon, gama ıĢını, lif kalitesi 
 

Effects of different gamma rays (Cobalt 60) radiation dose for fiber 
quality traits on M2 generation in cotton (G.hirsitum L.) variety Ġpek 607 

 
Abstract: It was investigated Effects of five different gamma ray radiation dose (200, 250, 300, 350 
and 400 Gy), which was applied seed of Ġpek 607 cotton variety, on some traits on M2 plants. Gamma 
rays mutagen from cobalt 60 was applied and selfed M1 generation bolls were picked in 2013.  Control 
variety Ġpek 607 and Obtained M2 bulk seeds from bolls were planted in 20 rows with a row length of 
12 meter, 0.7 meter between rows and 0.2 meter between plants.  According to plant form and yields 
334 Plant were selected from field condition and 67 plant superior than control were selected for fiber 
quality traits. 64 plant for yields, 25 plant for ginning outturn and 55 plant for fiber quality traits were 
selected from field. The selected plant for yields ranged between 50 to 361 gr plant

-1
, for ginning 

outturn varied from %28,10 to 36,17, for fiber length changed 31,14 to 35,23 mm, for fiber fineness 
ranged between 3,68 to 4,91 mm and for fiber strength changed 32,20 to 42,90 g teks

-1
. Selfed seeds 

were picked from each plant to producing M3 bulk population. The result considered, M2 single plants 
have been found promising fiber quality traits than Ipek 607 variety. 

Keywords: Ġpek 607, mutation, gamma ray, fiber quality 

 
 
  

mailto:fkucuktaban@gmail.com


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

169 
 

Bazı Pamuk Melezlerinin Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Ġncelenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, Gossypium hirsutum L. türüne ait ġahin 2000, BA 308 ve Lider çeĢitleri, [(G. 
hirsutum x G. barbadense F1) x (G. arboreum x G. thurberi x G. hirsutum)] türleri arasında yapılan 
melezleme sonucu geliĢtirilen lif kalite özellikleri ile üstün Delcerrro çeĢidi melezlenerek oluĢturulan F1 
popülasyonunda bazı lif kalite özellikleri yönünden Nazilli koĢullarına uygun melez kombinasyonları 
tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. F1 melez kuĢağı ebeveynleri ile birlikte, 2012 yılında tesadüf blokları 
deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. Yürütülen araĢtırma sonucunda, anaçların kütlü 
verimi 86,50 ile 78,40 g/bitki, randımanı %40,20 ile %30,7, lif uzunluğu 34,57 ile 28,88 mm, lif inceliği 
4,32 ile 4,70 micronaire, lif mukavemeti 44.83 ile 29,08 g/tex, kısa lif oranı %8,93 ile %6,85; melezlerin 
kütlü verimi ise 88,75 ile 6770 g/bitki, randımanı %38,08 ile %34,38, lif uzunluğu 33,85 ile 32,30 mm, 
lif inceliği 4,93 ile 4,12 micronaire, lif mukavemeti 41,10 ile 35,68 g/tex, kısa lif oranı %8,20 ile %6,85 
arasında değiĢim göstermiĢtir. Kütlü verimi, randıman ve lif mukavemeti yönünden birer 
kombinasyonda olumlu ve önemli düzeyde heterosis tespit edilmiĢtir. Melezlerden kütlü verimi 
yönünden bir, lif mukavemeti yönünden iki ve kısa lif oranı yönünden bir kombinasyonda olumsuz ve 
önemli düzeyde heterosis tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, melezleme, heterosis, ekonomik heterosis 
 

Investigation of Yield and Fiber Quality Properties of some Cotton Hybrid 
 
Abstract: This study was caried out to determine the superior F1 combination with desirable fiber 
quality properties for Nazilli conditions. For this aim ġahin 2000, BA 308 and Lider (Gossypium 
hirsutum L.) cotton varieties was crossed by Delcerro [(G. hirsutum x G. barbadense F1) x (G. 
arboreum x G.thurberi x G. hirsutum)] superior variety with fiber characteristics. F1 generation and 
their parents were planted according to randomized complete block design with four replications in 
2012. As a result of conducted research seed cotton yields for parents ranged between 86,50 to 78,40 
g plant

-1
, ginning outturn %40,20 to 30,7, fiber length 34,57 to 28,88 mm, fiber fineness 4,32 to 4,70 

micronaire, fiber strength 44,83 to 29,08 g tex
-1

, short fiber index %8,93 to 6,85; seed cotton yields for 
crosses ranged between 88,75 to 67,70 g plant

-1
, ginning outturn %38,08 to 34,38, fiber length 33,85 

to 32,30 mm, fiber fineness 4,93 to 4,12 micronaire, fiber strength 41,10 to 35,68 g/tex, short fiber 
index %8.20 to 6.85. Positive significant heterosis were determined in one combinations for seed 
cotton yields, ginning outturn and fiber strength. Negative significant heterosis were determined in one 
combinations for seed cotton yields and short fiber index, in two combination for fiber strength.  

Keywords: Cotton, Hybridization, Heterosis, Useful Heterosis 
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Aydın’da Ġkinci Ürün Pamuk Ekim Alanlarında Sokucu-Emicilerin 
Popülâsyon DeğiĢimlerinin Saptanması 
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Özet: ÇalıĢma, 2012-2013 yıllarında Aydın Ġli‟nde ikinci ürün pamuk çeĢitlerinde sokucu-emicilerin 
popülasyon değiĢimlerini saptamak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma, ikinci ürün olarak ekimin yoğun 
olarak yapıldığı Söke ilçesinde yapılmıĢtır. ÇalıĢmada tüylü çeĢit olan, May 373, az tüylü Flash ve 
tüysüz olan Glora çeĢitlerinde yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, A.gossypii, 2012 yılında  en yüksek 
popülasyon yoğunluğuna 5,54 adet/yaprak ile, 2013 yılında ise 14,47 adet/yaprak ile May 373 
çeĢidinde ulaĢmıĢtır. Bemisia tabaci ise en yüksek yoğunluğa 2012 yılında 1,08 adet/yaprak ile May 
373 pamuk çeĢidinde ulaĢırken, 2013 yılında 0,42 adet/yaprak ile Flash çeĢidinde ulaĢmıĢtır. 
Tetranychus spp. ise 2012 yılında en yüksek yoğunluğa 9,59 adet/yaprak ile, 2013 yılında ise 8,65 
adet/yaprak ile May 373 çeĢidinde ulaĢmıĢtır. Frankliniella spp ise 2012 yılında  en yüksek yoğunluğa 
28 adet/çiçek ile, 2013 yılında ise 28 adet/çiçek ile Flash çeĢidinde görülmüĢtür. Asymetrasca 
decedens ve Empoasca decipiens ve Thrips tabaci ise düĢük seviyelerde görülmüĢtür. Sonuç olarak, 
zararlıların popülasyon yoğunluğunun değiĢmesinde tüy miktarının önemli olduğu belirlenmiĢ olup, 
tüylülük miktarının zararlılarla mücadelede kullanılabileceği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, ikinci ürün, sokucu-emiciler 
 

Determinate the Population Dynamics of Sucking-Piercing Pest in Cotton 
Planted as Second Crop in Aydin 

 
Abstract: The study was conducted to evaluate the population dynamics of piercing-sucking pests in 
cotton planted as a second crop in Aydın, Söke. In the study  May 373 (high hair), Flash (low hair), 
and Gloria (no hair) were used. At the end of study A. gossypii was reached to highest amount with 
5.54 and 14.47 per leaf in 2012 and 2013 in May 373. B. tabaci was reached to 1.08 per leaf in May 
373 in 2012  and 0.42 in flash in 2013. Tetranychus spp. was reached to 9,59 and 8,65 per leaf in May 
373 in 2012 and 2013. On the other hand, Frankliniella sp.. was reached to 28 per flower in both years 
in Flsah. Asymetrasca decedens+Empoasca decipiens and Thrips tabaci were observed low amount. 
As a  result, hair on leaf affected the amount of piercing-sucking pests in cotton and this can be used 
for the management against the insects. 

Keywords: Cotton, second crop, piercing-sucking 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ÇalıĢma, birinci yazarın Yüksek Lisans tezinin bir parçası olup, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel 
AraĢtırma Projeleri birimi tarafından desteklenmiĢtir. 



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

171 
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Özet: Bu çalıĢma; 2009-2013 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü‟nde yürütülmüĢtür. Akdeniz bölgesi ve uygun bölgelerde ikinci ürün ve/veya ana ürün 
olarak yetiĢtirilebilen üstün verimli, erkenci, hastalık ve zararlılara dayanıklı soya çeĢitleri geliĢtirmek 
ve bu çeĢitlere ait agronomik özellikleri belirlemek amaçlanmıĢtır. Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü‟nde yürütülen melezleme çalıĢmalarında materyal olarak yurtiçi ve/veya yurtdıĢındaki 
araĢtırma kuruluĢlarından temin edilen soya hat/çeĢitleri kullanılmıĢtır. Melezleme sonrası, F2 
generasyonundan itibaren Pedigri ve Tek tohum soyu (Single seed descent) metotları kullanılarak 
seleksiyon yapılmıĢtır. Bu seleksiyon çalıĢmaları sonucunda ümitvar bulunan hatlar seçilerek; Antalya, 
Adana ve Diyarbakır lokasyonlarında ana ürün ve ikinci ürün koĢullarında verim denemelerine 
alınmıĢtır. Yürütülen beĢ yıllık çalıĢmalar sonucunda; hatların yağ içeriği, protein içeriği ve dane 
verimleri birlikte düĢünüldüğünde BATEM-201, BATEM-203, BATEM-204, BATEM-223, BATEM-225, 
BATEM-315, ATA-101, ATA-112, ATA-134, ATA-137 ve ATA-140 hatları ümitvar bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Soya, hat, çeĢit, ıslah, verim 
 

West Mediterranean Soybean Breeding Studies 
 

Abstract: Soybean (Glycine max. L) breeding projects should be carried out to develop new varieties 
suitable for the regions planted soybean. This study prepared for the Western Mediterranean region 
aims at improving soybean varieties high yielding, growing as main and double crop, tolerant to 
diseases, suitable for Mediterranean region and alternative to cultivars developed through 
biotechnology. Also, the available varieties are purposed to preserve and to produce as certified seed. 
Soybean breeding project was carried out in Bati Akdeniz Agricultural Research Institute, Antalya. 
Domestic and foreign soybean lines/varieties of high quality were  intercrossed and appropriate lines 
were selected from F2  to F6 generation by using Pedigree and Single seed descent methods. 
Advanced soybean lines were determined through trials. BATEM-201, BATEM-203, BATEM-204, 
BATEM-223, BATEM-225, BATEM-315, ATA-137 and ATA-140 were promising lines. Batem-Erensoy  
was registered in 2010. 

Keywords: Soybean, line, variety, breeding, yield 
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Özet: Ġkinci ürün koĢullarında yetiĢtirilen bazı soya çeĢitlerinin önemli agronomik ve kalite özelliklerini 
belirlemek amacıyla yapılan bu çalıĢmada, farklı olgunlaĢma gurubuna giren 14 farklı soya çeĢidi 
(Nova, May 53-12, Ġlksoy, Arısoy, AtakiĢi, Atem-7, Umut-2002, Cinsoy, Sa.88, S.4240, Türksoy, 
Adasoy, Blaze ve Ha.16-21) materyal olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan denemeler 2013 ve 
2014 yıllarında, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait araĢtırma alanında kurulmuĢ ve 
yürütülmüĢtür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. 
Denemeye alınan çeĢitlerin; bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bakla sayısı, dal sayısı, 100 tohum ağırlığı, 
yağ oranı, protein oranı ve tohum verimi gibi önemli agronomik ve kalite özellikleri incelenmiĢtir. Ġki 
yıllık sonuçlara göre denemeye alınan soya çeĢitlerinin tohum verimi değerleri 321-463 kg/da arasında 
değiĢim göstermiĢtir. Dekara tohum verimi bakımından ilk sırayı; Arısoy (466,7 kg/da) ve AtakiĢ (466,2 
kg/da) çeĢitleri almıĢtır. Ġki yıllık ortalama değerlere göre; çeĢitlerin yağ oranları %17,11-19,37, protein 
oranları ise %36,52-38,46 arasında değiĢim göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, Ġkinci Ürün, Tohum verimi, Agronomik özellikleri 
 

The Determination of some Importan Argonomical and Quality Properties 
of Soybean [Glycine max (L.) Merr] Varieties in Double Cropped 

Condations 
 

Abstract: The objective of this study was to determine important agronomical and quality properties of 
some soybean varieties which can be grown in Çukurova region as a double crop in 2013 and 2014. 
14 soybean varieties such as Nova, May 53-12, Ġlksoy, Arısoy, AtakiĢi, Atem-7, Umut-2002, Cinsoy, 
Sa.88, S.4240, Türksoy, Adasoy, Blaze ve Ha.16-21  belonging to different maturity group were used 
in this study. The experimental design was a Randomized Complete Block with three replications. The 
agronomical characteristics such as plant height, branch number, the lowest pod height, pod number, 
100 seeds weight, seed yield, oil content and protein content were investigated. According to a two-
year average, the highest seed yield was obtained from Arısoy (466,7 kg/da) and AtakiĢi (466,2 kg/da) 
varieties. The oil and protein content of varieties were varied between %17,11-19,37 and %36,52-
38,46  respectively. 

Keywords: Soybean, Double crop, Seed yield and Agronomical characteristics 
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Humik Asit Uygulama Zamanı ve Dozlarının KıĢlık Kolzada Verim ve 
Verim Öğelerine Etkileri 
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Sorumlu Yazar İletişim: mehtapgrsoy@gmail.com 

 
Özet: Bu çalıĢmanın amacı; kıĢlık kolzaya farklı zamanlarda ve değiĢik dozlarda humik asit 
uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkilerini belirlemektir. Ankara koĢullarında 2013-2014 
yılında Tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan 
denemede Bristol çeĢidi kullanılmıĢtır. Humik asit dozları olarak (0, 250, 500, 1000 ml/da) 4 farklı doz 
uygulanmıĢtır. Humik asit uygulama zamanları olarak; çıkıĢ, 6-8 yapraklı, sapa kalkma, çiçeklenme 
dönemleri belirlenmiĢtir. AraĢtırmada; bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal sayısı, ana saptaki kapsül 
sayısı, kapsülde tohum sayısı, bin tohum ağırlığı ve tohum verimine ait ölçüm ve gözlemler yapılmıĢtır. 
AraĢtırmanın sonucunda ele alınan özelliklerin tamamında humik asit uygulama zamanları ve dozları 
arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önemli bulunmuĢtur. En yüksek değerler, bitki boyunda 118,60 
cm ile 6-8 yapraklı dönemde ve 500 ml/da humik asit uygulamasından, ana saptaki kapsül sayısı 
30,77 adet ile sapa kalkma ve 1000 ml/da humik asit dozundan, bin tohum ağırlığı 3,68 g ile 6-8 
yapraklı dönemde ile kontrol uygulamasından ve tohum verimi değeri de 238,40 kg/da ile 6-8 yapraklı 
dönemde ve 500 ml/da uygulamalarından elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmada genel olarak, humik asit 
dozlarından 500 ve 1000 ml/da uygulamalarının ve uygulama zamanı olarak da 6-8 yapraklı ve sapa 
kalkma dönemlerinin incelenen özellikler bakımından daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kolza, humik asit,  uygulama dozu, uygulama zamanı, tohum verimi 
 

Effects Humic Acid Application at Different Stages of Growth  on Yield 
and Yield Components of Winter Rapeseed Crops 

 
Abstract: The purpose of this study was to evaluate effects of durations of different doses of humic 
acids on  yield and yield components of winter rapeseed.  The study was carried out at  Ankara, the 
experiment was established as split block design with three replications during 2013-2014. Cv. Bristol 
was used in the experiment. Humic acid doses of 0, 250, 500, 1000 ml/da were applied. Humic acid 
was applied at 6-8 leaves stage, bolting and flowering stages. In the study; plant height, number of 
branches on main stem, number of capsules per main stem, number of seeds per capsule, one 
thousand seed weight and seed yield were the parameters for which observations were taken. In all of 
the parameters, discussed in the results of the study statistically significant differences were noted 
between humic acid application stages and dose. The maximum plant height of 118,60 cm was noted 
at humic acid application at  6-8 leaf stage using 500 ml/da. The maximum number of 30,77 capsules 
were noted on main stem at  when humic acid was applied at bolting stage using 1000 ml/da humic 
acid. Thousand seed weight of  3.68 g was noted at  6-8 leaf stage on control treatment. Maximum 
seed yield (238,40 kg/da was noted at 500 ml/da  humic acid application at  6-8 leaf stage. Generally, 
humic acid doses of 500 and 1000 ml/da were more productive on all traits after their application at 6-8 
leaves stage and bolting stage that resulted in better yields. 

Keywords: Rapeseed, humic acid, dosage, application time, seed yield 
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Yazlık Kolzada (Brassica napus ssp. oleifera) Farklı GeliĢim 
Dönemlerinde ve Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamanın Verim ve 

Verim Ögelerine Etkileri 
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*
Sorumlu Yazar İletişim: day@ankara.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 
2012 yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada materyal olarak Sary yazlık kolza çeĢidi tohumları ve etkili 
maddesi Humik asit+Fulvik asit+suda çözünmüĢ potasyum oksit olan ticari ismi Delta Humate-15 
kullanılmıĢtır. AraĢtırmada farklı humik asit uygulama zamanı (Z1=Ekimle beraber toprağa, Z2= 
ÇıkıĢtan sonra bitki 6-8 yapraklı rozet oluĢumunda, Z3=Sapa kalkmada, Z4= %50 çiçeklenme 
döneminde) ve dozlarının (kontrol, 500, 1000, 2000 ml da

-1
) yazlık kolzada verim ve verim ögeleri 

üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller 
deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre; en yüksek yağ 
oranı %48,3 ile sapa kalkma döneminde yapılan 2000 ml da

-1
 humik asit uygulamasında en düĢük yağ 

oranı da %37,8 ile kontrol uygulamasında elde edilmiĢtir. En yüksek dekara verim ise çıkıĢtan sonra 
bitki 6-8 yapraklı dönemde iken yapılan 1000 ml/da humik asit uygulamasında 169,4 kg/da olarak en 
düĢük dekara verim ise sapa kalkma döneminde yapılan 2000 ml/da

 
humik asit uygulamasında 110,6 

kg/da
 
olarak belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, Z1, Z2, Z3 ve Z4 uygulama zamanlarında yapılacak uygulama 

için 1000 ml/da humik asit dozundan daha iyi sonuçlar elde edildiği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kolza, yağlı tohum, uygulama zamanı  
 

Impact of the application of humic acid at different growth stage and 
different doses on yield and yield component of summer rape (Brassica 

napus ssp. Oleifera) 
 

Abstract: This research was conducted at the experimental field of Department of Field Crops, 
Faculty of Agriculture, University of Ankara in 2003. Seeds of Sary and liquid humic acid that includes 
humic acid + Fulvic acid + potassium oxide was used in the experiment. The aim of the research was 
to determine the impact of the application times (Z1=application to soil before sowing, Z2= at 6-8 leaf 
stage, Z3= at jointing stage, Z4= at 50 % flowering stage) and doses (0, 500, 1000 and 2000 ml da

-1
) of 

humic acid on yield and yield components of summer rape. The experiment was established as split 
plots of completely randomized blocks design with three replications. The results indicate that the 
highest  oil ratio was  obtained from the 2000  ml da

-1
 humic acid applied at the jointing stage with 85,9 

cm and the lowest oil ratio was obtained from the control. However the highest seed yield was 
determined from the 1000 ml da

-1
 humic acid applied at 6-8 leaf stage with 169,4 kg da

-1
 the lowest 

seed yield was determined from the 2000 ml da
-1

 humic acid applied at the jointing stage with 110,6 kg 
da

-1. 
Results revealed that application of humic acid at the dose of  1000 ml da

-1
 yielded beter results 

for all stage of growth. 

Keywords: Rape, oilseed, application time 
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Bazı Ġleri Kademe KıĢlık Kolza (Brassica napus L.) Hatlarının Edirne 
KoĢullarında Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi 

 
Sami Süzer 

 
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, P.K.16, 22100 Edirne 
Sorumlu Yazar İletişim: suzersami@yahoo.com 
 
Özet: Bu araĢtırma, Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde geliĢtirilen bazı ileri kademe kıĢlık kolza 
(Brassica napus L.) hatlarının Edirne koĢullarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla 
yapılmıĢtır. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 2012-2013 ve 
2013-2014 kıĢlık kolza yetiĢtirme dönemlerinde Edirne‟de Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
arazisinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kıĢlık kolza materyali olarak dört adet ileri kademe hat (TK-05-10, 
TK-05-12, TK-05-14, TK-05-20) ve dört adet tescilli standart çeĢit (Süzer, Excalibur, Elvis, NK-Petrol) 
olmak üzere toplam 8 genotip kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada dekardan alınan tane veriminin yanında 
yağ oranı, yağ verimi, bin tane ağırlığı, bitki çıkıĢ tarihi, kıĢa dayanma, bitki boyu, yan dal sayısı, 
bitkide harnup sayısı, harnupta tane sayısı, harnup çatlama %‟si, tam çiçeklenme tarihi, fizyolojik olum 
tarihi, yatma ve hasatta tanede % nem değerleri belirlenmiĢtir. Ġki yıl süre ile Edirne koĢullarında 
yapılan bu araĢtırmadan elde edilen verilerin analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre, denemeye 
alınan ileri kademe hat ve çeĢitler arasında dekardan alınan tane verim farkı istatistiksel açıdan %0,01 
düzeyinde önemli bulunmuĢtur. Denemesi yapılan bu 8 ileri kademe kolza hat ve çeĢidinin tam 
çiçeklenme tarihi 9-17 Nisan, fizyolojik olum tarihi 3-10 Haziran, bitki boyu 170-190 cm, bitkide harnup 
sayısı 126-164, harnupta tane sayısı 22-26, harnup çatlatma oranı %0-5, dekara tane verimi 286,0-
350,3 kg/da arasında değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kolza (Brassica napus L.), hat, çeĢit, verim, yağ  
 

Determination of  Yield and Yield Components of some Advanced 
Rapeseed (Canola) Varieties In Edirne Conditions 

 
Abstract: This research was carried out to determine of yield and yield components of some 
advanced rapeseed  (Brasicca napus L.) varieties in Trakya Agricultural Research Institute-Edirne 
conditions.The experiments were established in randomized complete block design with 8 varieties in 
four replications. The research lasted for two growing seasons from 2012 to 2014. As a material totally 
8 genotypes‟ 4 advanced lines‟ TK-05-10, TK-05-12, TK-05-14, TK-05-20 and 4 certified standard 
varieties‟ Süzer, Excalibur, Elvis, NK-Petrol winter rapeseed varieties are used in the experiment. 
Observations and evaluations were made for grain yield/ha, seed oil content %, oil yield/ha, 1000 seed 
weight, full plant emerge date, cold tolerance, plant height, branch number, capsule number in per 
plant, seed number per capsule, capsule crack %, first flowering date, plant lodging, and percent seed 
moisture in harvest. According two growing season results of this research in Edirne conditions, it has 
been found statistically significant (%0,01) seed yield differences among advanced lines and certified 
varieties. Whole  flowering date 9 to 17 April, physiological maturity date 3 to 10 June, plant height 170 
to 190 cm, capsule number per plant 126 to 164, seed number per capsule 22-26, pods cracking 0 to 
5 %, and seed yield per hectare 2860 to 3503 kg were changed among eight rapeseed advanced lines 
and varieties. 

Keywords: Rapeseed (Brasicca napus L.), line, variety, yield, oil. 
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KırĢehir Ekolojik KoĢullarında Farklı Azot Dozlarının Aspirde (Carthamus 
tinctorius L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi 

 
Ġsmail Demir

 

 
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kırşehir 
Sorumlu Yazar İletişim: ismail.demir@ahievran.edu.tr 
 
Özet: ÇalıĢma KırĢehir ekolojik koĢullarında 2014 yılında balcı aspir çeĢidi ile yürütülmüĢtür. Deneme 
tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuĢ ve 8 farklı azot dozu (N1: 0,N2: 4, N3: 6, N4: 8, N5: 
10, N6: 12, N7: 15 ve N8: 20kg/da) kullanılmıĢtır. AraĢtırmada aspir bitkisinin bitki boyu (cm), ilk dal 
yüksekliği (cm), dal sayısı (adet), tabla sayısı (adet), tabla çapı (cm),1000 tohum ağırlığı (g), tohum 
verimi (kg/da), ham yağ oranı (%) ve ham yağ verimi (kg/da) belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda en 
yüksek dane (162,6 kg/da) ve ham yağ verimi (56.6 kg/da) 12 kg/da N uygulamasından elde edilirken 
en yüksek yağ oranı (%36,9, %36,5, %36,3) sırasıyla 8, 6, 4 kg/da azot dozundan elde edilmiĢtir. Azot 
dozu ile bitki boyu arasında P<0.05 düzeyinde, bin dane ağırlığı(gr), verim ve ham yağ verimi ile 
P<0,01 düzeyinde önemli pozitif iliĢki saptanırken, azot dozu ile ham yağ oranı arasında P<-0,05 
önem düzeyinde negatif iliĢki saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., azot, verim, yağ oranı 
 

Effect of Different Doses of Nitrogen on the Yield and Cuality of Safflower 
(Carthamus tinctorius L.) under KırĢehir Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was conducted with Balcı Safflower variety in KırĢehir ecological conditions in 
2014. The experiment was established with randomized complete block design with tree 
replications.and eight nitrogen doses were (N1:0, N2: 4, N3:6, N4:8, N5:10, N6:12 N7:15 and N8:20 
kg/da) used. Plant height (cm), first branch height (cm), number of branch and heads per plant 
(number), head diameter (cm),1000 seed weight (g), seed yield (kg/da), oil content (%) and oil yield 
(kg/da) were investigated in the experiment. According to results of this research, the highest seed 
yield and oil yield were detected in 12 kg/da nitrogen doses and the highest oil content ratio was 
obtainetd from respectively 8, 6, 4 kg/da nitrogen doses. Statistically significant relationships (P<0,05) 
were determined between nitrogen doses and plant hight. Moreover, statistically significant (P<0,01) 
positive correlation between nitrogen doses and 1000 seed weight, seed yield, and oil yield were 
found. Significantly negatif correlation (p<-0,05) was detected between nitrogen doses and  oil ratio. 

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., nitrogen, yield, oil rate 
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Harran Ovası KoĢullarında Yazlık Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve 
Yağ Kalitesi Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, Harran Ovası koĢullarında farklı dönemlerde yapılan sulama uygulamalarının 
aspir bitkisinin verimi ve ürün kalitesi üzerine etkisini belirlemek ve araĢtırma bölgesinde yetiĢtirilen 
aspir bitkisi için uygun sulama programını belirlemek amacıyla, GAP Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
tarafından Koruklu Merkez ve Koruklu Talat Demirören AraĢtırma Ġstasyonu arazisinde 2010-2012 
yılları arasında yürütülmüĢtür. Deneme konuları; S1-Susuz, S2- Sapa kalkma döneminde 1 su, S3- 
Çiçeklenme öncesi 1 su, S4- Tohum bağlama devresinde 1 su, S5-Sapa kalkma döneminde 1 su + 
Çiçeklenme öncesi 1 su, S6- Sapa kalkma döneminde 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su, S7- 
Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su, S8- Sapa kalkma döneminde 1 su + 
Çiçeklenme öncesi 1 su + tohum bağlama devresinde 1 su S9- S8 konusuna uygulanacak sulamaların 
%50‟sinin uygulanması konularından oluĢmuĢtur. Elde edilen araĢtırma sonuçları değerlendirildiğinde; 
Yazlık ekimlerde sulama konuları arasında istatistiki anlamda fark elde edilmiĢ ve yapılan 
değerlendirmeler sonucunda her 3 dönemde sulamanın yapıldığı S8 (tam su) konusu önerilmiĢtir. 
Ayrıca suyun kısıtlı olması durumunda her 3 dönemde hesaplanan suyun yarısının uygulandığı S9 
konusu da önerilebilir. Önerilen konunun su tüketimi 460 mm, uygulanan sulama suyu miktarı ise 
367,5 mm'dir. Aylık maksimum su tüketimi ise 160 mm ile haziran ayında gerçekleĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler:  Aspir, sulama, Harran ovası  
 

Effects of Irrigation on Yield  and Yield Components at Safflower Plant  in 
Harran Plain Condition 

 
Abstract: This research is determined effects  of irrigations at different periods on water-yield 
relationships the quality  and irrigation programme of winter and summer safflower at Koruklu Central 
and Koruklu Talat Demirören Research Stations of  GAP Agricultural Research Institute  between the 
years 2010-2012 for  Harran Plain conditions. Irrigation subjects S1- no irrigation, S2- irrigation in 
vegetative period,  S3- irrigation in flowering period , S4- irrigation in yield formation period, S5- 
irrigation in vegetative period + irrigation in flowering period  S6- irrigation in vegetative period + 
irrigation in yield formation period, S7- irrigation in flowering period + irrigation in yield formation 
period, S8- irrigation in vegetative period + - irrigation in flowering period + irrigation in yield formation 
period , S9 – 50% of irrigation amount to be applied to S8 subject. As a result, yields have been 
statistically significant difference at summer safflower. Since S8 subject which irrigated at all three 
period is recommended. Also in case of shortage of water S9 subject is suggested half of the water 
applied to the subject S8 In all three periods. The water consumption of the suggested subject was 
460 mm, the amount of applied irrigation is 367.5 mm. Monthly maximum water consumption was 160 
mm was  in June. 

Keywords: Irrigation, safflower,  Harran Plain 
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Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Verim, Yağ ve Oleik Asit Ġçeriği 
Yüksek Hat GeliĢtirme Islahı 
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Özet: Bu araĢtırmada, “Dinçer 5-118” (dikensiz-kırmızı çiçekli) ve “Montola 2000” (dikenli-sarı çiçekli) 
çeĢitlerinin melezlenmesi ile elde edilen popülasyonlar ve ileri generasyon hatları tohum verimi, yağ 
içeriği, oleik ve linoleik asit oranları bakımından değerlendirilmiĢtir. Ebeveynler (P1 ve P2) ve erken 
generasyonlar (F1 ve F2) arasındaki iliĢkilerden gidilerek tohum verimi, yağ içeriği, oleik ve linoleik asit 
oranları için sırasıyla %55,2, %67,6, % 99,4 ve %99,3 oranlarında kalıtım derecesi değerleri tahmin 
edilmiĢtir. Ayrıca F1 döllerinde tohum verimi için önemli ve olumlu heterosis değeri (%44,64) elde 
edilmiĢtir. Pedigri seleksiyonu ile F4 kademesine taĢınan 64 adet ileri hat arasından yüksek tohum ve 
yağ verimi, yüksek yağ ve oleik asit içeriği, düĢük kabuk oranı, yüksek 1000 tane ağırlığı ve yüksek 
hasat indeksi bakımından ebeveynlerine göre daha üstün özellikler taĢıyan 16 adet ileri hat (F4-16, F4-
23, F4-31, F4-48, F4-74, F4-82, F4-88, F4-95, F4-103, F4-107, F4-121, F4-123, F4-129, F4-149, F4-202 ve 
F4-231) geliĢtirilmiĢtir. Bunlar arasında en yüksek tohum ve yağ verimini sırasıyla 225,3 ve 72,5 kg/da 
ile F4-149 nolu hat, en yüksek yağ oranını %36,70 ile F4-123 nolu hat, en yüksek oleik asit ve en düĢük 
linoleik asit oranlarını sırasıyla %79,53 ve %12,46 ile F4-107 hat vermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, melezleme ıslahı, pedigri seleksiyonu, kalıtım derecesi, hat geliĢtirme 
 

Line Development Breeding for High Yield, Oil and Oleic Acid Content in 
Safflower (Carthamus tinctorius L.) 

 
Abstract: In this research, populations and advanced safflower lines derived from a cross between 
“Dinçer 5-118” (spineless and red flower) and “Montola 2000” (spiny and yellow flower) were evaluated 
for seed yield, oil content, oleic or linoleic acid contents. Broad sense heritabilities from the 
relationship between parents (P1 and P2) and early generations (F1 and F2) were estimated for seed 
yield, oil content, oleic and linoleic acid contents as %55,2, 67,6, 99,4 and 99,3, respectively. In 
addition, high and positive heterosis value (%44,64) was obtained from F1 progenies for seed yield. 
Superior 16 pure lines (F4-16, F4-23, F4-31, F4-48, F4-74, F4-82, F4-88, F4-95, F4-103, F4-107, F4-121, 
F4-123, F4-129, F4-149, F4-202 and F4-231) with high seed and oil yields, high oil and oleic acid 
contents, low husk ratio, high 1000 seed weight and high harvest index were developed among the 64 
advanced lines from F4 population derived by using pedigree method of breeding. The highest seed 
and oil yields (225,3 and 72,5 kg/da, respectively) from line F4-149, the highest oil content (%36,70) 
from line F4-123, the highest oleic acid and the lowest linoleic acid contents (%79,53 and 12,46, 
respectively) from line F4-107 were observed.   

Keywords: Safflower, cross breeding, pedigree selection, heritability, line improvement 
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Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerine Uygulanan Farklı Dozda Gama 
IĢınının M1 ve M2 Bitkilerinin Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma 2010-2011 yılları arasında Ankara ekolojik koĢullarında Remzibey, Dinçer ve Shifa 
aspir çeĢitleri ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada bir iyonize radyasyon kaynağı olan Co-60 kaynağı 
kullanılarak aspir çeĢitlerinin tohumlarına 200,300,400,500 ve 600 Gy dozda gama ıĢını uygulanmıĢtır. 
AraĢtırmalar Tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüĢtür. Elde edilen verilerle istatistiki varyans analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre; 
2010 yılı M1 bitkilerinde alınan tarla gözlemlerinde; genel anlamda bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal 
sayısı, ana sapta ve ana sapa bağlı yan dalda tabla sayısı, tabla çapı, tablada tohum sayısı, bitki 
baĢına tohum verimi ve canlılığın devamlılığı oranı incelendiğinde gama dozlarının artıĢına paralel 
olarak belirli düzeyde azalma ortaya çıkmıĢtır. 2011 yılında M2 bitkilerinden alınan tarla gözlemleri 
değiĢiklik göstermiĢtir. M2 bitkilerinde her üç çeĢitte de dozların artıĢına bağlı olarak çıkıĢ oranında 
azalmalar gözlenmiĢtir. Her üç aspir çeĢidi de genel anlamda bitki boyu, tabla çapı, tabladaki tohum 
sayısı ve bin tohum ağırlığı açısından incelendiğinde dozlar arttıkça paralel olarak kontrole oranla bir 
artıĢ gerçekleĢtirmiĢtir. Mutasyonlar her üç çeĢitte de 200-400 Gy doz aralığında gözlenmiĢtir. Yapılan 
çalıĢmada veriler incelendiğinde; genetik çeĢitliliklerin ve değiĢimlerin en fazla 300-400 Gy dozlarında 
ortaya çıktığı sonucuna varılmıĢtır.     

Anahtar Kelimeler: Aspir (Carthamus tinctorious L.), iyonize radyasyon, gama ıĢını, mutasyon, genetik 
çeĢitlilik 
 

The Effects of Different Gamma Radiation Doses on some Agricultural 
Characters in M1 and M2 Plants of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) 

Cultivars  
 
Abstract: This study has been conducted with Remzibey, Dinçer and Shifa safflower cultivars in 
Ankara ecological conditions between the years of 2010-2011. 200, 300, 400, 500 and 600 Gy gama 
radiation doses were applied on seeds of safflower cultivars by Co-60 source. Studies were performed 
in a Randomized Complete Block Design with Split Plot with three replicates. Statistical variance 
analysis from datas was performed separately. It was observed that plant length, number of sub-stems 
attached to vine, number of disks on vive and on sub-stems attached on vine, diameter of disk, 
number of seeds on disk, plant seed yield and survival ratio were decreased in parallel with increase 
of gama doses in general M1 plants in 2010.  Field observations gathered from M2 plants were 
changed in 2011. Decrease in emergence rate was observed depending on increase of doses in M2 of 
all three varieties. Plant length, diameter of disk, number of seeds on disk and thousand.seed weight 
were increased in parallel with increase of gama doses in general compared to control in each 
safflower variety. Mutations observed between 200-400 Gy doses in all three varieties. It was 
concluded that genetic diversity and mutations appeared mostly in 300-400 Gy doses. 

Keywords: Safflower (Carthamus tinctorious L.), ionize radiation, gamma ray, mutation, genetic 
diversity 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

180 
 

Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerine Farklı Dozlarda Uygulanan 
PEG (Polietilenglikol)’in Çimlenme ve Erken Fide GeliĢimine Etkisi 
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Özet: Aspir, dünyada yalancı safran, Amerikan safranı ve boyacı safranı gibi isimlerle de anılan, tek 
yıllık, geniĢ yapraklı, sarı, kırmızı, turuncu, renklerinde çiçeklere sahip, dikenli ve dikensiz tipleri olan, 
kurağa dayanıklı ve ortalama yağ oranı %30-50 arasında değiĢebilen bir yağ bitkisidir. Bu araĢtırma; 
aspir (Carthamus tinctorius L.)‟in çimlenme ve fide geliĢimi üzerine farklı polietiletilenglikol 
konsantrasyonlarının etkilerini belirlemek amacıyla, 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak Remzibey, Dinçer, 
Yenice ve Balcı aspir çeĢitleri ve polietilenglikol (PEG 6000) ile hazırlanan 4 farklı osmotik basınç 
ortamı (0, -0,4, -0,8, -1,2 MPa, su tutma gücüne sahip) kullanılmıĢtır. Deneme; Tesadüf Parselleri 
Faktöriyel Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak, 9 cm çapındaki petrilere 10 adet aspir tohumu 
ekilerek kurulmuĢtur. Tohum ekiminden sonra 4. günde çimlenme yüzdesi (%), 14. günde ise 
çimlenme gücü (%), fide uzunluğu (cm),  kök uzunluğu (cm), fide yaĢ ağırlığı (g), kök yaĢ ağırlığı (g) 
belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; çimlenme gücü ve fide uzunluğu bakımından çeĢit ile PEG dozları 
arasındaki interaksiyon önemsiz, diğer incelenen özelliklerde ise %1 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. 
En yüksek çimlenme yüzdesi %93.33 ile kontrol uygulamasında ve Yenice çeĢidinde, en düĢük 
çimlenme yüzdesi ise %30 ile Balcı çeĢidinde ve -1,2 MPa osmotik basınç altında gözlenmiĢtir. 
Denemede farklı PEG dozları uygulanan aspir çeĢitleri arasında Remzibey aspir çeĢidi yüksek osmotik 
basınç koĢullarına diğer çeĢitlere oranla daha dirençli bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., PEG konsantrasyonları, çimlenme, fide geliĢimi 
 

Effects of Different Doses of PEG(polietilen glikol)  on Germination and 
Early Seedling Development of  Different Safflower (Carthamus tinctorius 

L.) Cultivars 
 
Abstract: Safflower is commonly referred by names like pseudo saffron, American saffron, Turkish 
saffron, or dye saffron throughout the World. It is annual crop with broad-leaves, yellow, red or orange 
petals, with spine or spineless plant structure, drought-resistant, and the average oil content in range 
of 30-50%. This research was carried out to determine effects of different doses of PEG on different 
safflower cultivars on germination and seedling development during 2015 at Ankara University, Faculty 
of Agriculture, Department of Agronomy. Cv. Remzibey, Dinçer, Yenice and Balcı were used as 
research material in the study using four doses (0, -0,4, -0,8, -1,2 MPa, water retention power) of 
polyethyleneglycol (PEG 6000) to create variable osmotic pressure. The experiment was performed 
using factorial completely randomized block design with three replications using10 × 100 mm Petri 
dishes to culture seeds. Four days after sowing, data about germination percentage (%)was noted. At 
14th day of experiment, data about germination vigor(%), seedling length (cm), root length (cm), shoot 
fresh weight (mg) and root fresh weight (mg) were determined. Research results showed germination 
vigor had non significant interaction between PEG dose and length of seedlings, while the other 
investigated traits showed significant (p<0,01)interaction differences among doses. The highest 
germination percentage (%93,33), was noted on Control treatment with minimum germination of %30 
noted on cv. Yenice and cv. Balcı at -1,2 MPa osmotic pressure. Cv. Remzibey of safflower was noted 
as comparatively tolerant compared to other cultivars of safflower used in the study against doses of 
PEG.  

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., PEG Concentrations, germination, seedling growth 
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Samsun Ekolojik KoĢullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) 
Hatlarının Çiçeklenme Periyodunun Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma 
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Özet: Bu araĢtırma, Samsun ekolojik koĢullarında kıĢlık olarak ekilen 35 aspir hattının çiçeklenme 
periyodunu belirleyerek en fazla çiçek sayısına sahip aspir hat/hatlarını belirlemek amacıyla Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüĢtür. Hatları arasında %50 
çiçeklenme süresinin 13 ile 24 gün arasında değiĢtiği, ortalama gün sayısının 21 olduğu, en erkenci 
hattın 14 gün ile 3F ve 2MA hattı olduğu, en geççi hattın ise 24 gün ile 21KZ hattı olduğu, %100 
çiçeklenme süresinin 28 ile 33 gün arasında değiĢtiği, ortalama gün sayısının 31 gün olduğu, erkenci 
hattın 28 gün ile 47TR, 3F ve IET hattı olduğu, en geççi hattın ise 33 gün ile 26TR, 9IR, 41IR, 36SYR, 
10HJK, 7ET, 30ET, 24IL, 25IL, 11A, 39LAR, 34UZ ve 16PAK hattı olduğu tespit edilmiĢtir. Hatların 
%50 çiçeklenme oranına ulaĢtığında; çiçek sayısının 200 ile 353 arasında değiĢtiği, ortalama çiçek 
sayısının 274 olduğu, 45KB hattının 200 adet çiçek ile en az, 12I hattının ise 353 adet çiçek ile en 
fazla çiçek sayısına sahip olduğu, %100 çiçeklenme oranına ulaĢtığında; çiçek sayısının 406 ile 626 
arasında değiĢtiği, ortalama çiçek sayısının 513 olduğu, tıpkı %50 çiçeklenme durumunda olduğu gibi 
45KB hattı 406 adet çiçek ile en az çiçek sayısına sahip olmasına karĢı 12I hattı 626 adet çiçek ile en 
fazla çiçek sayısına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak 28TR, 41IR, 23KWT, 45KB, 39LAR ve 
32TJ hattı hariç diğer bütün hatlar, standart olarak alınan 47TR aspir hattından daha fazla sayıda 
çiçeğe sahip olduğu saptanmıĢtır.      

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., çiçeklenme periyodu   
 

A Research to Determination of Flowering Period of some Safflower 
(Carthamus tinctorius L.) Lines in Samsun Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was conducted in Field Crops Department of Ondokuz Mayıs University with the 
aim of determine flowering period of 35 safflower varieties which were planted as winter crops in 
Samsun ecological condition in order to identify flower producing capability of safflower varieties. Time 
to %50 flowering period varied between 13 to 24 days among genotypes and the average was 21 
days. The genotype 3F and 2MA have taken shortest (14 days); 21KZ has taken longest (24 days) in 
order to complete time to %50 flowering. %100 flowering changed 28 to 33 days and the average was 
31 days. 47TR, 3F and IET genotypes were taken less time (28 days), while 26TR, 9IR, 41IR, 36SYR, 
10HJK, 7ET, 30ET, 24IL, 25IL, 11A, 39LAR, 34UZ and 16PAK were taken more time (33 days) to 
complete %100 flowering. The number of flowers changed 200 to 353 in term of %50 flowering, the 
average flower number was counted 274, and least number (200) was counted in 45KB genotype, 
while 12I has produced maximum (353) number of flowers. The number of flowers changed 406 to 626 
in %100 flowering and the average was 513.14. The genotype 45KB has produced least (406) while 
12I genotype was produced the maximum (626) number of flowers just as the %50 flowering time. In 
conclusion other varieties except 28TR, 41IR, 23KWT, 45KB, 39LAR and 32TJ have produced more 
number of flowers than the standard variety named 45KB.  

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorious L., Flowering Period 
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Ana ve Ġkinci Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Soya [Glycine max L. 
(Merrill)] Genotiplerinin Performansları: I. Verim ve Verim Komponentleri 
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Özet: Bu çalıĢma, ana ve ikinci ürün koĢullarında yetiĢtirilen bazı soya genotiplerinin verim ve verim 
özellikleri bakımından performanslarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Ana ve ikinci ürün olarak iki 
farklı ekim zamanı (15 Mayıs-normal ve 25 Haziran-geç) ana parsellerde, dört adet genotip ise [(HA 
16-21 (MG IV), HA 36-37 (MG IV), Nova (MG III) ve SA-88 (MG III)] alt parsellerde olacak Ģekilde 
tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanan bu 
çalıĢma, Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında, 2010 yılında 
yürütülmüĢtür. Elde edilen verilere göre; bitki boyu, yan dal sayısı, meyve sayısı, tohum verimi ve 
protein oranı farklı ekim zamanlarından önemli ölçüde etkilenmiĢtir. Geç ekim ile karĢılaĢtırıldığında 
erken ekim ile %22,6 oranında daha yüksek tohum verimi elde edilmiĢtir (2231,5 kg/ha‟a karĢılık, 
2735,5 ve kg/ha). Bitki boyu, 100 tohum ağırlığı, yağ ve protein oranı bakımından genotipler arasında 
da önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Genotiplerin tohum verimleri 2443,9-2542,7 kg/ha arasında değiĢim 
göstermiĢ fakat aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Soya, ekim zamanı, ana ve ikinci ürün, verim, yağ, protein 
 

Performance of Soybean [Glycine max L. (Merrill)] Genotypes Under 
Main and Second Cropping Systems: I. Yield and Yield Components  

 
Abstract: The aim of this study was to determine the effects of planting date on yield and yield 
components of soybean genotypes. The experiment was conducted at the experimental area of 
Agricultural Faculty, Dicle University, Diyarbakir, Turkey in 2010 growing season. The treatment was 
replicated three times in split-plot based on randomized complete block design with two planting dates 
(15 May as optimum planting and 25 June as late planting) in the main plots and four genotypes [(HA 
16-21 (MG IV), HA 36-37 (MG IV), Nova (MG III) and SA-88 (MG III)] in the sub-plots. The results 
showed that plant height, branch number, pod number, seed yield and protein content were affected 
significantly by planting date. Seed yield was % 22,6higher for optimal planting compared with late 
planting. Plant height, seed mass, oil and protein content were significantly different among 
genotypes. Seed yield of genotypes ranged from 2443,9 to 2542,7 kg/ha, but the difference among 
genotypes were not statistically significant.  

Keywords: Soybean, planting date, main and second cropping system, yield, oil, protein  
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Ana ve Ġkinci Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Soya [Glycine max L. 
(Merrill)] Genotiplerinin Performansları: II. Yağ Asitleri Komposizyonu 
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Özet: Bu çalıĢma, ana ve ikinci ürün koĢullarında yetiĢtirilen bazı soya genotiplerinin yağ asitleri 
bileĢimi bakımından performanslarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Ana ve ikinci ürün olarak iki 
farklı ekim zamanı (15 Mayıs-normal ve 25 Haziran-geç) ana parsellerde, dört adet genotip ise [(HA 
16-21 (OG IV), HA 36-37 (OG IV), Nova (OG III) ve SA-88 (OG III)] alt parsellerde olacak Ģekilde 
tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanan bu 
çalıĢma, Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında, 2010 yılında 
yürütülmüĢtür. Elde edilen verilere göre; stearik (18:0), oleik (18:1), alfa (C18:3n-3) ve gama linolenik 
(C18:3n-6), eikosadienoik (20:2) ve lignoserik (24:0) yağ asitleri oranının geç ekim nedeniyle düĢüĢ 
eğilimi gösterdiği, linoleik (18:2), araĢidik (20:0) gibi yağ asitleri oranın ise erken ekim ile 
karĢılaĢtırıldığında daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, toplam doymamıĢ yağ asitleri oranı 
erken ekilen soya genotiplerinde daha yüksek bulunmuĢtur. HA 36-37 (OG IV) diğer genotiplerden 
önemli seviyede daha yüksek toplam doymamıĢ yağ asidi oranına sahip olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Soya, yağ asidi, ekim zamanı, ana ve ikinci ürün 
 

Performance of Soybean [Glycine max L. (Merrill)] Genotypes Under 
Main and Second Cropping Systems: II. Fatty Acid Composition  

 
Abstract: The aim of this study was to determine the effects of planting date on fatty acid composition 
of soybean genotypes. The experiment was conducted at the experimental area of Agricultural 
Faculty, Dicle University, Diyarbakir, Turkey in 2010 growing season. The treatment was replicated 
three times in split-plot based on randomized complete block design with two planting dates (15 May 
as optimum planting and 25 June as late planting) in the main plots and four genotypes [(HA 16-21 
(MG IV), HA 36-37 (MG IV), Nova (MG III) and SA-88 (MG III)] in the sub-plots. The results showed 
that stearic (18:0), oleic (18:1), alpha (C18:3n-3) and gamma-linolenic acid (C18:3n-6), eicosadienoic 
acid (20:2) and lignoceric (24:0) contents decreased, whereas, linoleic (18:2) and arachidic (20:0) 
increased with delay in planting date. Total unsaturated fatty acid content was higher in soybean 
genotypes planted late. With regard to genotypes, HA 36-37 (MG IV) was high in total unsaturated 
fatty acid content for both planting dates.  

Keywords: Soybean, fatty acid, planting date, main and second cropping system 
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Ana Ürün KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Soya ÇeĢitlerinin Önemli 
Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma; ana ürün koĢullarında yetiĢtirilen bazı soya çeĢitlerinin önemli agronomik ve kalite 
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmaya konu olan denemeler 2013 ve 2014 
yıllarında, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait araĢtırma alanında kurulmuĢ ve 
yürütülmüĢtür. Denemede, farklı olgunlaĢma grubuna giren; Nova, Bravo, May 53-12, Ġlksoy, Arısoy, 
AtakiĢi, Atem-7, Umut-2002, Cinsoy, Sa.88, S.4240, Türksoy, Adasoy, Blaze, Ha.16-21 ve Nazlıcan 
soya çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç 
tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Ekimler Mayıs ayının ilk haftasında, hasatlar ise çeĢitlerin olgunlaĢma 
durumuna göre 25 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında yapılmıĢtır. Denemeye alınan çeĢitlerin; bitki boyu, 
ilk bakla yüksekliği, bakla sayısı, dal sayısı, 100 tohum ağırlığı, yağ oranı, ham yağ verimi, protein 
oranı ve tohum verimi gibi önemli agronomik ve kalite özellikleri incelenmiĢtir. Ġki yıllık sonuçlara göre 
denemeye alınan soya çeĢitlerinin tohum verimi değerleri 428,8-537,7 kg/da arasında değiĢim 
göstermiĢ ve dekara en yüksek tohum verimi AtakiĢi (537,7 kg/da) ve Arısoy (498,2 kg/da) 
çeĢitlerinden elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Soya, Ana Ürün, Tohum verimi, Kalite özellikleri 
 

The Determination of some Important Agronomical and Quality 
Properties of Soybean Varieties in Maine Crop Conditions 

 
Abstract: The objective of this study was to determine important agronomical and quality properties of 
some soybean varieties in main crop conditions in Cukurova region. 14 soybean varieties such as 
Nova, Nazlıcan, Ġlksoy, Arısoy, AtakiĢi, Atem-7, Umut-2002, Cinsoy, Sa.88, S.4240, Türksoy, Adasoy, 
Blaze ve Ha.16-21 belonging to different maturity group were used as a research material in this 
study. The experiment was conducted in University farm in 2013 and 2014. The experimental design 
was a Randomized Complete Block with three replications. The agronomical characteristics such as 
plant height, branch number, the lowest pod height, pod number, 100 seeds weight, seed yield, oil 
content, crude oil yield and protein content were investigated. According to a two-year average, the 
seed yield was varied between 428,8-537,7 kg/da and the highest seed yield was obtained from 
AtakiĢi (537,7 kg/da) and Arısoy (498,2 kg/da) varieties.  

Keywords: Soybean, Main crop, Seed yield and Quality characteristics 
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Çanakkale KoĢullarında Soya ÇeĢitlerinin Verim ve Bazı Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 
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2
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Sorumlu Yazar İletişim: ozdenoz@selcuk.edu.tr 
 
Özet: Soya, Leguminosaea familyasından değerli bir yağ ve protein bitkisidir. Bu çalıĢma, soya 
çeĢitlerinin tohum verimi ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla ana ürün olarak, Çanakkale 
sulu koĢullarında 2010 yılında yürütülmüĢtür. Athow, Ataem, Cinsoy, Nazlıcan, Nova, Umut 2002, 
Batem Erensoy, BDS 27 Aday, Deficiance, A3935 ve Arısoy çeĢitlerinin materyal olarak kullanıldığı 
araĢtırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırma 
sonuçları; tohum verimi, yağ oranı, protein oranı, yağ verimi ve protein verimi bakımından çeĢitler 
arasındaki farklılıkların önemli olduğunu göstermiĢtir. Yağ oranı en yüksek Arısoy (%22,20), protein 
oranı Batem Erensoy (%40,20) çeĢidinde tespit edilirken, Athow ve Ataem çeĢitleri tohum verimi 
(sırasıyla, 405,9 kg/da ve 335,5 kg/da), yağ verimi (sırasıyla, 85,0 kg/da ve 69,0 kg/da) ve protein 
verimi (sırasıyla 142,9 kg/da ve 127,9 kg/da) bakımından en yüksek değerlere sahip olmuĢlardır. 
Sonuç olarak; gerek yüksek tohum verimi gerekse yüksek yağ ve protein verimleri açısından Athow ve 
Ataem çeĢitlerinin Çanakkale koĢullarında ana ürün olarak baĢarıyla yetiĢtirilebilecekleri söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Glycine max (L.) Merrill, yağ oranı, yağ verimi, protein oranı, protein verimi  
*Bu makale, yüksek lisans tez çalıĢmasından özetlenmiĢtir. 

 

Determination of Yield and some Quality Properties of Soybean Cultivars 
Under Çanakkale Conditions 

 
Abstract: Soybean is a valuable oil and protein plant from Leguminosae family.This study was 
conducted to determine on yield and some quality properties of soybean cultivars which are grown as 
a main crop under Çanakkale irrigated conditions in 2010.Experimental design was randomized 
complete block arrangement with three replications and Athow, Ataem, Cinsoy, Nazlıcan, Nova, Umut 
2002, Batem Erensoy, BDS 27 Aday, Deficiance, A3935 and Arısoy soybean cultivars were used as 
materials. In this research results showed that in terms of seed yield, oil ratio, protein ratio, oil yield 
and protein yield were significant differences between the varieties. The highest oil ratio was obtained 
from Arısoy (%22,2), protein ratio was Batem Erensoy (40.2 %). The highest seed yield (4059,0 kg/ha, 
3355,0 kg/ha), oil yield (850,0 kg/ha, 690 kg/ha) and protein yield (1429,0 kg/ha, 1279,0 kg/ha) were 
determined Athow and Ataem cultivars, respectively. It is concluded that; in terms of the highest seed 
yield, oil and protein yields, Athow and Ataem, are the most suitable cultivars among the used cultivars 
in Çanakkale conditions.  

Keywords: Glycine max (L.) Merrill, oil ratio, oil yield, protein ratio, protein yield.  
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Ġleri Generasyon Soya Hatlarının Bursa Ekolojik KoĢullarında Bazı Verim 
ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma ileri kademedeki farklı soya fasulyesi hat ve çeĢitlerinin Bursa ekolojik koĢullarında 
bazı verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, bitki 
materyali olarak Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (KAGMN, KAMD, KAMD03, KANA, KAND, 
KASM02, KASM03), Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (BATEM306) ve Bahri DağdaĢ 
Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (BDSA05, BDUS01, BDUS04) tarafından geliĢtirilen F9 
kademesindeki 11 adet ileri kademedeki soya hattı ile Ģahit olarak 4 farklı soya çeĢidi (Arısoy, Ataem 
7, Bravo ve Nova) kullanılmıĢtır. Tarla denemeleri dört tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine 
göre yürütülmüĢtür. AraĢtırmada çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olgunluk gün sayısı, bitki boyu, ilk 
bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı, ham protein oranı ve ham yağ 
oranı özellikleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Ģahit çeĢitlere göre daha yüksek tohum verimine 
sahip olan veya onlarla aynı istatistiksel grupta yer alan BDUS04, BDSA05, KAGMN ve KAMD03 
hatlarının ümitvar olduğu söylenebilir.     

Anahtar Kelimeler: Glycine max L., verim, verim komponentleri, ham yağ oranı, ham protein oranı 
 

Determination of some Yield and Yield Properties of Advanced Soybean 
Lines under Bursa Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was carried out to determinate some yield and quality properties of advanced 
soybean lines and varieties under Bursa ecological conditions in Uludag University Faculty of 
Agriculture Agricultural Research and Application Center in 2014. In the study, 11 advanced soybean 
lines in F9 stage developed by Black Sea Agricultural Research Institute (KAGMN, KAMD, KAMD03, 
KANA, KAND, KASM02, KASM03), Western Mediterranean Agricultural Research Institute 
(BATEM306) and Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute (BDSA05, BDUS01, 
BDUS04) and 4 different soybean varieties (Arısoy, Ataem 7, Bravo ve Nova) were used as the plant 
material. Field trials were conducted according to a randomized complete block experimental design of 
four replications. The number of days to flowering, the number of days to physiological maturity, plant 
height, first pod height, pod number per plant, seed yield, 1000 seed weight, crude protein content and 
crude oil content properties were investigated in the study. As a result of research, BDUS04, BDSA05, 
KAGMN and KAMD03 lines said to be promising which having a higher seed yield according to the 
kinds of witness or in the same statistical group with them. 

Keywords: Glycine max L., yield, yield components, crude oil content, crude protein content 
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Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Genotiplerinin Orta Anadolu 
ġartlarında YetiĢtirilme Ġmkanlarının Belirlenmesi 
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1
 Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu, Konya 

*Sorumlu Yazar İletişim: irfanozer@selcuk.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢma, Orta Anadolu Bölgesinin sulu tarım yapılan arazilerinde alternatif ürün olarak soya 
fasulyesinin yetiĢtirilme imkanlarını belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi. Sarayönü Meslek 
Yüksekokulu deneme tarlasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada materyal olarak Bahri DağdaĢ Uluslararası 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünün 5 soya hattı (BDS 07, BDS 11, BDS 21, BDS 25, BDS 27), 7 soya 
çeĢiti (A 3935, ARISOY, ATAEM 7, ATAKĠġĠ, DEFĠANCE, NE 3399, NOVA) olmak üzere toplamda 12 
farklı soya fasulyesi genotipi kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bakla boyu, baklada dane 
sayısı, ilk dal yüksekliği, bin dane ağırlığı, ham protein oranı, ham kül oranı, ham yağ oranı ve dane 
verimi belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre incelenen özellikler arasından verim ve ilk dal 
yüksekliği istatistiki bakımdan p<0,05 seviyesinde önemli bulunmuĢ ve en yüksek verim BDS 11 
(598,56 kg/da) genotipinden elde edilmiĢtir. Protein içeriği bakımından ise BDS 27 (Çetinbey) 
genoptipin en yüksek değere (%36,61) sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuca göre  Konya sulu 
tarım alanlarında dane verimi açısından BDS 11 genotipinin, protein içeriği bakımından ise BDS 27 
genotipinin tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Soya fasulyesi, genotip, verim, kalite 
 

Determination of Growing Facilities of some Soybean (Glycine max L. 
Merr.) Genotypes in Central Anatolian Conditions 

 
Abstract: Present research was conducted to determine growing facilities of soybean as an 
alternative crop in Central Anatolian Region conditions which are irrigable fields and, research was set 
up in Selcuk University Sarayonu Vocational School trial field. A total of 12 soybean consisted from 5 
soybean lines (BDS 07, BDS 11, BDS 21, BDS 25, BDS 27) developed by Bahri Dagdas International 
Agricultural Research Institute and 7 soybean varieties (A 3935, ARISOY, ATAEM 7, ATAKĠġĠ, 
DEFĠANCE, NE 3399, NOVA) were used as material. Trial was made according to the randomized 
plots design with 3 replications. Plant height, first pod height, pod length, number of seed per pod, first 
branch height, thousand seed weight, crude protein ratio, crude ash ratio, crude oil ratio and seed 
yield parameters were determined. Results of the study showed that seed yield and first branch height 
were important on the significance level of p<0,05 and the highest seed yield (598,56 kg/da) was 
obtained from the BDS 11 genotype. BDS 27 (Cetinbey) genotype showed the highest protein ratio 
(%36,61). Results of the present research showed that the BDS 11 genotype is promising by view of 
seed yield and BDS 27 genotype is for protein ratio in the irrigable fields of Konya province. 

Keywords: Genotype, quality, soybean, yield.    
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Bafra Ovasında Orta Erkenci Soya Fasulyesi (Glycine max (L.) Merr.) Hat 
ve ÇeĢitlerinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Kriterlerinin Belirlenmesi 
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1
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Özet: Bu araĢtırma, Karadeniz Bölgesi Soya Islah AraĢtırmaları kapsamında geliĢtirilen orta erkenci 
soya hatlarının ve kontrol çeĢitlerin tohum verimi ve bazı verim kriterlerinin belirlenmesi amacıyla, 
Bafra koĢullarında 2014 yılında yürütülmüĢtür. Deneme materyali olarak Islah çalıĢmaları sonucunda 
ümitvar görülen, orta erkenci ve Verim denemesi aĢamasına (F9) gelmiĢ 18 hat ve 4 kontrol çeĢit 
kullanılmıĢtır. Denemeler Tesadüf Blokları Deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. 
AraĢtırmada bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, tane verimi, 100 tane ağırlığı 
gözlemleri alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre; bitki boyu 127,2-148,8cm, ilk bakla yüksekliği 18,5-
23,6 cm, bakla sayısı 50-69 adet/bitki, tane verimi 363,2-499,5kg/da, 100 tane ağırlığı 16,73-22,89g 
arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Islah, çeĢit,soya , verim. 
 

Determination of Seed Yield and Yield Components on Middle Early 
Soybean (Glycine  Max (L.) Merr.) Lines and Cultivars in Bafra 

  
Abstract: This study was conducted in 2014 at the Samsun/Bafra Black Sea Agricultural Research 
Institute trial fields to investigate certain soy lines developed within the scope of the Black Sea 
Soybean Breeding Research project, and to evaluate the yield potential of registered cultivars from 
Turkey. A total of 18 selected lines at Yield trial stage (F9) that were promising based on their 
breeding studies were selected as study materials along with 4 control cultivars. Trials were performed 
in four replications according to the randomized complete block design. During our study, observations 
were made regarding plant height, first pod height, pod number per plant, grain yield, and 100-seed 
weight. According to the obtained results ; plant height 127,2 - 148,8cm, first pod height from 18,5 – 
23,6 cm , pod number per plant 50-69 beans/plant, grain yield 363,2 -499,5 kg/da and 100-seed 
weight 16,73- 22,89g.  

Keywords: Breeding, cultivar, soybean, yield  
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Soya (Glycine max L.) ÇeĢitlerinin Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine 
Çinko Dozlarının Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma, 2010 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü‟ ne ait 
seralarda saksılarda yürütülmüĢtür. Denemede 2 farklı soya çeĢidi (Cisne, Stressland) ile 4 farklı çinko 
dozunun (0, 5, 10 ve 15 mg/kg toprağa) uygulandığı bu çalıĢmada soya çeĢitlerinin vejetatif aksamı 
üzerinde çinko uygulamalarının etkisini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Deneme, Tesadüf Parselleri 
Deneme Deseni' ne göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢma sonucunda; soya çeĢitlerinin, 
bitki boyu, yaprak sayısı, kök uzunluğu ve yaĢ yaprak ağırlığı dıĢındaki diğer incelenen tüm özellikler 
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemli (P<0,05) bulunmuĢtur. Çinko uygulamalarının ise bitki boyu, 
yaprak sayısı ve kök uzunluğu üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsiz iken diğer özellikler 
üzerindeki etkisi önemli (P<0,05) bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Soya, çeĢit, çinko dozları, morfolojik özellikler 
 

The Effect of Zinc Doses on the some Morphologic Character of Soybean 
(Glycine max L.) Cultivars 

 
Abstract: This study was carried out in pots in greenhouses belong to Department of Horticulture, 
Faculty of Agriculture, University of Yuzuncu Yil in 2010 year. In trial two different soybean cultivar 
(Cisne and Stressland) with four different zinc doses (0, 5, 10 ve 15 mg/kg soil) were applied. In this 
study aimed to determine effect of zinc applications on soybean varieties vegetative parts. The 
experiment was conducted using a complete randomized design with 3 replications.In the study result; 
it was founded statistically significant (P<0.05) effects on all other features except to plant height, 
number of leaf, root height and fresh  leaf weight of soybean cultivars. It was founded significant 
(P<0.05) effect on other features while statistically insignificant effects on plant height, number of  leaf 
and  root height of zinc applications. 

Keywords: Soybean, cultivar, zinc doses, morphological attributes 
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ġanlıurfa KoĢullarında Ana Ürün Soya Tarımında Farklı Azot Dozları ve 
Bakteri SuĢlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi 
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Özet : Bu çalıĢma, ana ürün olarak soya bitkisinde farklı azot dozları (0, 4, 8 ve 12 kg/da) ve bakteri 
suĢlarının (335, 649, 1809 ve USDA 110 nolu) verim ve verim unsurları üzerine etkisini belirlemek 
amacıyla, 2012 yılında GAP Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünün GündaĢ istasyonunda 
yürütülmüĢtür. Deneme; tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller deneme deseninde üç tekerrürlü 
olarak parsel boyu 6 m, her parselde 4 sıra,  sıra arası 70 cm ve sıra üzeri ise 5 cm olacak Ģekilde 
kurulmuĢtur. Ana parseller azot dozları, alt parselleri ise bakteri Ģuslarından oluĢturulmuĢtur. Deneme; 
05 Mayıs 2012 tarihinde tavlı toprağa ekilmiĢtir. Denemede materyal olarak Adasoy çeĢidi kullanılmıĢ 
olup, soya tohumları bakteri suĢları ile 1/100 (bakteri/ tohum) oranında aĢılanmıĢtır. Ekimle birlikte 
fosforlu gübre olarak 7 kg da-1 P2O5 eĢdeğeri triple süper fosfat tüm parsellere eĢit olarak 
uygulanmıĢtır. AraĢtırmada; Ġlk bakla yüksekliği, bitki boyu, bitki baĢına bakla sayısı, 1000 tane ağırlığı 
ve verim gibi özellikler incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, en 
yüksek verimi azot dozu olarak N1 (4 kg/da) ve N2 (8 kg/da) uygulamalarının, bakteri suĢları 
bakımından ise S0 (kontrol) ile S3 (USDA 110) nolu suĢdan elde edildiği ve azot dozlarıxbakteri 
suĢlarının interaksiyonunun önemli olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Soya, ġanlıurfa, azot, bakteri suĢları, ana ürün 
 

Effects on the Agricultural Yield and Yield Components of Nitrogen of 
Different Soybean Rhizobia  in Main Products in Sanliurfa Conditions 

 
Abstract: This study was carried out different doses of nitrogen in soybean plants as the main product 
(0, 4, 8 and 12 kg/da) and bacterial strains (335, 649, 1809 and USDA 110) to determine the effect on 
yield and yield components, in 2012 GündaĢ station in the GAP Department of Agricultural Research 
Institute.The trial was set to be the plots in split block design with three replications in parcel size 6 m, 
4 rows in each plot, the row spacing of 70 cm and the intra-row space of 5 cm. Main plots nitrogen 
doses, sub-plots were generated from the bacterial strain. The trial were sown in annealed soil in 05 
May 2012. Adasoy was used as a material and was inoculated with soybean seeds bacterial strain in 
1/100 (bacteria/seed) in the trial. With sowing, as phosphorus fertilizer in 7 kg da

-1
 P2O5 equivalent of 

triple super phosphate was applied equally to all parcels. In the study; properties such as first pod 
height, plant height, number of pods per plant, 1000 grain weight and yield have been investigated. 
When the data obtained from study results was evaluated,  the highest yield as dose of nitrogen 
efficiency N1 (in 4 kg/da) and N2 in (8 kg/da) implementations, in terms of bacterial strain S0 (control) 
and S3 (USDA 110) which transmits the obtained strain which has been found to be not important for 
interaction of the nitrogen dosesxbacterial strains. 

Keywords: Soybean, ġanlıurfa, nitrogen, bacterial strains, main crop 
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Melezleme Yöntemiyle “Ataem-7” Soya ÇeĢidinin GeliĢtirilmesi 
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Özet: Yüksek verimli, erkenci ve kaliteli soya çeĢitlerini ıslah etmek amacıyla yapılan bu araĢtırmalar, 
1993-2003 yılları arasında, Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarla Bitkileri 
Bölümü‟nde yürütülmüĢtür. Melezleme Islahı yönteminin uygulandığı bu çalıĢmada, açılan 
generasyonlarda seleksiyon iĢlemi, “Pedigri” yöntemine göre yapılmıĢtır. Bu amaçla; A-3127 çeĢidi ile 
A-3860 hattı ebeveyn olarak seçilmiĢlerdir. 1993 yılında baĢlatılan melezleme çalıĢması ile, F1 
tohumları elde edilmiĢtir. Ġkinci yıl (F2‟de), tek bitki seçimlerine baĢlanmıĢ ve F5 kademesinde tek bitki 
seçme iĢlemine son verilmiĢtir. Tek bitki seçiminde, verim, erkencilik, yatma, tane dökme ve tohum 
kalitesi gibi özellikler dikkate alınmıĢtır. Bu özelliklere göre seçilen hatlarla yedinci yılda mikro verim 
denemesi kurulmuĢ ve ıslah amacına uygun hatlar belirlenmiĢtir. Bölge koĢulları için uygun bulunan bu 
hatlarla makro verim denemelerine devam edilmiĢtir. Ana ürün ve ikinci ürün koĢullarında yürütülen 
verim denemeleri sonuçlarına göre belirlenen bir adet çeĢit adayı (ATAEM-7), 2004 yılında tescile 
sunulmuĢtur. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından iki yıl (2004 ve 2005 
yıllarında) süreyle yapılan “Tarımsal Değerleri Ölçme (TDÖ)” soya çeĢit tescil denemeleri sonuçlarına 
göre, standart çeĢitlerden daha iyi özelliklere sahip olduğu saptanmıĢ ve bunun üzerine 2006 yılında 
toplanan Tescil Komitesinde “ATAEM-7” isimli soya hattı, yine aynı isimle “ATAEM-7” olarak tescil 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, çeĢit, ıslah, melezleme, verim 
 

Development of Soybean Variety "Ataem-7" with Crossing Method 
 
Abstract: This study was conducted in Field Crops Department of Batı Akdeniz Agricultural Research 
Institute in between 1993 and 2003 years. The objectives of this research were to breeding high 
yielding and quality soybean cultivars for Batı Akdeniz region. In this study, the crossing breeding 
method was used and plant selection was made according to “Pedigree selection” method in 
segregating materials. A-3127 and A-3860 varieties were used as parents in this breeding program. 
Crossing was made and F1 seeds were harvested in 1993. It was started to single plant selection at F2 
and continued to F5 stage. The single plants were selected according to yield, maturity group, lodging, 
pod shattering and seed quality. The selected lines were tested (as two rows) in seventh year of the 
program and lines were selected according to breeding objectives. Macro yield trials were continued 
with these lines suitable for regional conditions.  According to the main and second crop yield trials 
results, one variety candidate (ATAEM-7) has been submitted to the registiration in 2004. This line 
was found to have better properties than standard varieties according to the results of two years (2004 
and 2005) soybean variety registration trials made by the Directorate of Seed Registration and 
Certification Center. "ATAEM-7" line has been registered as “ATAEM-7” with the same name at The 
Registration Committee in 2006. 

Keywords: Groundnut, cultivar breeding, crossing, pedigree method, pod yield 
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Türkiye’de Soya Üretiminin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle 
Geleceğe Yönelik Beklentiler 

 
Hilal Yılmaz

1
, Oğuz Parlakay

2
, A. Korhan ġahar

1
, Pınar Çubukcu

1
, Selcan Akkoyun

1
 

  
1 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

2
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Hatay 

Sorumlu Yazar İletişim: karakusm27@hotmail.com 
 
Özet: Türkiye‟de 1930‟lu yıllarda Karadeniz Bölgesi‟nde ekimine baĢlanan ve son yıllarda 2. ürün 
projesi ile ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi‟nde yetiĢtirilen soya, gıda maddesi, hayvan yemi ve gıda 
sanayinde hammadde olarak değerlendirilmektedir. GeniĢ kullanım alanına sahip olmasına rağmen 
ülkemizde üretim miktarı çok az olup, henüz iç talebi karĢılayamamaktadır. Yapılan bu çalıĢma ile 
Türkiye‟de soya üretiminin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla, ekim alanı, üretim miktarı, 
verim durumu, dıĢ ticareti ve fiyatlarındaki geliĢmeler incelenmiĢtir. Veriler analiz edilirken Çizelgelar, 
grafikler ve indeks hesapları kullanılmıĢtır. Ayrıca geleceğe yönelik beklentiler tahmin edilirken “Trend 
Analizi” yönteminden faydalanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye‟de soya ekim alanı ve üretim 
miktarlarının yeterli düzeyde olmadığı, uygulanan tarım politikalarının üreticiyi soyaya 
yönlendiremediği, iç talebin önemli bir kısmının ithalatla karĢılandığı belirlenmiĢtir. Ġç talebi 
karĢılayabilmek için ekim alanını artıracak politikaların geliĢtirilmesi gerekmektedir. Üreticileri soya 
ekimine yönlendirecek, daha etkili tarım politikalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu konuda 
dünyada soya üretiminde söz sahibi olan ABD ve Brezilya‟nın soya için uyguladığı tarım politikaları 
incelenerek, soya üreticisini cezbedecek politikalar geliĢtirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, üretim, dıĢ ticaret, destekleme politikası, trend analizi 
 

Current Status of Soybean Production and Prospects for the Future with 
Trend Analysis Method in Turkey 

 
Abstract: Soybean which started grown in 1930 in the Black Sea region and nowadays mainly grown 
with second crop projects in the Mediterranean region, is considered as a food, animal feed, raw 
material in the food industry. Despite having a wide range of usage, Turkey`s soybean production is 
very limited and still cannot meet domestic demand. This study was aimed to assess the current 
situation of the soybean production in Turkey. Developments of soybean area, production, yield, trade 
and price were examined. While data analyze, tables, charts and index calculation were used. Also 
"Trend Analysis" method was utilized for the future prospects.  According to the findings, Turkey is not 
sufficient in soybean acreage and production volumes. Producers did not lead to soybean production 
with the implementation of agricultural policies. It was determined that a significant portion of domestic 
demand met by imports. In order to meet domestic demand, enhancing policies must develop soybean 
planting area. It seems to be a need for more effective agricultural policies for soybean production. In 
this regard, it should be examined US and Brazil`s soybean policies which dominated the world 
soybean production and Turkey`s soybean policies should be developed to attract the producers. 

Keywords: Soybean, Production, Trade, Agricultural Policy, Trend Analysis 
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Askorbik Asidin EskitilmiĢ Soya Tohumlarında Çimlenme Özellikleri 
Üzerine Olan Etkisi 
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Özet: Yağ bitkileri tohumlarında eskimeden dolayı gerçekleĢen düĢük tohum vigoru en yaygın 
sorunlardan biri olarak bilinmektedir. Bu deneme ekimden önce priming Ģeklinde eskitilmiĢ soya 
tohumlarına uygulanan Askorbik asidin etkisinin belirlenmesi için yapılmıĢtır. Deneme 4 tekerrürde ve 
Tesadüf  Parseller Deneme Deseni Ģeklinde Urmia Universitesi Ziraat  Fakültesi  Agronomi  
Bölümünün  laboratuarında  2014 yılında yapılmıĢtır. Denemede  kullanılan  tohumlar oda sıcaklığında 
(22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup doğal eskitilmiĢtir. Denemede kullanılan Askorbik asidin 

yoğunlukları ise 0, 25, 50, 75 ve 100 ppm Ģeklinde hazırlanmıĢtır. Kontrol tohumlar ise sadece 
dezenfekte edilmiĢtir. Denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi (GI), ortlama çimlenme süresi 
(MGT) ve fide uzunluğu ve kuru ağırlığı değerlendirilmiĢtir. Sonuçların incelenmesinde Askorbik asidin 
yoğunluğu arttıkça çimlenme indeksleri ve vigorda yükselme meydana geldikleri tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, tohum yaĢlanması, çimlenme, priming 
 

Effects of Seed Treatment with  Different Concentrations of Ascorbic 
Acid On Germination of Aged Soybean Seeds 

 
Abstract: The reduced seed vigor affected by aging is common problems of oil crop cultivation. In 
order to studing the effect of seed treatment with different concentrations of ascorbic acid on 
germination of aged soybean seed a research was organized in Department of Agronomy, Faculty of 
Agriculture, Urmia University in 2014. The seeds were used in this experiment were naturally aged 
during five years under laboratory conditions (22±2 ˚C). Studied treatments were seed priming with 25, 
50, 75 and 100 ppm of ascorbic acid. Control seeds were not treated (except disinfection). Final 
germination percentage, mean germination time (MGT), germination index (GI), seedling length and 
seedling dry weight were measured. The results showed that by increasing the concentration of 
ascorbic acid germination and seedling growth indices improved. 

Keywords: Soybean, Aging, Ascorbic Acid, Seed Treatment, Germination.   
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Eski Soya Tohumu Üzerine Ekimden Önce Uygulanan Hardningin 
Çimlenme Ġndekslerine Olan Etkisi 
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Özet: Bu deneme eskimiĢ soya tohumlarının çimlenmesinde Hardning muamelelerin etkisi üzerine 
yapılmıĢtır. Deneme 4 tekerrürde ve Tesadüf  Parseller  Deneme Deseni Ģeklinde Urmia Universitesi 
Ziraat  Fakültesi  Agronomi  Bölümünün  laboratuarında 2014 yılında yapılmıĢtır. Denemede kullanılan 
tohumlar oda sıcaklığında (22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup doğal eskitilmiĢtir. Denemede 3 çeĢit 

hardning uygulanmıĢtır. Ġlk uygulamada tohumlar 2 aĢamada ardı ardına 12 saat süresince toplam 24 
saat saf da ıslatılmıĢ daha sonra kurutulmuĢtur. Ikinci hardening uygulamasında ise ıslatılma süresi 6 
saat toplam 12 saata düĢürülmüĢtür. Üçüncü uygulama Ģeklinde ise tohumlar 3 aĢamada ve her 
birinde 5 saat süresince saf suda ıslatılmıĢtır. Tüm uygulamaların aĢamalar arsında 24 saat ara verilip 
ve gölgede kurutma yapılmıĢ daha sonra devam edilmiĢtir. Uygulamalar oda sıcaklığında yapılmıĢ 
olup kontrola ise dezenfeksiyon harici hiç bir muamele uygulanmamıĢtır. Denemede son çimlenme 
oranı, çimlenme indeksi (GI), ortlama çimlenme süresi (MGT) ve fide uzunluğu ve kuru ağırlığı 
değerlendirilmiĢtir. Deneme sonuçları tüm hardning muamelelerin tohum eskilme etkilerinin 
azalmasına neden olduklarını göstermiĢtir. Fakat en yüksek etki 3 aĢamada yapılan hardningden elde 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hardning, soya, çimlenme, yaĢlanmıĢ tohum  
 

Evaluation The Influence of Different Hardening Pre- Sowing Seed 
Treatments On Germination of Aged Soybean Seed  

 
Abstract: In order to evaluation the effects of different hardening pre-sowing seed treatments on 
germination of soybean aged seeds an experiment was conducted in Department of Agronomy, 
Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014. Three hardening treatment were evaluated. In one 
treatment first seed sample was primed in distilled water for 12 h with two times (in total 24 h). Second 
seed sample was soaked in distilled water for 6 h in each time of treatment (in total 12 h). In the third 
method of hardening seeds were soaked in distilled water in three steps for 5 h in each time (in total 
15 h). In all treatment after each soaking before again wetting seeds were re-dried to reach near initial 
moisture content under shade for 24 h. treatments were performed in laboratory conditions (22±2 ˚C). 
The seeds were used in this experiment were naturally aged during five years under laboratory 
conditions (22±2 ˚C). Final germination percentage, mean germination time (MGT), germination index 
(GI), seedling length and seedling dry weight were measured. The results showed that all three 
methods of seed treatment compared with the control were significantly contributed to improve 
germination. However, the greatest impact to improved germination and vigor was achieved for 
hardening in three phases. 

Keywords: Hardening, Soybean, Germination, Aged seeds. 
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Hidrotermal Uygulamasının EskitilmiĢ Soya Tohumlarında Çimlenme 
Ġndekslerine Olan Etkisinin Belirlenmesi 
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Özet: BaĢarılı bir tarımın temeli uygun çimlenme ve kuvvetli vigordur. Tohum  yaĢlanması vigor ve 
çimlenmeyi olumsuz etkileyen önemli bir etmen olarak bilinmektedir. Bu denemede hidro termalın 
eskilmiĢ soya tohumunun olmsuz çimlenmesinin engellemesine olan etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıĢtır.  Deneme 4 tekerrürde ve Tesadüf  Parseller  Deneme Deseni Ģeklinde Urmia 
Universitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünün laboratuarında 2014 yılında yapılmıĢtır. Denemede  
kullanılan  tohumlar oda sıcaklığında (22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup doğal eskilmiĢtir. Deneme 

baĢlangıcında tohumlar 12 saat süresince 20, 25, 30 ve 35
o
C sıcaklığında olan saf su içersinde 

tutulmuĢtur. Kontrol tohumlarına ise hiç bir muamele uygulanmamıĢtır. Denemede son çimlenme oranı 
(% FG), çimlenme indeksi (GI), ortalama çimlenme süresi (MGT) ve fide uzunluğu ve kuru ağırlığı 
değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar 25 ve 30 derecede olan muamelelerin eskilmiĢ tohumların çimlenmesinde 
geliĢme oluĢturduklarını göstermektedır. Fakat 20

o
C saf su uygulamasında çimlenme sonuçları kontrol 

ile farklılık göstermemiĢtir. Denemede en yüksek çimlenme özelliklerinin değerleri 25 ve 30
o
C 

hidrotermal uygulamasından elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeleri: Hidro termal, soya, eskilmiĢ tohum, çimlenme, vigor 
 

The Study of Hydrothermal Pre-Sowing Seed Treatment On Improving 
Germination of Aged Soybean 

 
Abstract: Favorable germination is a pillar of the success of any crops.  Seed Aging is one of the 
most important factors to the reduction of seed vigor. To evaluate the effect of hydrothermal pre 
sowing seed treatment on improving germination of aged soybean seed a research was organized 
based on completely randomized design (CRD) with four replications in Department of Agronomy 
Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014. Studied treatments were soaking seed samples in 
distilled water at 20, 25, 30 and 35˚C. Control seed sample except disinfection was not any treated. 
The seeds were used in this experiment were naturally aged during five years under laboratory 
conditions (22±2 ˚C). Final germination percentage, mean germination time (MGT), germination index 
(GI), seedling length and seedling dry weight were measured. The results indicated that studied 
treatments at 25 and 30 ˚C were lead to improved germination of aged soybean seed. In contrast to, 
the hydrothermal treatment at 20 ˚C was not significantly different to control. Although seed treatment 
at 35 ˚C promotes germination and vigor compared to control, but has weaker results compared to 25 
and 30 ˚C treatments.   

Keywords: Hydrothermal, Soybean, Aging, Germination, Seed Vigor.  
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Özet: Tohumun çimlenmesi ve vigor düĢüĢü nedenlerinin en önemlisi tohum eskimesidir. Bu 
denemede yosun özünden elde edilen organik büyüme stimülatörü Marmarinin yaĢlanmıĢ soya 
tohumlarının çimlenme indeksleri üzerine etkisi araĢtırılmiĢtir. Deneme 4 tekerrürde ve Tesadüf 
Parseller Deneme Deseni Ģeklinde Urmia Universitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünün 
laboratuarında  2014 yılında yapılmıĢtır. Marmarin %0, 0,5, 1, 1,5 ve 2 oranı yoğunluklarında 
uygulanmıĢtır. Denemede kullanılan tohumlar oda sıcaklığında (22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup 

doğal eskilmiĢtir. Deneme baĢlangıcında tohumlar 12 saat süresince Marmarinin içinde daldırılmıĢtır. 
Denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi (GI), ortlama çimlenme süresi ve fide uzunluğu ve 
kuru ağırlığı değerlendirilmiĢtir. Deneme sonucu tüm Marmarin yoğunluklarının çimlenme indekslerini 
geliĢtirdiklerini göstermektedir. Eskime etkilerinin azalmasında %1,5 ve 2 Marmarin en yüsek etkiye 
sahip olmuĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: Marmarin, soya, eskime, çimlenme, vigor 
 

Studying The Effects of Marmarin On Reducing The Aging Impacts of 
Soybean Seed 

 
Abstract: Aging is one of the most important factors to the reduction of seed vigor.  In order to assess 
the impact of seed priming with marmarin on reducing the aging impact of soybean seed an 
experiment conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014. 
Treatments were five concentrations of marmarin solutions (0 “as the control”, %0,5, 1, 1,5 and 2). 
Control seed sample except disinfection was not treated. The seeds used in this study were aged 
naturally during the five years under laboratory conditions (22±2 ˚C). Use a compactly randomized 
design (CRD) with four replications. Seeds were treated for 12 h in marmarin solutions. Final 
germination percentage, mean germination time (MGT), germination index (GI), seedling length and 
seedling dry weight were measured. The results showed that seed priming in all concentrations 
improved studied parameters than control. However, 1 and 1,5 % marmarin solutions have the 
greatest impact on reducing of the seed aging symptoms in soybean.  

Keywords: Marmarin, Soybean, Germination, Seed Vigor. 
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Özet: Birçok tarla bitkileri tarımında tohum vigoru düĢüĢü baĢarısız sonuçlara neden olmaktadır. Bu 
denemede salsilik asit ile primingin eskitilmiĢ soya tohumlarında çimlenme geliĢmelerine olan etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Deneme 4 tekerrürde ve Tesadüf  Parseller  Deneme Deseni Ģeklinde 
Urmia Universitesi Ziraat  Fakültesi  Agronomi  Bölümünün  laboratuarında 2014 yılında yapılmıĢtır. 
Denemede  kullanılan  tohumlar oda sıcaklığında (22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup doğal 

eskitilmiĢtir. Denemede kullanılan salsilik asit yoğunluğu 0, 0,5, 1, 1,5 mili molar Ģeklinde hazırlanmıĢ 
olup 12 saat süresince tohumlara uygulanmıĢtır. Denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi 
(GI), ortlama çimlenme süresi (MGT) ve fide uzunluğu ve kuru ağırlığı incelenmiĢtir. Sonuçlara 
bakıldığında tohum çimlenme indekslerinde en yüksek etki 1 mM salsilik asit uygulamasından elde 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, tohum yaĢlanması, çimlenme, priming 
 

Evaluation the Effect of Seed Priming with Salicylic Acid on some 
Germination Indices of Aged Soybean Seed 

 
Özet: The seed aging and vigor reducing are common problems of oil crop cultivation. In order to 
evaluation the effect of seed priming with salicylic acid on some germination indices of aged soybean 
seed an experiment was conducted in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia 
University in 2014. Studied treatments were 0.5, 1.00 and 1.5 mM of salicylic acid. Seed samples were 
primed with this concentration of salicylic acid for 12 h. Control seeds were not treated except 
disinfection. Final germination percentage, mean germination time (MGT), germination index (GI), 
seedling length and seedling dry weight were measured. The results showed that treatment of 1,00 
mM salicylic acid had the greatest impact in improving the studied indicators. 

Keywords: Seed Priming, Salicylic Acid, Soybean, seed aging, Germination 
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Özet: Antalya‟da gerçekleĢtirilen bu çalıĢmada ticari olarak bölgede ekimi yapılan beĢ adet pamuk 
çeĢitlerinden (DP396, Cosmos, Gloria, SG125, Elsa) yararlanılmıĢtır. Deneme, tesadüf blokları 
desenine göre üç tekerrürlü ve 70 cm sıra arası 30 cm sıra üzeri olacak Ģekilde kurulmuĢtur. Ġki yıl 
tekrarlanan deneme sonuçlarına göre; birinci yıl düze ekimde en yüksek ve en düĢük dekara verimler 
sırasıyla DP396 (477 kg) ve Elsa (416 kg) çeĢitlerinde, sırta ekimde DP396 (471 kg) ve Cosmos (363 
kg) çeĢitlerinde görülmüĢ. Ġkinci yılda sırta ekimde çeĢitler değiĢmez iken DP396 (499 kg) ve Cosmos 
(389 kg), düze ekimde SG125 (605 kg) en yüksek verimi gösterirken Cosmos (529 kg) en düĢük verimi 
göstermiĢtir. Lif özellikleri yönünden varyans analizi sonucunda lif uzunluğu, uygulamalar arasında ve 
yıllar bazında interaksiyon göstermiĢ, uniformite bakımından yıllar bazında uygulama, çeĢit ve tekerrür 
interaksiyonları önemli çıkmıĢ. Lif kopma direnci yıllar ve çeĢitler bakımından önemli farklılık 
göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, sırt ve düz ekim 
 

Yield and Fiber Performance to some of Cotton Cultivars in Ridge and 
Flat Sowing 

 
Abstract: In this study, five cotton varieties with commercial cultivation in the Antalya region (DP396, 
Cosmos, Gloria, SG125, Elsa) were used. The field trial were conducted according to a complete 
randomized block design with  three replications during the 2012-2013 and 2013-2014 growing 
seasons. Row and  intra-row is 70 and 30 cm. According to the results of two years; in flat sowing, the 
first year the highest and lowest yields per decare was seen DP396 (477 kg) and Elsa (416 kg), in 
ridge  DP396 (471 kg) and Cosmos (363 kg) respectively. Second year in ridge, while the DP396 
invariant varieties (499 kg) and Cosmos (389 kg), flat sowing SG125 (605 kg) showed the highest 
yield and Cosmos (529 kg) showed the lowest. As the results of variance analysis for fiber properties, 
the fiber length have demonstrated the interaction between applications and on the basis of years. 
And uniformity were significant showing values for applications, varieties and replications interactions. 
Fiber strength showed significant differences of the year and in varieties. 

Keywords: Cotton, ridge and flat sowing 
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Çukurova KoĢullarında  Farklı Pamuk (Gosspium hirsutum L.) 
Hat/ÇeĢitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik Özelliklerin 

Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtirma 
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Özet: Bu araĢtırma, Çukurova koĢullarına uygun yüksek verimli ve üstün teknolojik özelliklere sahip 
pamuk hat/çeĢitlerini belirlemek amacıyla 2011 yılında, Doğu Akdeniz Tarımsal  AraĢtırma Enstitüsü, 
Adana ve Hatay-Kırıkhan‟da sulu Ģartlarda yürütülmüĢtür. Materyal olarak Line x tester melezlerinden 
gelen 1 hat, 2002 yılında A.B.D. Teksas A&M Üniversitesinden gelen 4 hat , GAPEYAM‟dan gelen 2 
hat ile 5 kontrol çeĢit (Çukurova 1518, SG 125, MĠG 119, DP 388, Beren) tarımsal ve teknolojik 
özelliklerinin tespiti amacıyla denemeye dahil  edilmiĢlerdir. Yapılan bu çalıĢmanın sonucuna göre; 
incelenen özellikler yönünden hat/çeĢitler arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir. En yüksek 
kütlü verimini DP 388 pamuk çeĢidi vermiĢtir. Çırçır randımanları yönünden MĠG 119 çeĢidinin; lif 
incelikleri yönünden 17/2 çeĢit adayının, lif uzunlukları yönünden MNT 27/2 çeĢit adayının ve lif 
mukavemetleri yönünden 18/7 çeĢit adayının ilk grupta yer aldıkları görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, hat/çeĢit, verim, lif özellikleri 
 

In Çukurova Conditions as a Different Cotton (Gosspium hirsutum l.) 
Line/Varieties Efficiency, Yield Components, and a Study on the 

Determination of Technological Properties 
 
Abstract: This investigation was conducted to determine performance of 12 cotton varieties ( 
Gosspium hirsutum L.) in Çukurova and Hatay-Kırıkhan regions conditions according to randomized 
comlete block design with four reglicotions in 2011. Significant differences obtained for yield and 
technological plant characters. DP 388 cultivar has higher for cotton yield. MNT 27/2 for fiber length, 
17/2 for micronaire and 18/7  for fiber strenght. As a result adaptation cotton yield and fiber quality 
properties were investigated for 12 cotton cultivars in a research conducted in Çukurova Agricultural 
Research Institute. 

Keywords: cotton, cultivars, yield, fiber properties 

 
 
 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

201 
 

Çukurova KoĢullarında F6 Döl KuĢağındaki Farklı Melez Pamuk 
(Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Verim ve Bazı Lif Teknolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, farklı pamuk çeĢitlerinin melezlenmesi sonucunda elde edilmiĢ olan F6 döl 
kuĢağındaki yeni pamuk hatlarının Çukurova Bölgesi koĢullarında, bazı agronomik ve teknolojik 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada TAGEM/TA/06/02/02/001-11/05/02/002 
nolu proje kapsamında elde edilen 5 farklı melez kombinasyona ait  18 adet hat ile SG 125 ve FLASH 
kontrol çeĢitleri kullanılmıĢtır. Söz konusu hatlar 2006-2007 yıllarında yapılan melezleme 
çalıĢmalarından elde edilmiĢ olup, döl kontrollü pedigri yöntemi uyarınca sürdürülerek 2014 yılında F6 
döl kuĢağında 18 farklı hat olarak değerlendirilmeye alınmıĢlardır. Deneme Tesadüf  Blokları Deneme 
Desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, Adana,Yüreğir ovası, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kütlü verimi, çırçır randımanı, lif 
uzunluğu, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı ve lif olgunluk özellikleri incelenmiĢtir. Sonuç olarak bazı 
hatların özellikle kütlü verimi, çırçır randımanı, lif uzunluğu, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı yönünden 
bölge standart çeĢitlerinden daha üstün özellik gösterdikleri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, melezleme, verim, lif kalitesi 
 

Determining Yield and some Fiber Technological Properties of F6 
Generation Cotton (Gossypium Hirsutum L.) Lines Obtained by 

Hybrydization of Different Varieties 
 
Abstract: This study was carried out to determine yield and some fiber technological properties  of 18 
F6 generation cotton lines obtained by hybrydization of different varieties in Çukurova Region. 18 F6 
generation cotton lines obtained called TAGEM/TA/06/02/02/001-11/05/02/002 code number Project 
and  5 different hybrid combinations and two regional checks (SG 125 and FLASH) cotton varieties 
were used as materials.  Those lines evaluated in 2014 as F6 generation were obtained from the 
hybrydization studies carried out 2006 and 2007  then selected and maintained according to  pedigree 
selection method.  The study was conducted in the Adana, Yüreğir Plain, Çukurova Agricultural 
Research Institute‟s experimantal area in the randomized complete block design with four replications 
in 2014. Seed cotton yield, gin turn out , fiber lenght, fiber fineness, fiber strenght and fiber maturity 
were investigated in the study. As a result some of the lines investigated had superior values for yield, 
gin turn out, fiber lenght, fiber fineness and fiber strenght comparing the checks varieties.  

Keywords: Cotton, hybridization, yield, fiber quality 
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Ege Bölgesi KoĢullarında Farklı Pamuk ÇeĢit ve Hatlarının 
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Özet: Bu çalıĢma Pamuk AraĢtırma Enstitüsü tarafından geliĢtirilen bazı pamuk ileri hatları ile bölgede 
ekimi yapılan farklı pamuk çeĢitlerinin (Gossypium hirsutum L.) performanslarının belirlenmesi 
amacıyla yürütülmüĢtür. Denemede materyal olarak 3 adet pamuk ileri hattı (SC/55, SC/62, SC/113) 
ile Carmen ve Nazilli 84 S pamuk çeĢitleri kullanılmıĢtır. Denemeler 2013-2014 yıllarında, Pamuk 
AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bazı verim kriterleri ve çeĢitli lif teknolojik değerleri 
incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre;  Denemede yer alan çeĢitler arasında, kütlü pamuk verimi, 
lif verimi, çırçır randımanı, lif inceliği, kopma anındaki lif uzama oranı (ELG) ve iplik olabilirlik indeksi 
(SCI) özellikleri bakımından fark önemli bulunmuĢtur. Kütlü pamuk veriminde (558,1 kg/da) ile en 
yüksek değer SC/62 ileri hattından, elyaf kopma uzamasında (%6,30) ile Nazilli 84 S çeĢidinden, Lif 
verimi ve olgunluk özelliklerinde sırasıyla (239,2 kg/da – %0,96) ile SC/113 ileri hattından, lif inceliği, lif 
kopma dayanıklılığı ve kısa lif içeriği özelliklerinde sırasıyla (4,84 mic. – 37,1 g/teks – 7,30 SFI) ile 
Carmen çeĢidinden, çırçır randımanı, lif uzunluğu, elyaf yeknesaklığı ve iplik olabilirlik indeksi 
özelliklerinde sırasıyla (%43,70 – 32,08 mm – 87,75 UI – 107,50 SCI) ile SC/55 ileri hattından elde 
edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, çeĢit, ileri hat, verim, lif 

 

Determination Performance of Different Types of Cotton Varieties and 
Lines in Aegean Region Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine performance of cotton varieties (Gossypium 
hirsutum L.), which is developed by Cotton Research Institute and planting cotton varieties in the 
region. Three Cotton lines (SC/55, SC/62, SC/113) and cotton varieties Carmen and Nazilli 84 S was 
used as a material of trial. Trials were conducted according to randomized complete block design with 
four replication in Cotton Research Institute in 2013-2014. Some yields criteria and fiber properties 
were analyzed in this study. According to results; in term of seed cotton yield, lint yield, ginning 
outturn, fiber fineness, elongation and spinning consistency index values was found significant. The 
highest values for seed cotton yields was obtained from line SC/62 with 558,1 kg/da, for elongation 
was obtained from Nazilli 84 S with %6,30. The highest values for lint yields and maturity were 
obtained from line SC/113 with respectively 239,2 kg/da – %0,96. The best values for fiber fineness, 
fiber strength and short fiber index were obtained respectively 4,84 mic. – 37,1 g/teks – 7,30 SFI from 
Carmen. The highest values for ginning outturn, fiber length, uniformity and spinning consistency index 
were obtained respectively %43,70 – 32,08 mm – 87,75 UI – 107,50 SCI from line SC/55. 

Keywords: Cotton, variety, lines, yields, fiber 
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Harran Ovası KoĢullarında Bazı Ümitvar Pamuk (Gossypium  hirsutum L.) 
Hatlarının Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Saptanması 
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Özet: Türkiye pamuğunun %60‟ının üretildiği Güneydoğu Anadolu bölgesi ve özellikle Türkiye 
pamuğunun %40‟ının üretildiği ġanlıurfa  pamuk için büyük bir potansiyeldir. Ekim oranının bu bölgede 
yüksek olması nedeniyle ıslah çalıĢmaları, Özel Sektör ve Kamu AraĢtırma Enstitülerinde hızlı bir 
Ģekilde devam etmektedir. Bu çalıĢma 2012-2014  Pamuk üretim sezonunda, tesadüf blokları deneme 
deseninde Koruklu Talat Demirören AraĢtırma istasyonunda 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 
Denemelerde 8 hat, 1 çeĢit denenmiĢtir. 2012 pamuk üretim sezonunda  en yüksek  kütlü verim değeri 
Stv-468 çeĢidinde görülürken (712 kg/da), bu çeĢidi E4 hattı izlemiĢtir (644,7 kg/da).  En  yüksek çırçır 
randımanı Çerdo45 hattında (%44 ) görülmüĢtür. 2014 yılında en yüksek kütlü verim değeri  NÖ-4 
hattında  (600,7 kg/da) görülürken, en düĢük kütlü verim değeri Çerdo45 (474,8 kg/da) hattından elde 
edilmiĢtir. En yüksek çırçır randımanı E4(%44) ve Çerdo45 hattında (%44,1) görülmüĢtür. En iyi incelik 
değeri  E4 hattında görülürken (4,6), en uzun lif NÖ-2 hattında (28,40 mm) görülmüĢtür. Hatların uzun 
yıllar ortalaması değerlendirilip,  ümitli olanlar tescile sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Pamuk, Adaptasyon, Hat, Verim, Kalite  
 

Determination of  Yield and  Fiber Characteristics of  some Promising 
Cotton Lines (gossypium hirsutum l.) in  the  Harran Plain Conditions 

 
Abstract: Southeastern Anatolia region of Turkey that produced %60 of cotton and  ġanlıurfa is big 
potential for cotton  that  the Turkey‟s production of %40 cotton  is grown ġanlıurfa. Due to the high 
rate of production of cotton, the Private Sector and the Public Research Institute continues to breed  
new variety . This study was conducted  2012-2014 cotton production season and  was designed as 
randomized complete block design with four replications in Koruklu Talat Demirören Research Station. 
Eight line, one Variety have been tried in trial.   2012 cotton season, The highest seed yield  was 
acquired  from STV-468 (712 kg / ha), followed by this Variety of E4 line (644.7 kg / ha). The highest 
percent of ginning Çerdo45 line (44%) were observed. The highest seed yields in NÖ-4 line in 2014 
(600.7 kg/ha), while the lowest seed yield value Çerdo45 (474,8 kg/ha) were obtained from the line. 
The highest ginning  E4 line (44,1%) and Çerdo45 (%44)  were observed. The best micronaire was 
seen in  E4 line (4,6), the longest fiber were seen NÖ2 line (28,40 mm). The average assessed the 
line for many years, The best promising line that will be given to registration.  

Keywords: Cotton, adaptation, line, seed yield, fiber quality 
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Farklı Pamuk Genotiplerinin Verim ve Çenet Özellikleri Yönünden 
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Özet: ÇeĢitli kullanım alanına sahip olan pamuk, ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahiptir. Lifleri 
tekstil sanayinin en önemli hammaddesini oluĢturmaktadır. Tohumları yağ sanayine ve geriye kalan 
kısımları ise hayvancılık sektörüne (yem sanayine) materyal oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, farklı 
pamuk genotiplerinin verim ve çenet özellikleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan 46 pamuk genotipi 
incelenen özellikler yönünden birbirlerinden önemli derecede farklı sonuçlar oluĢturmuĢtur. Dekara 
kütlü pamuk verimi yönünden Furkan, BA 119, ST468 ve ST488 çeĢitleri ilk sıralarda yer almıĢlardır. 
Çenet özellikleri yönünden 40,42 mm çenet açıklığı değeri ile Urania çeĢidi en yüksek, Maydos Yerlisi 
ise 22,15 mm çenet açıklığı değeri ile en düĢük değere sahip olmuĢtur. Urania çeĢidi hariç bütün 
çeĢitler 36 mm‟den daha düĢük çenet açıklığı değeri ile çok iyi sınıfta yer almıĢlardır. Çenet derinliği 
yönünden bütün genotipler 24 mm‟nin altında çenet derinliği değerleri ile zayıf sınıfı içerisinde yer 
almıĢlardır. En yüksek çenet açıklığına sahip olan Urania çeĢidi, en yüksek çenet açısı, en düĢük 
çenet açıklığına sahip olan Maydos yerlisi ise en düĢük çenet açısı oluĢturmuĢtur. Çenet 
özelliklerinden çenet açıklığı ile çenet açısı arasında pozitif ve önemli (0,794**), çenet derinliği 
arasında negatif ancak önemsiz (-0,129); çenet açısı ile çenet derinliği arasında ise negatif ve önemli  
(-0,687**) iliĢkiler elde edilmiĢtir. Bu durum yağmur ve fırtınaya dayanıklılıkta çenet özelliklerinin 
önemli olacağını, çenet açıklığı ile çenet açısı arasındaki iliĢkinin olumlu ve önemli olması nedeniyle 
bu özelliklerden sadece biri (çenet açısı veya çenet açıklığı) ile çenet derinliğinin dikkate alınmasının 
daha uygun olacağını ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, verim, yağ oranı, çenet özellikleri 

 

Evaluation of Different Cotton Genotypes in Terms of Yield and Carpel 
Characteristics 

 
Abstract: Cotton is one of the strategic agricultural crops for our country because of using in different 
areas. Its fiber is the most important raw material for textile industry. Its seeds for oil industry and 
remained parts for livestock sector have been using as raw material. In this study, seed cotton yield 
and carpel characteristics of different cotton genotypes were determined. Forty six cotton genotypes 
used in the study consisted significantly different results from each other in terms of a lot of features 
studied. Furkan, BA 119, ST468 and ST488 genotypes in terms of seed cotton yield have been 
involved in the first place. Urania variety with 40,42 mm carpel openness  had the highest and Maydos 
variety with 22,15 mm had the lowest value. All varieties except Urania took place in a very good class 
with a lower value of 36 mm carpel openness. All genotypes with value under the 24 mm carpel depth 
have taken place in a weak class. Urania variety having the highest carpel openness had the 
maximum carpel angle, while Maydos variety having the lowest carpel openness had the low carpel 
angle. The relationship between carpel openness and carpel angle was positive and significant (0,794 
**) but the relationship between carpel openness and carpel depth was negative and insignificant (-
0,129). In addition, the relationship between carpel angle and carpel depth was negative and 
significant (-0,687 **). In this case, carpel characteristics would be important for rain and storm 
resistant. So it will be more appropriate in consideration of one of these properties (carpel angle or 
carpel openness) with carpel depth. 

Keywords: Cotton, yield, oil content, carpel characteristics 
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Özet: 2014 yılında Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından iki farklı lokasyonda 
(Adana/Hatay) yürütülen bu araĢtırma, melezleme sonrasında saflaĢtırılma aĢamasında, çift tohum 
yöntemi uygulanarak elde edilmiĢ ileri kademedeki hatların verim ve lif kalite özelliklerini incelemek 
amacıyla yürütülmüĢtür. Tesadüf Blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülen 
araĢtırmada, TAGEM/TA/06/02/02/001-11/05/02/002-001 nolu proje kapsamında geliĢtirilmiĢ olan 6 
farklı kombinasyona ait 12 adet pamuk (Gossypium hirsutum L.) hattı, SG 125 ve FLASH çeĢitleri 
materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemede incelenen hat-çeĢit ve lokasyonlar arasında verim ve lif 
teknolojik özellikler yönünden istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Ġki lokasyonun 
birleĢtirilmiĢ sonuçlarına göre; verim yönünden 0511-9, FLASH, 0607-1 (12), 0512-4, SG 125, 0511-7, 
0607-1 (11) ve 0608-19; çırçır randımanı yönünden 0511-4, 0608-19, 0512-4, 0511-9, 0608-16, 0511-
7; lif uzunluğu yönünden 0607-1 (12), 0602-19, 0607-1 (11) ve 0607-1 (6); lif mukavemeti yönünden 
0602-19, 0511-9, 0607-1 (6) ve 0512-4; lif inceliği yönünden 0607-1 (11), 0607-1 (12), 0607-1 (6), ve 
0511-4; lif olgunluk oranı yönünden 0511-9, 0512-4, 0501-5; lif parlaklık değeri yönünden ise 0608-5, 
0608-19, 0607-1 (12), 0608-16 ve 0511-7 kod‟lu hatlar en yüksek değerleri vermiĢtir. Sonuç olarak 
yapılan bu çalıĢmada verim ve lif teknolojik özellikleri yönünden bölgede yaygın olarak kültürü yapılan 
standart çeĢitlerle aynı veya daha üstün özelliklere sahip hatların bulunduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, melezleme, çift tohum yöntemi, verim, lif kalitesi 

 

Cotton Yield and  Fiber Quality Test  of some of New Elite Lines Which 
Were Improved by Double Seed Methods in Eastern Mediterrenian Sea 

Region 
 
Abstract: This study was carried out to determine yield and some fiber technological properties of 12 
elite cotton lines. SG 125 and FLASH cotton varieties were used as regional check materials. All elite 
lines obtained by 6 different hybryd populations and used by double seed method instead of whole 
pedigrii method. 12 elite cotton lines (Gossypium hirsutum L.) obtained called 
TAGEM/TA/06/02/02/001-11/05/02/002-001 code number Project. The study was conducted in the two 
locations that are Adana, Yüreğir Plain,  Eastern Mediterrenian Sea Agricultural Research Institute‟s 
experimantal area and farmer field in the Amik Plain in the randomized complete block design with 
four replications in 2014. Seed cotton yield, gin turn out fiber lenght,fiber fineness,fiber strenght and 
fiber maturity were investigated in the study. As a result combined two lcations, 0511-9, 0607-1 (12), 
0512-4,  0511-7 and 0607-1 (11) the lines investigated had superior values for yield; 0511-4, 0608-19, 
0512-4, 0511-9, 0608-16, and 0511-7 for gin turn out; 0607-1 (12), 0602-19, 0607-1 (11) and 0607-1 
(6) for fiber lenght; 0607-1 (11), 0607-1 (12), 0607-1 (6),and 0511-4 for fiber fineness; 0602-19, 0511-
9, 0607-1 (6) and 0512-4 for fiber strenght; 0511-9, 0512-4 and 0501-5 for fiber maturity and 0608-5, 
0608-19, 0607-1 (12), 0608-16 and 0511-7 coded elite lines for fiber reflectance comparing the checks 
varieties. 

Keywords: Cotton, hybridization, double seed method, yield, fiber quality 
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Yarı Kurak Ġklim KoĢullarında Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Nep 
Sayısı ile Bazı Tohum ve Lif Özelliklerinin Saptanması 
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Özet: Bu araĢtırma, ġanlıurfa Harran Ovasında yaygın olarak üretimi yapılan 13 pamuk (Gossypium 
hirsutum L.) çeĢidi ile 2013 ve 2014 yıllarında, 2. ürün pamuk yetiĢtirme koĢullarında; nep sayısı ve 
nep sayısının artıĢına neden olabilecek özellikleri saptamak amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, Harran 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eyyübiye Kampüsü araĢtırma alanında, tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür.  Denemede kullanılan pamuk çeĢitleri bölgemizde tescilli olan 
çeĢitlerdir. AraĢtırma sonucunda; incelenen karakterlerin yıllara ve pamuk çeĢitlerine göre değiĢtiği 
belirlenmiĢtir. Denemede kullanılan pamuk çeĢitlerinde; ortalama nep sayısının 58,33 adet/g ile 107 
adet/g arasında değiĢtiği ve en düĢük nep değerinin DP-499 çeĢidinde oluĢtuğu saptanmıĢtır. Mot 
sayısının 3,10 adet/koza ile 4,55 adet/koza arasında değiĢtiği ve en düĢük mot sayısının Fantom 
çeĢidinde oluĢtuğu; kısa lif oranının  (KLO) % 18,61 ile %23,22 arasında değiĢtiği ve en düĢük KLO‟nı 
DP-499 çeĢidinde oluĢmuĢtur. OlgunlaĢmamıĢ lif yüzdesinin (OLY) %1,60 ile %2,95 arasında değiĢtiği 
ve en düĢük olgunlaĢmamıĢ lif miktarının Flash çeĢidinde; tohum kabuğu nep sayısının (TKNS) 8,67 
adet/g ile 27,67 adet/g arasında değiĢtiği ve en düĢük TKNS‟nın Candia çeĢidinde; çepel ve bitki 
parçacıkları sayısının (ÇBPS) 46,67 adet/g ile 121,33 adet/g arasında değiĢtiği ve en düĢük ÇBPS‟nin 
Flash çeĢidinde saptanmıĢtır. Sonuç olarak, ikinci ürün pamuk tarımında incelenen özellikler dikkate 
alındığında, erkenci Fantom veya orta erkenci DP-499, BA-119 ve Flash pamuk çeĢitleri tercih 
edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., nep, tohum, lif 
 

Determination of Nep Number and some Seed and Fiber Characteristics 
of Cotton (Gossypium hirsutum L.) under Semi Arid Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine nep number and factors contribute to increase nep 
number in 13 cotton cultivars commonly grown in Sanliurfa Harran plains under double crop 
production conditions in 2013 and 214 years. Experiment was carried out in randomized complete 
block design with 3 replications at Harran University, Faculty of Agriculture Eyyubiye Campus 
Research and Application Center. The cultivars used in the experiment were registered cultivars for 
the region.Results showed differences were observed in characters evaluated in the experiment 
depending on years and cultivars. The average nep number ranged from 58,33 and 107 number per g 
and the smallest nep number was recorded in cultivar DP-499. Mote number ranged from 3,10 to 4,55 
numbers per boll and the smallest mote number was recorded in cv Fantom. Short fiber content (SFC) 
was recorded between %18,61 and %23,22 and cultivar DP-499 had the lowest SFC. Immature fiber 
percentage ranged from %1,60 to %2,95 and the lowest percentage was recorded in cv Flash. Seed 
coat nep number (SCN) changed from 8,67 to 27,67 number per g and the lowest SCN was obtained 
in cv Candia. Trash number (TN) was counted between 46,67 to 121,33 number per g and the cv 
Flash had the lowest TN. With regard to evaluated characters obtained under double crop cotton 
growing conditions, early cv Fantom or early mid cultivars DP-499, BA-119 and Flash could be 
suggested.  

Keywords: Cotton,  Gossypium hirsutum L., nep, seed, fiber 
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Pamukta Su Stresi KoĢullarında Yaprak Oransal Nem Ġçeriği ile Verim 
Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesi 
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Özet: Kuraklık stresi pamukta verim ve lif kalite kaybına neden olan önemli bir stres faktörüdür. 
Kuraklık stresi çalıĢmalarında yaprağın oransal nem içeriği önemli bir fizyolojik gösterge olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada normal sulama ve su stresi koĢullarında 6 farklı pamuk hat/çeĢidi 
materyal olarak kullanılmıĢ ve çeĢitlerin yaprak oransal nem içeriği ölçülerek verim ile iliĢkisi 
incelenmiĢtir. ÇalıĢmada yaprak oransal nem içeriği bakımından yıl, uygulama, yıl x genotip ve yıl x 
uygulama x genotip interaksiyonlarının önemli olduğu belirlenmiĢtir. Kütlü pamuk verimi yönünden 
uygulama, yıl x uygulama, genotip ve yıl x genotip interaksiyonunun önemli olduğu saptanmıĢtır. Su 
stresi hem kütlü pamuk veriminde hem de yaprak oransal nem içeriğinde azalmaya neden olmuĢtur.   

Anahtar Kelimeler:  Pamuk, su stresi, normal sulama, yaprak oransal nem içeriği 

 

Determination Relation of Leaf Relative Water Content and Yield in 
Cotton under Water Stress Condition 

 
Abstract: Drought stress is one of the significant stress factors reducing yield and quality of cotton. 
The leaf relative water content (LRWC) has been using as significant physiological indicator in drought 
stress investigations. In this study 6 genotypes were used as material under water stress and non-
stress conditions and the relation of LRWC and yield were investigated. According to the results it was 
determined that year, treatment, year x genotypes and year x treatment x genotypes interactions were 
significant in terms of LRWC. It was determined that year x treatment, genotypes and year x 
genotypes were significant for seed cotton yield. Water stress caused decrease both in seed cotton 
yield and leaf relative water content.  

Keywords:  Cotton, water stress, normal irrigation, leaf relative water content 
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Özet: Pamukta ilk geliĢme dönemi çok hassas bir süreç olup, bu dönemdeki sağlıklı bitki geliĢimi 
verim ve kaliteye olumlu bir Ģekilde yansımaktadır. ÇalıĢmada 15 farklı pamuk çeĢidi saksılarda ve 
kontrollü koĢullarda (bitki büyütme odasında 12 saat aydınlık ve 12 saat karanlık, 25-27

o
C ± 2 sıcaklık 

ve %60-65 nem koĢullarında) iki aylık süre ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak yetiĢtirilmiĢtir. ÇeĢitlerin toplam bitki uzunluğu, kök uzunluğu, yeĢil aksam uzunluğu, yeĢil 
aksam/kök uzunluk oranı ve klorofil içeriği (SPAD değerleri) incelenmiĢtir. AraĢtırmada kök uzunluğu, 
yeĢil aksam/kök uzunluk oranı ve klorofil içeriği yönü ile çeĢitler arasında önemli istatistiki farklılıkların 
bulunduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada materyal olarak kullanılan çeĢitlerde kök uzunluğu değeri 6,66 ile 
12,66 cm arasında, yeĢil aksam/kök uzunluk oranı 1,53 ile 3,33 arasında, klorofil içeriği ise 30,20 ile 
42,93 arasında değiĢim göstermiĢtir. Kök uzunluğu yönü ile Acala 1517-95, Fiber Max 832, DP 90, DP 
499 ve SJ-U 86 çeĢitlerinin, yeĢil aksam/kök uzunluk oranı yönü ile DP 396, STV 453, Fiber Max 819 
ve STV 468 çeĢitlerinin, klorofil içeriği yönü ile DP 499, Fiber Max 832, AGC 375, Acala 1517-99 ve 
Fiber Max 958 çeĢitlerinin daha yüksek değerler gösterdikleri saptanmıĢtır. Ġncelenen özellikler 
bakımından öne çıkan çeĢitlerin stres çalıĢmalarında materyal olarak kullanılabileceği sonucuna 
varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, ilk geliĢme dönemi, kök uzunluğu, yeĢil aksam uzunluğu, klorofil  
 

Monitoring of Cotton Growth Under Controlled Conditions 
 
Abstract: The first development stage in cotton is very delicate process; healthy plant development in 
this stage may positively effects yield and quality. This study was carried out as pot trial in growth 
chamber under controlled condition (25/27 ± 2°C day/night temperature,12 hours light, 12 hours dark 
and %60-65 humidity).The 15 cotton varieties have been monitored during two months, the 
experimental design was  randomized complete block with three replications. The plant height, roots 
length, shoots length, root/shoot length rates and chlorophyll content were investigated. According to 
the results, significant differences were observed between varieties in terms of roots length, root/shoot 
length rates and chlorophyll content. The roots lengths, root/shoot length rates and chlorophyll content 
of varieties changed from 6.66-12.66 cm, 1.53-3.33 and 30.20-42.93 SPAD reading values, 
respectively. It was determined that Acala 1517-95, Fiber Max 832, DP 90, DP 499 and SJ-U 86 had 
higher values for root length; DP 396, STV 453, Fiber Max 819 and  STV 468 for  root/shoot length 
rates; DP 499, Fiber Max 832, AGC 375, Acala 1517-99 and Fiber Max 958 had better values for 
chlorophyll content. It was concluded that promising varieties in terms of investigated characteristics 
can be used as material for stress researches.  

Keywords: Cotton, first growing stage, root lenght, shoot lenght, chlorophyll content  
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Farklı Gama IĢını (Cobalt 60) Dozlarının Nazilli 663 Pamuk (G. hirsitum L.) 
ÇeĢidi M2 Popülasyonunda Verim ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme tarlalarında Nazilli 663 
çeĢidinin 5 farklı mutajen gama ıĢını dozu (200, 250, 300, 350 ve 400 Gy) uygulanmıĢ M2 bitkileri 
kullanılarak 2014 yılında yürütülmüĢtür. M2 popülasyonunda verim özellikleri yönünden daha iyi olduğu 
tespit edilen 371 tek bitkinin seleksiyonu yapılmıĢtır. Seçimi yapılan bu tek bitkilerden verim 
bakımından 110, randıman bakımından 42, lif kalite özellikleri bakımından 117 tek bitkinin kontrol 
bitkimize göre daha üstün olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tek bitkilerden 118 adedi seçilerek M3 tek bitkileri 
elde edilmiĢtir. Seçimi yapılan tek bitkilerin verimi 43-395 gr bitki-1, randıman bakımından %39,04-
48,82, lif uzunluğu bakımından 26,14-32,54 mm, lif inceliği bakımından 3,26-5,81 micronaire, lif 
mukavemeti bakımından 26,20-39,30 g teks-1 arasında değiĢim göstermiĢtir. Sonuçlar dikkate 
alındığında Nazilli 663 çeĢidine göre verim ve lif kalite özellikleri bakımından M2 popülasyonunda 
üstün özellikli ve ümitvar tek bitkilerin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nazilli 663, mutasyon, gama ıĢını 
 

Effects of Different Gamma Rays (Cobalt60) Radiation Dose for Yields 
and Fiber Quality Traits on M2 Generation in Cotton (G.hirsitum L.) 

Variety Nazilli 663. 
 

Abstract: This study was carried out with five different gamma ray radiation dose (200, 250, 300, 350 
and 400 Gy), which was applied seed of Nazilli 663 cotton variety in Cotton Research Institute Nazilli 
experimental fields in 2014. According to yield traits 371 superior plant was selected from M2 
population. Regard to yield 110, ginning outturn 42 fiber quality traits 117 selected plant were better 
than control. 118 plant were selected for M3 population from this group. The selected plant for yields 
ranged between 43 to 395 gr plant

-1
, for ginning outturn varied from %39,04 to 48,82, for fiber length 

changed 26,14 to 32,54 mm, for fiber fineness ranged between 3,26 to 5,81 mm and for fiber strength 
changed 26,20 to 39,30 g/teks. According to the results,M2 single plants have been found promising 
yields and fiber quality traits than Nazilli 663. 

Keywords: Nazilli 663, mutation, gamma ray 
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Özet: Bu çalıĢma, Pamuk AraĢtırma Enstitüsü tarafından geliĢtirilen pamuk çeĢitlerinin verim, 
erkencilik, çırçır randımanı, lif teknolojik değerleri ve hastalıklara dayanıklık gibi özelliklerini muhafaza 
ederek, üreticiye kaliteli ve safiyeti yüksek tohumluk temini amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
materyal olarak 3 adet pamuk çeĢidi (GSN-12, Ġpek 607, Barut 2005) ve bu çeĢitlere ait orijinal, 
sertifikalı 1 ve sertifikalı 2 sınıflardaki tohumlar kullanılmıĢtır. Denemeler Modifiye Augumented 
deneme desenine göre 2013 yılında, Pamuk AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kütlü pamuk verimi (g/sıra) ve çırçır randımanı (%) gibi bazı verim kriterleri 
ile lif inceliği (micronaire), lif uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/teks) gibi bazı lif teknolojik 
değerleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre;  Denemede yer alan çeĢitlerin tohumluk sınıfları 
arasında lif kopma dayanıklılığı değerleri dıĢında diğer tüm özellikler bakımından fark önemli 
bulunmamıĢtır. Kütlü pamuk veriminde (3348 g/sıra) ile en yüksek sonuçlar GSN-12 çeĢidinin 
sertifikalı 1, çırçır randımanı özelliğinde (%41,42) ile Barut 2005 çeĢidinin orijinal, lif inceliği ve lif 
uzunluğu özelliklerinde sırasıyla (4,31 mic. – 33,46 mm) ile Ġpek 607 çeĢidinin sertifikalı 1, lif kopma 
dayanıklılığı özelliğinde ise (36,10 g/teks) ile yine Ġpek 607 çeĢidinin sertifikalı 2 tohumluk sınıflarından 
elde edilmiĢtir. Tek bitki ve döl sırası seçimleri LSD değeri de dikkate alınarak belirlenen seleksiyon 
aralığına göre yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, muhafaza ıslahı, verim, tohumluk sınıfı 
 

Maintenance Breeding on some Cotton Varieties (Gossypium hirsutum 
L.)  

 
Abstract: This study was carried out to protect yields, earliness, ginning outturn, fiber quality 
properties, resistance against disease and in order to ensure high quality and purity cotton seeds 
which registered by Cotton Research Institute. Three cotton varieties (GSN-12, Ġpek 607, Barut 2005) 
and their original, certificated 1 and 2 seeds was used as material. Trials were carried out in modified 
augumented design at Cotton Research Institüte in 2013. In this study was investigated yields 
components like yields (g/row) and ginning outturn (%), and fiber quality properties like fineness 
(micronaire), fiber length (mm) fiber strength (g/teks). According to the result; All other properties 
outside the fiber strength difference in value between the classes of seed varieties involved in the 
experiment were not significant. The highest result was obtained for yields in GSN-12 certificated 1 
class (3348 g/row), ginning outturn in Barut 2005 original class (%41,42),  for fineness, fiber length 
and fiber strength respectively Ġpek 607 certificated 1, certificated 1 and certificated 2 class (4,31 mic. 
– 33,46 mm – 36,10 g/teks). Single plant and row selection was made considering LSD values. 

Keywords: Cotton, maintanence breeding, yield, seeds grade  
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Genotipik Farklılıkların Belirlenmesinde Mikrolizimetre Kullanımı 
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Özet: Bu çalıĢmada, pamuk ve mısır bitkisinin tarla koĢullarında, transpirasyona dayalı genotipik 
farklılıklarının ortaya konulması amacı ile kanopi içerisi evaporasyonun tahminlenmesinde, 
mikrolizimetre tekniğinin kullanım olanakları incelenmiĢtir. ÇalıĢma Ege Üniversitesi, Tarla Bitkileri 
Bölümü deneme alanlarında, tam ve kısıtlı sulama olmak üzere iki farklı çevrede, 10 farklı pamuk ve 
10 farklı mısır çeĢidi ile yürütülmüĢtür. Her parselin orta sıra arasına birer tane gelecek Ģekilde, pamuk 
ve mısır denemesi için toplam 120 adet mikrolizimetre yerleĢtirilmiĢtir. Deneme süresince yağıĢ ve 
sulama miktarları kayıt altına alınmıĢ ve elde edilen veriler kullanılarak her genotipe ait toplam 
transpirasyon miktarları hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak pamuk bitkisinde uygulanan %31,7„lik su 
kısıtlaması ile transpirasyon miktarlarında ki değiĢim, tam sulama (2,17 kg/m

2
 gün) ve kısıtlı sulama 

(1,60 kg/m
2
 gün) uygulamaları arasında farklılık göstermiĢtir. Mısır bitkisinde ise gerçekleĢtirilen 

%20„lik su kısıtlaması neticesinde tam sulama (2,58 kg/m
2
 gün) ve kısıtlı sulama (2,60 kg/m

2
 gün) 

uygulamaları arasında transpirasyon miktarı açısından istatistikî olarak önemli bir fark 
gerçekleĢmemiĢtir. Ele alınan her iki türde de çeĢitler arasında transpirasyon miktarlarındaki değiĢim 
istatistiki olarak önemli bulunmamıĢ, ancak sulama uygulamalarından kaynaklı evaporasyon ve 
transpirasyon miktarındaki değiĢim, mikrolizimetre yönteminin tarla koĢullarında genotipler arası 
transpirasyon farkının belirlenmesinde uygulanabilme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: evaporasyon, mikrolizimetre, pamuk, tarla, transpirasyon 
 

Using Microlysimeter in order to Determine Transpiration Based 
Genotypic Differences from Maize and Cotton Plants in Field Conditions 

 
Abstract: In this study, usage possibility of microlysimeter technique for prediction of evaporation is 
examined in order to reveal transpiration based genotypic differences with cotton and maize plants in 
field conditions. The experiments are carried out with 10 different cotton genotypes and 10 different 
maize genotypes in 2 different environments which are full irrigation and deficit irrigation in 
experimental sites of Ege University, Department of Field Crops. Totally 120 pcs microlysimeters are 
situated for cotton and maize experiments as each plot get one microlysimeter in middle of the plots. 
Rainfall and irrigation amounts are recorded during the study and overall transpiration of each 
genotype are estimated with gained data. In conclusion, reducing irrigation about %31,7 induced to be 
significant differences in transpiration of cotton plants between full irrigation (2,17 kg/m

2
 day) and 

deficit irrigation (1,60 kg/m
2
 day). Contrarily, there was no significant differences in terms of 

transpiration between full irrigation (2.58 kg/m
2
 day) and deficit irrigation (2,60 kg/m

2
 day) as a result of 

%20 reduction in irrigation, in maize plants. Differences between genotypes in transpiration of both 
cotton and maize plants are not significant. However variance of evaporation and transpiration 
amounts originating from different irrigations showed that microlysimeter method potential is high for 
determining differences of transpiration among genotypes in field conditions.  

Keywords: evaporation, microlysimeter, cotton, field, transpiration 
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Farklı Sıcaklık Seviyelerinin Pamuk Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine 
Etkilerinin AraĢtırılması 
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1
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1*
 

 
1
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır 

*
Sorumlu Yazar İletişim: remzi.ekinci@dicle.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢma, 2014 yılında, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde farklı 
sıcaklık seviyelerinin pamuk tohumları üzerine çimlenme etkilerinin araĢtırılması amacıyla 
yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmada genotiplerin hem çimlenme durumları hem de kökçük uzunlukları 
incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, Gossypium hirsutum L. türüne ait 20 adet pamuk genotiplerine ait tohumlar 
materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, bölünmüĢ parseller denme desenine göre 3 tekerrürlü olarak, 
ana parsel sıcaklık seviyeleri, alt parsel ise pamuk genotipleri kullanılarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
çimlenme gücü ve kökçük uzunluk oranı özellikleri yönünden genotipler arasında farklılıkların; sıcaklık 
seviyeleri arasındaki farklılıkların önemli olduğu görülmektedir. Sıcaklık seviyeleri yükseldikçe 
çimlenme süresinin azaldığı saptanmıĢtır. 15 ˚C‟de Tosca, BA-308; Carmen, BA-119, Flash, Julia ve 
PG-2018 genotiplerinin ümitvar olarak irdelenmesi gerektiği saptanmıĢtır. Sıcaklık seviyeleri hem 
çimlenme gücü hem de kökçük uzama gücü arasında linear olumlu iliĢki saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk tohumu, sıcaklık, çimlenme gücü, kökçük uzama oranı 
 

Investigation of the Effects of Different Heat Levels on the Cotton Seed 
Germination 

 

Abstract: This work, in 2014, Dicle University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, was 

conducted in order to investigate the effects of different heat levels on the cotton seed germination. In 
this study were investigated both germination power ratio (%) and radicle length ratio (%). Seeds of 
cotton genotypes, in Gossypium hirsutum L., were used as the material in the study. In this study, 
using four different heat levels (13 ˚C; 15 ˚C; 18 ˚C and 30 ˚C) trial was conducted in three 
replications. In term of germination power ratio and radicle length ratio, differences between varieties 
and heat levels were significant in the study. When temperature levels increased, germination time 
was decreased. Tosca, BA-308; Carmen, BA-119, Flash, Julia and PG-2018 has been identified as 
promising genotypes at 15 °C. It was determined that should be investigated these varieties. Increase 
of growth with heat level was found to be linear in both germination power ratio and radicle length ratio 
properties.  

Keywords: Cotton seed, heat, germination power ratio, radicle length ratio 
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Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Uygulanan Farklı Priming ĠĢlemleri ve 
DeğiĢik Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Erken Fide GeliĢimine 

Etkisi 
 

Farzad Nofouzi
1*

, Mehtap Gürsoy
2
, Dilek BaĢalma

1 

 
1
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara  

2
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu, Aksaray 

*
Sorumlu Yazar İletişim: farzad_nofouzi@yahoo.com 
 
Özet: Pamuk, tekstil sanayinde kullanılması yanında tohumlarında bulunan yağı  ile de önemli bir yağ 
bitkisidir. Bu araĢtırma; pamuk tohumlarının çimlenme ve fide geliĢimi üzerine farklı ön 
uygulamalardan sonra (kontrol,saf suda bekletme, BAP, GA3) değiĢik tuz konsantrasyonları 
uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla, 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla 
Bitkileri Bölümü Laboratuarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak Nazilli-84 pamuk çeĢidi 
kullanılmıĢtır. Tohumlar saf suda, BAP (75 mg/l) ve GA3 (75 mg/l) ortamlarında 24 saat süre ile 
bekletilerek ön iĢlem (priming) yapılmıĢtır. Tohumlar bu iĢlemden sonra 24 saat oda sıcaklığında 
kurutulmuĢtur. Deneme; Tesadüf Parselleri Faktöriyel Deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak, petrilere 
10 adet pamuk tohumu ekilerek kurulmuĢtur. Petrilere 0, 6, 9, 12, 15 dS/m dozlarında tuz (NaCl) 
konsantrasyonları uygulanmıĢtır. Tohum ekiminden sonra 4. günde çimlenme yüzdesi, 14. günde ise 
çimlenme gücü, fide uzunluğu, kök uzunluğu, fide yaĢ ağırlığı, kök yaĢ ağırlığı değerleri belirlenmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda; incelenen bütün karakterler bakımından tuz dozları ve ön iĢlemlerin 
interaksiyonu %1 düzeyinde önemli bulunmuĢtur. En yüksek çimlenme yüzdesi BAP uygulaması ve 0 
(kontrol) tuz dozunda, en düĢük çimlenme yüzdesi ise kontrol olarak belirtilen ön iĢlemsiz ekilen 
tohumlarda ve 15 dS/m  tuz dozunda gözlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk,Gossypiumhirsutum L., BAP,GA3 ,Tuz konsantrasyonları, Çimlenme 
 

Effects of Different Priming Operations with Different Salt Concentrations  
on Seed Germination and Early Seedling Growth of Cotton (Gossypium 

hirsutum L.) 
 

Abstract: Besides use of cotton in textile industry, it is also used as major oil seed crop.This study 
reports research on germination and seedling growth of cotton seed after different priming treatments 
(pure water retention, BAP, GA3) including non primed control pure to determine their effects on 
germination and seedling growth during 2015 at Ankara University, Faculty of Agriculture,  Department 
of Field Crops using cv. Nazilli 84 as experiment at al material. Seeds were primed with purified water, 
BAP (75 mg / l) and GA3 (75 mg / l)for 24 hours. The seeds were dried at room temperature for 24 
hours after the procedure. The experiment was factorial experiment using completely randomized 
block design with three replications using 10 seeds per replication in Petri dishes. The primed seeds 
were also treated with 0, 6, 9, 12, 15 dS/m doses of salt (NaCl) there after 4 days of sowing, data 
about seed germination percentage was noted. Germination vigor seedling length, root length, shoot 
fresh weight and root fresh weight values were noted after 14th day. There salts showed significant 
interactions and showed significant interactions among characters (p<0.01).  The highest germination 
percentage was noted on BAP priming and no salt treatment. Minimum seed germination was noted 
on then on primed seeds (control) using15 dS/m  of the salt. 

Keywords: Cotton, Gossypium hirsutum L., BAP, GA3, salt concentration, germination 
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ġanlıurfa Ġli Pamuk Alanlarında Bulunan Akar Türlerinin YayılıĢları 
 

Suat Ayata
 

 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 
Sorumlu Yazar İletişim: suatayata@hotmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, pamuk (Gossypium hirsitum L. (Malvales. Malvaceae)) yetiĢtiriciliğinin yapıldığı, 
ġanlıurfa merkez ve ilçelerindeki akar türleri ve yayılıĢlarının saptanması amacıyla ele alınmıĢtır. 
Örneklemeler 2012 yılında ġanlıurfa Merkez, Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Hilvan, Siverek, 
Suruç ve ViranĢehir ilçelerine bağlı pamuk ekim alanlarının bulunduğu köylerde yapılmıĢtır. Örneklerin 
alındığı köylere pamuk üretim sezonu içerisinde ayda bir defa gidilerek yaprak örnekleri alınmıĢtır. 
Toplanan yaprakların üzerindeki akarlar alkole alınmıĢ, alkoldeki akarların preparatı yapılarak teĢhise 
hazır hale getirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda örneklemenin yapıldığı alanlarda Tetranychus urticae 
Koch. 1836 (Prostigmata: Tetranychidae) bütün ilçelerde yaygın olarak bulunmuĢtur. Toplanan 
yaprakların üzerinde ġanlıurfa merkezde 2,52 akar/yaprak, Akçakale‟de 4,09 akar/yaprak, Bozova‟da 
2,16 akar/yaprak, Ceylanpınar‟da 0,26 akar/yaprak, Harran‟da 3,76 akar/yaprak, Hilvan‟da 1,07 
akar/yaprak, Siverek‟te 0,05 akar/yaprak, Suruç‟ta 0,87 akar/yaprak ve ViranĢehir‟de 0,55 akar/yaprak 
sayılmıĢtır. Pamuk yetiĢtiriciliği yapan üreticilerin bu akarı iyi tanıyabilmeleri ve zararlıya karĢı 
kullanacakları entegre mücadele yöntemini desteklemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tetranychus urticae, pamuk, ġanlıurfa 
 

The Distribution of Mites Species in Cotton Growing Areas in ġanlıurfa 
Province 

 
Abstract: In this study, the cultivation of cotton (Gossypium hirsitum Linnaeus  (Malvales. 
Malvaceae)) in the center and districts of Sanliurfa province has addressed in order to determine the 
mite species and their distribution. The samples were taken in 2012 from the cotton production farms 
in the villages that belonging to the cities of ġanlıurfa,  Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Harran, Hilvan, 
Siverek, Suruç and ViranĢehir. By going to the villages, the leaves samples were taken once a month 
during the cotton production season. The mites which collected on the cotton leaves were taken to the 
alcohol, by making the preparation of the mites that located in the alcohol, then the the preparation 
can be ready for diagnosis. The results in the areas where sampling is done showed that the 
Tetranychus urticae Koch. 1836 (Prostigmata: Tetranychidae) was found to be common in all areas. 
According to this, 2,52 mites/leaf in the center of Sanliurfa, 4,09 mites/leaf in Akçakale, 2,16 mites/leaf 
in Bozova, 0,26 mites/leaf in Ceylanpınar, 3,76 mites/leaf in Harran, 1,07 mites/leaf in Hilvan, 0,05 
mites/leaf in Siverek, 0,87 mites/leaf in Suruç and 0,55 mites/leaf in ViranĢehir were collected. This 
study, the cotton producers can be able to define this mite pests well and make to support the 
integrated pest management methods using against this them. 

Keywords: Tetranychus urticae, cotton, ġanlıurfa 
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Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genotiplerinin Çukurova 
Sulu KoĢullarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin AraĢtırılması 
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*
Sorumlu Yazar İletişim: aysenurcil@hotmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, 2009-2010 yıllarında Çukurova Bölgesi ekolojik koĢullarında yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada, 16 farklı hibrit ayçiçeği genotipi (TR-1,TR-2,TR-3, TR-4, TR-5, TR-6, ġEMS,TR-8, 
TARSAN1018, NSH111, PAKTOL, TRANSOL, 64A14,DKF-2525, ALHASA ve SANBRO) tohumu 
materyal olarak kullanılmıĢtır. Denemeler, Tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı 
olarak kurulmuĢtur. Denemelerde; bitki boyu (cm), tabla çapı (cm), tohum verimi (kg/da), bin tane 
ağırlığı (g), yağ oranı (%) ve yağ verimi (kg/da) belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, genotiplere bağlı olarak 
bitki boylarının 165,7 – 213,7 cm, tabla çaplarının 21,5 -24,5 cm, tohum veriminin 410,5 – 504,4 kg/da, 
bin tane ağırlığının 60,6-101,5 gr, yağ oranını %33,4 – 43,4 ve yağ veriminin 144,8 – 209,8 kg/da 
arasında değiĢtiği görülmüĢtür. ÇeĢitlerden TR-8 en yüksek tohum verimi 504,4 kg/da alınırken, en 
yüksek yağ oranı(%43,4) ise TR-2 çeĢidinden alınmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Ayçiçeği, yağ oranı, tohum verimi ve yağ verimi 
 

Investigation of some Agricultural and Quality Properties at some 
Oilseed Sunflower (Helianthus annuus L.) Genotypes in Cukurova 

Irrigated Conditions 
 
Abstract: The objective of this study was to determine the influence of different sunflower (Helianthus 
annuus L.) curtivars (TR-1,TR-2,TR-3, TR-4, TR-5, TR-6, ġEMS,TR-8, TARSAN1018, NSH111, 
PAKTOL, TRANSOL, 64A14,DKF-2525, ALHASA and SANBRO) on the plant height (cm), the head 
diameter (cm), the seed yield (kg/da), thousand seed weight (gr), oil content (%) and oil yield (kg/da) in 
Cukurova region ecological condition. The experimental design was a randomized complete block with 
four replications.This study was carried out in 2009/2010. Mean data for plant height (cm) among the 
genotypes ranged from 165,7 to 213,7 cm. Mean data for the head diameter (cm) among the 
genotypes ranged from 21,5 to 24,5 cm. Mean data for seed yield (kg/da) among the genotypes 
ranged from 410.5 to 504.4 kg/da. Mean data for oil content (%) among the genotypes ranged from 
%33,4 to 43,4. Mean data for oil yield (kg/da) among the genotypes ranged from 144,8 to 209,8 kg/da. 
TR-8 genotype gave the highest value of the seed yield (504,4 kg/da). The highest oil content (%43,4) 
was recorded for TR-2 genotype.  

Keywords: Sunflower, oil content, seed yield, oil yield  
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Ülkemizde Farklı Ekolojik KoĢullarında YetiĢtirilen Imidazolineone (IMI) 
Grubu Herbisitlere Dayanıklı Ayçiçeği ÇeĢitlerinin Tarımsal ve Teknolojik 

Özellikleri Yönünden Ġrdelenmesi 
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1
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Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 yıllarında 14 adet IMI grubu herbisitlere dayanıklı ayçiçeği çeĢitlerinin, 
farklı ekolojik koĢullarda tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. 
Ayçiçeği tarımının yoğun yapıldığı Trakya bölgesinde, ayçiçeği yetiĢtiriciliğindeki baĢlıca sorunu olan 
orobanĢ (Orobanche cumana) ve yabancı ot kontrolünü sağlayabilmek amacıyla geliĢtirilen / ıslah 
edilen ve kayıt listelerine alınan Imıdazolinone (IMI) grubu herbisitlere dayanıklı ayçiçeği çeĢitlerinin 
2013 ve 2014 yıllarındaki tane/yağ verimi, yağ oranı gibi tarımsal ve teknolojik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla kurulan deneme sonuçlarına göre çeĢitler değerlendirilmiĢtir. Ġki yıllık ortalama 
sonuçlara göre tane verimleri 273,8 – 311,9 kg/da, yağ oranları %44,6 – 51,1 ve yağ verimleri 127,9 – 
147,6 kg/da arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda en düĢük tane verimi 242,0 kg/da 
ile Tekirdağ Muratlı lokasyonunda, en yüksek tane verimini ise 444,8 kg/da ile Edirne Merkez 
lokasyonunda alınmıĢtır. En yüksek tane verimini Colombi çeĢidi 311,9 kg/da ile gösterirken, yağ oranı 
en yüksek % 51,1 ile Oliva CL çeĢidi, en yüksek yağ verimi 147,6 kg/da ile NX23205 çeĢidi 
göstermiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, tane verimi, yağ oranı, yağ verimi, ımıdazolinone 
 

Evaluation of  Imidazolinone (IMI) Group Herbicide Resistant Sunflower 
Carieties in terms of Agricultural and Technological Features which 

Grown in Different Ecological Conditions in Our Country  
 

Abstract: Study is conducted in 2013-2014 on 14 imi group herbicide resistant sunflower with 
randomized block design trials in 4 replications and in different ecologic conditions. In order to control 
broomrape (Orobanche Cumana) which is the biggest problem for sunflower cultivation and weed, 
developed/ breeded and registered varieties resistant against imidazolione (IMI) group herbicides are 
evaluated as a result of trials conducted in order to define their grain/ oil yield, oil content and such 
agricultural and technological properties in 2013 and 2014 in Thrace region where there is an intensive 
agricultural sunflower activities. As a result of two years average, it is observed that the grain yields 
vary between 273,8 – 311,9 kg/da, oil contents %44,6 – 51,1 and oil yields 127,9 – 147,6 kg/da. This 
study show that, minimum grain yield is in Tekirdağ, Muratlı location with 242,0 kg/da, and maximum 
grain yield is in Central Edirne location with 444,8 kg/da. Maximum grain yield is observed in Colombi 
variety with 311,9 kg/da, maximum oil content in Oliva CL variety with %51,1 and maximum oil yield in 
NX23205 variety with 147,6 kg/da . 

Keywords: Safflower, oil rate, oil yield, oleic acid. 
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KahramanmaraĢ Kuru KoĢullarında Farklı Ekim Düzenlemeleri ve Azot 
Uygulamalarının Yağlık Ayçiçeğinde Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma 2008-2009 yıllarında KahramanmaraĢ kuru koĢullarında farklı ekim düzenlemeleri ve 
azot uygulamalarının yağlık ayçiçeğinde bazı fizyolojik özelliklere etkisini incelemek amacıyla 
yürütülmüĢtür. BölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulan çalıĢmada, ekim 
düzenlemeleri (Skip-row- 1, Skip-row- 2, geleneksel ekim ve dar sıra ekim), ana parsellere, N dozları 
(0, 4, 8, 12 kg/da N) ise alt parsellere yerleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, minyatür tabla oluĢum (R1) 
döneminde biyomas (g), çiçeklenme (R5,5) döneminde biyomas (gr), çiçeklenme sonu yaprak alan 
indeksi, çiçeklenme sonu bitki örtüsü sıcaklığı (

0
C), çiçeklenme sonu yaprak klorofil içeriği (mg/g), 

fizyolojik olum döneminde yaprak azot (N) içeriği, hasat indeksi (%), tabla baĢına dolu tohum oranı (%) 
incelenmiĢtir. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre; R6 dönemi bitki örtüsü sıcaklığı, R5,1 ve R8 dönemleri 
yaprak klorofil içeriği, fizyolojik olum tarihi, tabla baĢına dolu tohum oranı dıĢındaki diğer özelliklerin 
azot uygulamalarından etkilendiği belirlenmiĢtir. Ayrıca R1, R5,1 ve R6, dönemleri yaprak klorofil 
içeriği, çiçeklenme tarihi, tabla baĢına dolu tohum oranı diğer incelenen özellikler için ekim 
düzenlemesi azot interaksiyonu önemli bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, bitki yoğunluğu, azot uygulamaları 
 

Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on 
some Physiological Characteristics of Oilseed Sunflower In Dryland 

Conditions 
 

Abstract: The purpose of this study was to investigate the effects of different sowing arrangements 
and nitrogen applications on yield, yield components and some physiological characteristics of oilseed 
sunflower on dryland in KahramanmaraĢ in 2008-2009. The experiment was conducted according to 
split plot experimental design with four replications; sowing arrangements (skip-row-1, skip-row-2, 
conventional sowing, and narrow-row sowing) were assigned to main plots and nitrogen doses (0, 4, 8, 
12 kg nitrogen/da) to sub-plots. In the study, biomass (g) at miniature head formation (R1), biomass (g) 
at flowering (R5.5) stage, leaf area index, vegetation temperature (

0
C), leaf chlorophyll content (mg/g), 

leaf nitrogen (N) content, harvest index (%), filled seed ratio per head (%) were investigated. 
According to average values of two years, sowing arrangements affected all traits except for another 
trials, while nitrogen application had effects on traits besides vegetation temperature at R6, leaf 
chlorophyll content at R5.1 and R8, physiological maturity and filled seed ratio per head. Furthermore, 
interaction between sowing arrangement and nitrogen application was significant for all the 
investigated traits except for leaf chlorophyll content at R1, R5.1, and R6, flowering time, filled seed ratio 
per head and oil ratio. 

Keywords: Sunflower, plant density, N applications 
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Doğu Akdeniz Bölgesinde Farklı Çevre KoĢullarının Yağlık Ayçiçeğinde 
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Özet: Bu araĢtırma, Doğu Akdeniz Bölgesinde bulanan KahramanmaraĢ, Adana-Ceyhan ve Adana-
Yüreğir lokasyonlarında, ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) oleik asit değerlerinin değiĢimini 
belirlemek amacıyla, KahramanmaraĢ ve Ceyhan koĢullarında ana ürün kuru Ģartlarda, Yüreğir‟de ana 
ürün sulu ve ikinci üründe 2010 yılında yürütülmüĢtür. Denemelerde, 10 yağlık ayçiçeği ticari çeĢidi 
(TARSAN-1018, NSH111, PACTOL, TRANSOL, 64A14, DKF-2525, ALHASA, SANBRO, AĠTANA ve 
ARĠADNA) kullanılmıĢtır. Denemeler tesadüf bloklarında 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. ÇalıĢmada, 
normal ve orta oleik tiplerin lokasyonlar ve genotipler bazında oleik asit miktarları arasında farklılıkların 
ortaya çıktığı, Adana-Yüreğir ana ürün sulu koĢullarında elde edilen verilerinin ortalaması (%57,7) 
daha yüksek olduğu, buna karĢın Ġkinci ürün Adana Yüreğir lokasyonu verilerin ortalamasının(%45,2) 
düĢük olduğu gözlemlenmiĢtir. Lokasyonlarda ve genotiplerde büyük çoğunluğunun oleik asit içerikleri 
normal oleik asit (15-39) oranından orta oleik asit oranı (%39,5-74)‟na yükseldiği görülmektedir. Ancak 
oleik tip ayçiçeği genetipinde herhangi bir değiĢikliğin olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu durum normal ve 
orta oleik tip genotiplerde çevre-genotip etkileĢiminin önemli rol oynadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yağlık ayçiçeği, Helianthus annuus, lokasyon, oleik asit 
 

Investigation Oleic Acid Value of Different Environmental Conditions 
Effect on Oil sunflower (Helianthus annuus L.) In the Eastern 

Mediterranean Region 
 
Abstract: This research, which finds in the Eastern Mediterranean Region, in locations of 
Kahramanmaras, Adana-Ceyhan and Adana- Yüreğir to determine the change of oleic acid values in 
sunflower (Helianthus annuus L.) was conducted in KahramanmaraĢ and Ceyhan main product dry 
conditions, in Yuregir main product watery and Yuregir second product in 2010. In the experiment, 10 
commercial varieties of sunflower oil (TARSAN-1018, NSH111, PACTOL, TRANSOL, 64A14, DKF-
2525, ALHASA, SANBRO, AITANA and ARIADNA) was used. Trials were established in a randomized 
complete block with 4 replications. In the study, the difference between the amount of oleic acid at the 
locations of normal and moderate oleic type genotype occurred, Adana Seyhan average of the data 
obtained in the main product watery conditions (%57,7) was higher, while the second location data of 
the product Adana Yuregir average (%45,2) were observed to be low. Locations in normal oleic acid 
and oleic acid content in the majority of genotype (15-39) mid-oleic acid rate ratio (from %39,5 to 74) 
which is observed to have increased. However oleic sunflower genotype is determined that there is no 
change.This situation shows that genotype-environment interactions play an important role in normal 
and medium-oleic-type genotype.  

Keywords: Sunflower, Helianthus annuus, location, oleic acid 
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Bazı Yabani Ayçiçeği Genotiplerinin (Helianthus spp.) Farklı Polen 
Canlılık Değerlerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma; Bursa koĢullarında yetiĢtirilen farklı yabani ayçiçeği genotiplerinde (Helianthus spp.) 
polen canlılığı ile tozlanma kabiliyeti arasındaki iliĢkiyi ve yabani türlerde karĢılaĢılan kendine kısırlık 
ile polen tozu uyuĢmazlık nedenlerini anlamak amacıyla 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü Laboratuarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 5 yabani 
ayçiçeği (Helianthus petiolaris subsp. petiolaris, Helianthus maximiliani, Helianthus annuus, Helianthus 
annuus L. subsp. lenticularis, Helianthus argophyllus)  genotiplerinin polenlerine 3 farklı boya [2,3,5, 
Tripyhenyl Tetrazolium Chlorid (TTC), Asetokarmin, Asetoorcein] uygulanmıĢtır. Üç polen karakteri 
(canlı, yarı canlı, cansız) 2 faktörlü tesadüf parselleri deneme desenine göre Minitab programında 
analiz edilmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre ele alınan tüm karakterlerde genotip, boya ve genotip boya 
interaksiyonu değerleri arasında istatistiki olarak %5 olasılık düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuĢtur. 
Polenlerin canlılık karakterlerine göre genotipler karĢılaĢtırıldığında en yüksek canlı polen oranları H. 
annuus (%96,7) ve H. annuus L. subsp. lenticularis (%95,8) genotiplerinden elde edilirken en düĢük 
değer H. petiolaris subsp. petiolaris‟den (%86,3) elde edilmiĢtir. Boya uygulamaları karĢılaĢtırıldığında 
orcein tüm genotiplerde en yüksek canlı polen oranı (%100) gösterirken, bunu asetokarmin (%90,6) ve 
TTC (%89,0) takip etmiĢtir. Genotip boya interaksiyonu incelendiğinde orcein uygulamasında bütün 
genotiplerde %100 canlı polen elde edilirken, TTC uygulamasında H. petiolaris subsp. petiolaris 
genotipi en düĢük (%73,9) canlı polen oranına sahip olmuĢtur. Tüm genotiplerde homojen olarak 
uygulanabilecek en uygun yöntemin belirlenmesi için çalıĢmalara devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Helianthus spp., yabani ayçiçeği, polen, canlılık 
 

Determınation of Different Pollen Viabılity Rates of some Wild Sunlower 
Genotypes (Helianthus spp.) 

 
Abstract: This study was conducted at Uludağ University, Faculty of Agriculture, Department of Field 
Crops, Plant Tissue Culture Laboratory in 2015 to determine the relationships between pollen viability 
and pollination ability, pollen mismatch and infertility of pollens encountered at wild sunflower 
genotypes. Three different dyes [2,3,5, Tripyhenyl tetrazolium chloride (TTC), Acetocarmine, 
Asetoorcein] were applied to 5 wild type sunflower genotypes (Helianthus petiolaris subsp. petiolaris, 
Helianthus maximiliani, Helianthus annuus, Helianthus annuus L. subsp. lenticularis, Helianthus 
argophyllus). Three pollen characters (viable, semi-viable, dead) were analyzed statically with Minitab 
programme in the completely randomized design with 3 replications, each replication considered of 
one lame with 3 different regions. Genotype, dye and genotype X dye interaction were significantly 
different at %5 statistical level within all observed characters. The highest viable pollen rates were 
obtained from H. annuus (%96,7) and H. annuus L. subsp. lenticularis (%95,8) respectively. On the 
other hand the lowest viable pollen rate was obtained from H. petiolaris subsp. petiolaris (%86,3) in 
terms of viable pollen character. Orcein showed the highest viable pollen rate (%100) followed by TTC 
(%89,0) and asetokarmin (%90,6) within dyes used. When genotype and dye interaction was 
examined the orcein dye gave the highest pollen viability (%100) in all genotypes, while TTC dye gave 
the lowest pollen viability rate at H. petiolaris subsp. petiolaris (%73,9). Studies have been carried out 
to determine the most appropriate method applied uniformly to all genotypes in the future 

Keywords: Helianthus spp., wild sunflower, pollen, viability 
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Bazı Yerel Patates (Solanum tuberosum L.) ÇeĢitlerinin Tarımsal 
Özelliklerinin AraĢtırılması 
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Özet: Bu çalıĢmada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi yaylalarından toplanmıĢ 9 yerel köy 
populasyonu ve 1 adet ticari patates çeĢidinin doku kültürü yolu ile elde edilmiĢ sağlıklı in vitro 
bitkilerinden serada mini yumrular elde edilmiĢtir. Yumrular fidelikte tesadüf parselleri deneme 
desenine göre 3 tekerrürlü olarak denemeye alınmıĢtır. Deneme sonucu elde edilen verilere göre 
patates köy popülasyonlarından Ardahan Alabalık Köyü (ABK) genotipi yumru boyu (4,3 cm), tek 
yumru ağırlığı (17,3 g), tek bitki verimi (44,3 g), parsel verimi (354,2 g) bakımından diğer genotiplere 
göre üstün değerler göstererek tarla koĢullarında verim kontrolü yapılabilir düzeyde bulunmuĢtur.    

Anahtar Kelimeler: Yerel çeĢitler, patates (Solanum tuberosum), köy çeĢitleri, köy popülasyonu, in vitro 
 

Studies on the Agronomical Characteristics of Certain Local Potato 
(Solanum tuberosum L.) Cultivars 

 
Abstract: In this study in vitro plantlets obtained via tissue culture of 9 local land grant potato varieties 
collected in the Eastern Black Sea and Eastern Anatolian region of Turkey and one commercial variety 
were grown in the greenhouse and their mini tubers were obtained. The mini tubers were grown in the 
seedbeds in the Completely Randomized Design with three replications. Based on the results of the 
study: Ardahan Alabalık Village (ABK) was higher than other genotypes for tuber length (4,3 cm), 
single tuber weight (17,3 g), single plant yield (44,3 g) and plot yield (354,2 g). Therefore this genotype 
could be used in field tests for yield control in further studies. 

Keywords: Local variety, potatoes (Solanum tuberosum L.), land grant variety, land grant population, 
in vitro 
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Azotlu Gübre Formlarının Farklı OlgunlaĢma Sürelerine Sahip Patates 
(Solanum tuberosum L.) ÇeĢitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi 
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Özet: Erzurum ekolojik koĢullarında 2013 yılında değiĢik azotlu gübre formlarının farklı olgunlaĢma 
sürelerine sahip patates çeĢitlerinin verim ve kalite özelliklerine etkileri bu çalıĢmayla belirlenmeye 
çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma da, farklı olgunlaĢma sürelerine sahip dört patates çeĢidi (erkenci: Binella, orta 
erkenci: Natascha, orta geççi: Granola, çok geçci: Bamba) ve 3 azotlu gübre formu (amonyum sülfat, 
amonyum nitrat ve üre) yer almıĢ ve “Tesadüf Blokları” deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, farklı formlarda uygulanan azotlu gübrelerin ve 
değiĢik olgunlaĢma sürelerine sahip patates çeĢitlerinin yumrunun kalite özelliklerinden özgül ağırlık, 
niĢasta ve protein oranı üzerine etkileri önemli olurken, dekara yumru verimi ve kuru madde üzerine 
etkileri belirlenmemiĢtir. Amonyum sülfat uygulamasında, dekara yumru verimi (1628,9 kg), özgül 
ağırlık (1,081), kuru madde (%21,9) ve niĢasta oranları (%14,0), üre uygulamasında ise protein oranı 
(%9.9)  en yüksek olmuĢtur. Patates çeĢitleri içerisinde Natascha özellikle kalite özelliklerinde (özgül 
ağırlık (1,083), kuru madde (%22,3), niĢasta (%14,4) ve protein (%10,2) oranları), Binella ise dekara 
yumru veriminde (1702,9 kg) dikkate değer çeĢitler olmuĢtur. Tek yıllık sonuçlara göre, bölge 
Ģartlarında patates yetiĢtiriciliğinde azotlu gübre formlarından amonyum sülfat uygulamasının ve kalite 
yönünden orta erkenci Natascha, yumru verimi yönünden ise erkenci Binella patates çeĢitlerinin 
kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Patates, çeĢit, azotlu gübre formları, verim, kalite 
 

Effects of Nitrogen Fertilizer Forms on Yield and Quality Properties of 
Potato (Solanum tuberosum L.) Genotypes of Different Maturity Group 

 
Abstract: For this purpose, the effects of various forms of nitrogen fertilizer to on yield and yield 
components of potato genotypes with different maturity duration were investigated in Erzurum climatic 
conditions in 2013 growing period. In this study, the four potato genotypes having different maturation 
time, i.e, Binella (early), Natascha (medium early), Granola (medium late), and Bamba (very late), and 
three nitrogen fertilizer forms (ammonium sulfate, ammonium nitrate and urea) were tested. The 
experimental design was a randomized complete block design with three replicates. According to the 
results of this study, different nitrogen forms and potato genotypes with different maturation times 
significantly affected only specific gravity, starch and protein content and, for tuber yields and dry 
matter the differences were not significant. Ammonium sulfate form produced maximum tuber yield per 
decare (1628,9 kg), specific gravity (1,081), dry matter (%21,9) and starch rates (%14,0), while the 
highest protein rate (%9,9) were obtained from the urea application. The genotype Natascha was 
superior to the other two genotypes in terms of specific gravity (1,083), dry matter (%22,3), starch 
(%14,4) and protein (%10,2) rates), and Binella have also been a remarkable genotype in terms of 
tuber yield (1702,9 kg) per decare. Based on the results of this study, it could be suggested that for the 
potato production in the region conditions, application of ammonium sulfate as nitrogen fertilizer, and 
the use of medium early Natascha in terms of quality and early Binella in terms of tuber yield may be 
suitable. 

Keywords: Potato, nitrogen fertilizer forms, genotype, yield, quality 
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Azotlu ve Fosforlu Gübre Dozları Uygulanan Tohumluk Patates 
Yumrularının (28-35 mm) Depo Performansları 
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Özet: Bu çalıĢmada, 2013 yılında tohumluk patates üretiminde kullanılan 28-35 mm ebadındaki 
yumrulara uygulanacak azotlu ve fosforlu gübre dozlarının belirlenmesi için yapılan çalıĢmadan elde 
edilen yumruların 2013/14 yıllarında depolama dönemi sonrası kalite ve fizyolojik özelliklerinin 
incelenmesi amaçlanmıĢtır. Denemeden elde edilen yumrular 15.11.2013 tarihinde depoya konulmuĢ, 
07.04.2014 tarihinde depodan çıkarılmıĢ ve 143 gün sonra yumruların sürgün durumu, ağırlık, kuru 
madde, özgül ağırlık, cips verimliliği, cipsin yağ çekme ve protein oranları incelenmiĢtir. Azot dozlarının 
yumru baĢına sürgün sayısı, yumru ağırlık kaybı, kuru madde ve cips verimliği üzerine, fosfor 
dozlarının ise yumru baĢına sürgün sayısı ve cipsin yağ çekme oranı üzerine etkisi önemli, azot ve 
fosfor dozlarının yumru özgül ağırlığı ve protein oranı üzerine etkisi ise önemli olmamıĢtır.  ÇeĢitler 
arasında cips verimliliği ve yağ çekme oranları arasında farklılık tespit edilmiĢ, diğer karakterler 
yönünden fark tespit edilmemiĢtir. Ġncelenen parametreler yönünden sadece dekara 12 kg azot dozu 
uygulamasında bir karalılık belirlenmiĢtir. Nitekim 12 kg azot dozu uygulamasında ağırlık kaybı ve kuru 
madde oranında artıĢ, özgül ağırlık, cips verimliliği, cipsin yağ çekme oranı ve protein oranında azalıĢ 
olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Patates, azot, fosfor, depolama, kalite özellikleri 
 

Storage performance of tubers produced from seed patato (28-35 mm) by 
application of nitrogen and phosporus fertilizers 

 
Abstract: In this research, it is aimed to determine storage quality and physiological properties of the 
tubers produced by the application of different nitrat and phosporus doses by appliying to 28-35 mm 
tubers in 2013/years. Tubers produced from the experiment were kept at starage room at 15.11.2013 
to  07.04.2014. The effects of storage on sürgün durumu, weight, dry matter, specific weight, cips 
yield, oil absorption rate of jips and protein rate were investigated after 143 days. It was oberved that 
nitrat doses had significant effects on the number of shoots per tuber, weight loss of tuber, dry matter 
and cips yield, phosporus doses had significant effects on number of shoots per tuber and oil 
absorption rate of jips. There were no significant effects both nitrate and phosporus on specific weight 
and protein rate of tubers. It was determined that oil absorption rate and jips yields differed 
significantly among varieties and no changes were observed related to the other properties. 
Considering investigated parameters, it was seen that the only stable dose was 12 kg nitrate per 
decare since there were increases in weight loss dry matter rate and decreases in specific weight, jips 
yield, oil absorption rate of jips and protein rate at this dose. 

Keywords: Potato, nitrogen, phosphorus, variety, storage, quality characteristics 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı patates çeĢitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2014 
yılında Ordu ili Kabadüz ilçesinde üretici koĢullarında yürütülmüĢtür. Tesadüf blokları deneme planına 
göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen bu araĢtırmada, incelenen patates çeĢitlerinde en yüksek ocak 
baĢına yumru sayısı musica çeĢidinden (13,0 adet) elde edilirken,  en yüksek ortalama yumru ağırlığı 
(100,67 g), büyük yumru oranı (%67,67) ve dekara yumru verimi (2446 kg/da)  agria çeĢidinden elde 
edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Patates, çeĢit, adaptasyon, yumru verimi 
 

Determination of Yields of some Potato Varieties under Ordu Ecological 
Conditions 

 
Abstract: This research was conducted in order to determination of yield component of some potato 
varieties in 2014 in  Kabadüz town of Ordu county at the farmer conditions. This research was 
conducted at randomized blocks trial plan with three iteration.  In the research, among the four potato 
variesties, it was obtained the highest per of hill tuber (13,0) number from musica, the highest average 
tuber weight (100,67g), the highest big tuber rate (%67,67) and the highest tuber yield (2446 kg/da) 
from agria. 

Keywords: Potato, variety, adaptation, tuber yield 
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Özet: Patates, bitkisel kaynaklı beslenmede tahıllardan sonra en fazla tüketilen besin maddesidir. 
Ucuzluğu, birim alandan fazla verim alınması, besin değerinin yüksek oluĢu, sindiriminin kolaylığı, 
kullanım alanının geniĢ olması ve her çeĢit iklimde yetiĢmesi açısından çok sayıda ülke tarafından 
üretilmekte ve tüketilmektedir. Ülkemizdeki patates üretiminin %13‟ü tohumluk olarak ayrılmakta, 
%16‟sı patates üreten iĢletmelerde aile içi tüketime tahsis edilmekte, %3‟ü hayvan beslenmesinde 
kullanılmakta, kalan %68‟i ise pazara arz edilmektedir. 2000 yılında ülkemizde patates dikim alanı 
205.000 ha, üretim 5.370.000 ton iken, 2014‟de dikim alanı 129.703 ha, üretim 4.166.000 ton olarak 
gerçekleĢmiĢtir. Her ne kadar ekim alanı azalsa da birim alandan aldığımız verimin arttığı 
görülmektedir. Ancak, bu artıĢ yetersizdir. Ülkemizde patates üretiminde daha yüksek verim elde 
edilememesinin nedenleri ve karĢılaĢılan sorunlar arasında; patates siğil hastalığının varlığını 
sürdürdüğü alanlar, çiftçi ve üretici birlikleri ile birlikte iyi bir eğitimin sağlanamaması, uygun çeĢit ve 
kaliteli tohumluk teminindeki zorluklar, ekonomik kayıpların çok olduğu virüs hastalıkları, tohumluk 
temininde dıĢa bağımlı kalınması, hasat sonrası depolama ve pazarlamada yaĢanan sıkıntılar, 
çoğaltım tekniklerindeki eksiklikler, toprak ve su varlığının uygun olmadığı yerlerde üretime devam 
edilmesi sayılabilir. Bu çalıĢmada, ülkemiz ve özellikle Orta Anadolu Bölgesi‟nde patates tarımının 
sorunları irdelenecek ve patates tarımını daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek için çözüm 
önerilerine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Solanum tuberosum L., tohumluk patates, yemeklik patates, sanayilik patates 
 

Potato Agriculture and Its Problems in Central Anatolian Region 
 
Abstract: Potato is the most consumed food in plant-origin feeding after cereal. Potato is produced 
and is consumed by many countries in terms of cheapness, giving yield from unit area, high value of 
nutritional, easiness of digestion, being large areas of usage and growing in all kind of climate. %13 
potato production of our country is set aside as seed, %16 of this production is allocated to domestic 
consumption, %3 of this production is used for animal nutrition and %68 of this production is supplied 
to the market. In our country, while cultivation area of potato was determined 205.000 ha and 
production of potato was determined 2.370.000 ton in 2000, these values were 129.703 ha and 
4.166.000 ton respectively in 2014. It has been seen that although cultivation area has decreased, 
yield taken from unit area has increased. However, this increase is inadequate. The areas in which the 
potato maintains existence of verruca disease, not providing a good education between farmer and 
producer unions, the difficulties in supplying proper variety and qualified seed, the virus diseases 
which cause so much economic losses, being addicted to foreign countries for seed supply, the 
problems encountered in postharvest storage and marketing, deficiencies in reproduction techniques, 
continuing production the places in which soil and water resources are unsuitable can be counted 
between the reason not to obtain higher yield on potato production in our country and the common 
encountered problems. In this study, the problems of potato cultivation will be scrutinised in our 
country and Middle Anatolian Region and solution offers will be explained to make potato production 
more effective and sustainable. 

Keywords: Solanum tuberosum L., seed potato, edible potato, industrial potato. 
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Bafra KoĢullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)'te Dikim 
Zamanları ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim ve Verim Kriterlerine 
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Özet: Bu araĢtırma, Bafra koĢullarında turfanda patates üretim olanağının belirlenmesi amacıyla 2009-
2010 yetiĢtirme sezonunda Samsun ili Bafra ilçesinde, Ģerit-Ģerit parseller deneme desenine göre 3 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢma, 2 çeĢit (Marfona ve Marabel), 4 farklı dikim zamanı (24 
Kasım, 2 ġubat, 1 Nisan ve 25 Nisan) ve 3 farklı uygulama (Ön sürgünlendirme, Gibberellik asit-GA3 
ve kontrol) ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, dekara en yüksek yumru verimi (kg/da), ikinci dikim 
zamanından elde edilirken, en düĢük yumru verimi birinci dikim zamanında belirlenmiĢtir. Dekara 
yumru verimi ve büyük yumru (>80 g) oranının dikim zamanının geciktirilmesi ile arttığı belirlenmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda, Marabel çeĢidinin (2210,3 kg/da) dekara verimleri, Marfona çeĢidine (1814,1 
kg/da) göre daha yüksek bulunmuĢtur. Uygulamaların, dekara yumru verimi üzerinde istatistiki bir 
etkisi belirlenmemiĢ ancak, ön sürgünlendirme uygulaması dekara yumru veriminde artıĢa neden 
olmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, Bafra koĢullarında yumru verimi açısından dikim öncesi ön 
sürgünlendirme yapılan patates yumrularının ġubat ayında yapılan dikimden tatminkar verim alındığı, 
kullanılan çeĢitlerden Marabel‟in daha ön plana çıktığı belirlenmiĢtir. Ayrıca daha net verilerin elde 
eldesi için farklı olum grubunda yer alan çok sayıda çeĢitle, değiĢik lokasyonlarda çalıĢmanın daha 
uzun süre ile yürütülmesinin daha yararlı olacağı sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Turfanda patates, dikim zamanı, ön sürgünlendirme, GA3 
 

The Effect of Yield and Yield Components of the Planting Times and Pre-
Treatments Tuber in the Early Potato (Solanum Tuberosum L.) Under 

Bafra Locations 
 

Abstract: This research was conducted to determine  the early grown potato production possibilities 
at costal belt of Middle Blacksea region in Bafra and ÇarĢamba locations according to the strip plots 
experimental design with three replications in 2009-2010. In this study, Marfona (middle early grown) 
and Marabel (early grown) cultivars  were planted at four different dates (24 Nowember, 2 February, 1 
April and 25 April) by treating different applications (sprouting, gibberellic acid (GA3) and control). 
While the highest potato tuber yield (kg/da) was obtained at the second and third planting dates, the 
lowest potato tuber yield was obtained at the first planting date. . It was determined that potato tuber 
yield per decare and the rate of big tubers (>80 g) were increased with the late planting date. At the 
end of the research result, it was found that the yields of Marabel cultivar per decare (2210,3 kg/da) 
was higher than Marfona cultivar (1814,5 kg/da). The applications do not have any statistical effect 
over the tuber yield per decare, but, the application of sprouting increased the tuber yield per decare. 
As a result, Bafra conditions in tuber yield before planting in terms of the front sprouting the made 
potato tubers satisfactory planting done in February efficiency is taken, Marabel is determined to be in 
the forefront of the varieties used. In addition, a large number of varieties clearer data located in 
different groups to achieve that availability has yet to be conducted and the results will be useful for 
longer working in different locations..   

Keywords: Early potato, planting time, sprouting, GA3  
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Bazı Patates ÇeĢitlerinin Cips Özelliklerinin ve Özellikler Arasındaki 
ĠliĢkilerin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı patates çeĢitlerinde cips özelliklerinin ve özellikler arasındaki iliĢkilerin 
belirlenmesi amacıyla 2014 yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada melody, musica, orcesthra ve agria 
çeĢitlerinde cips verimi, cips rengi, toplam Ģeker oranı, indirgen Ģeker oranı ve kuru madde oranı 
özellikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; cips verimi %29,1-36,1, cips rengi 4,1-
8,5 arasında değiĢim göstermiĢ olup en yüksek cips verimi ve cips rengi agria çeĢidinden elde 
edilmiĢtir. Ġncelenen özellikler bakımından çeĢitler arasında olan farklılıklar bütün özellikler için 
istatistiksel olarak çok önemli bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Patates, çeĢit, cips özellikleri, cips kalitesi 
 

Determination of Chips Charactericts and Relationships among 
Characteristics in Certain Potato Varieties 

 
Abstract: This research was conducted to determine chip characteristics and relationship among 
chips characteristics in certain potato varieties in the year of 2014. In the study, chips yield, chips 
color, total sugar, reducing sugar and dry matter were detected in the potato varieties of melody, 
musica, orcesthra and agria. Findings showed that chips yield were %29,1-36,1, chips color were 
%4,1-8,5 and the highest value was detected in agria variety considering chips yield and chips color. 
Interrelationships among characteristics of the potato types were significant in the examined 
characteristics.  

Keywords: Potato, variety, chips charactericts, chips quality 
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Bazı KıĢlık Kolza ÇeĢitlerinin Verim, Verim Öğeleri ve Yağ Oranlarının 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı kıĢlık kolza (Brassica napus L.) çeĢitlerinin verim, verim öğeleri ve yağ 
oranlarının belirlenmesi amacıyla Ordu ilinde, 2010-2011 yetiĢtirme döneminde yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada 10 kıĢlık kolza çeĢidi (Licord, Elvis, Bristol, Nelson, Orkan, ES Hydromel, ECG 7571, Oase, 
Triangle ve Excalibur) kullanılmıĢ ve tarla denemesi Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada bitki boyu, dal sayısı, harnup sayısı, harnupta tane sayısı, 
harnup uzunluğu, bin tane ağırlığı, tohum verimi, protein oranı, yağ oranı ve yağ verimi gibi özellikler 
incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçları harnup uzunluğu ve protein oranı hariç, incelenen bütün özelliklerde 
çeĢitler arasında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuĢtur. En yüksek ve en düĢük tohum 
verimleri Excalibur (277 kg/da) ve Triangle (155,30 kg/da) çeĢitlerinden alınmıĢtır. KıĢlık kolza 
çeĢitlerinde yağ oranı %45,94-49,95 yağ verimi 83,32-133,1 kg/da arasında değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kanola, kolza, verim komponentleri, yağ verimi 
 

Determination of Yield, Yield Components and Oil Content of some 
Winter Rapeseed Varieties 

 
Abstract: This research was carried out to determine yield, yield components and oil content of some 
winter rapeseed cultivars in Ordu province in 2010-2011 growing season. Ten rapeseed cultivars 
(Licord, Elvis, Bristol, Nelson, Orkan, ES Hydromel, ECG 7571, Oase, Triangle and Excalibur) were 
used as plant material and the field experiment was conducted in a Completely Randomized Block 
Design with three replications. In the study, plant height, branch number, pod number, seed number 
per pod, pod length, 1000 seed weight, seed yield, protein and oil content and oil yield were 
investigated. According to the results; significant differences were found among winter rapeseed 
varieties in terms of all characteristics, except for pod length and protein ratio. The highest and the 
lowest seed yields were obtained in Excalibur (277 kg/da) and Triangle (155,30 kg/da) cultivars. 
Furthermore, oil content and oil yield were within the ranges of %45,94-49,95  and 83,32-133,1 kg/da, 
respectively.  

Keywords: Canola, rapeseed, yield components, oil yield 
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Konya KoĢullarında Bazı KıĢlık Kolza ÇeĢitlerinde Tohum Verimi ve 
Verim Unsurlarının Belirlenmesi 
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Özet: Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.), yazlık ve kıĢlık çeĢitleri olan önemli bir yağ bitkisidir. 
KıĢlık kolza tarımında yetiĢtiriciler için en önemli husus, ekolojik koĢullara uygun çeĢit seçimidir. Bu 
araĢtırma, bazı kıĢlık kolza çeĢitlerinin tohum verimi ve verim unsurlarını tespit etmek amacıyla, Konya 
koĢullarında 2010-2011 vejetasyon döneminde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma, Tesadüf Blokları 
Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Oase, Dante, Californium, Excalibur, Elvis, 
ES Hydromel, Licord, Orkan, Vectra, Nelson, Champlain, NK Petrol olmak üzere 12 farklı kıĢlık kolza 
çeĢidi materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada; bitki boyu, ana sapa bağlı yan dal sayısı, bitki baĢına 
kapsül sayısı, kapsülde tohum sayısı, bin tohum ağırlığı ve tohum verimi incelenmiĢtir. AraĢtırma 
sonucunda, bitki boyu dıĢında incelenen özelliklerin tamamında çeĢitler arasındaki farklılıklar önemli 
bulunmuĢtur. AraĢtırmada, bitki boyu 132,9-182,7 cm (Dante-Oase), ana sapa bağlı yan dal sayısı 7,4-
12,1 adet (Californium-Dante), bitki baĢına kapsül sayısı 327,4-684,2 adet (Orkan- Nelson), kapsülde 
tohum sayısı 22,9-27,3 adet (Excalibur-NK Petrol) ve bin tohum ağırlığı 3,41-4,25 g (Champlain-
Dante) arasında değiĢmiĢtir. Tohum verimi bakımından en yüksek değer 634,8 kg/da ile NK-Petrol 
çeĢidinden elde edilmiĢ, bunu Dante (590,3 kg/da) ve Californium (525,9 kg/da) çeĢitleri izlemiĢtir. En 
düĢük değer ise 394,9 kg/da ile Champlain çeĢidinde tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, tohum verimi 
açısından yöre koĢullarına en uygun kıĢlık kolza çeĢitlerinin NK Petrol, Dante ve Californium olduğu 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kanola, Brassica napus ssp. oleifera L., tohum verimi, verim unsurları 
 

Determination of Yield, Yield Components and Quality Characteristics of 
some Winter Rapeseed Cultivars 

 
Abstract: Rapeseed (Brassica napus ssp. oleifera L.) is an important oilseed plant with summer and 
winter cultivars. The most important issue for growers of winter rapeseed cultivation is selection of the 
appropriate kind of ecological conditions. This research was carried out to determine the yield and 
yield components of some winter rapeseed cultivars during the 2010-2011 vegetation period at the 
Konya conditions. In this research; Oase, Dante, Californium, Excalibur, Elvis, ES Hydromel, Licord, 
Orkan, Vectra, Nelson, Champlain and NK Petrol winter rapeseed varieties were used as material. The 
field experiment was set up in a Randomized Complete Block Design with three replications on 21 
September 2010. In this research; plant height, number of branches on the main stem, number of 
capsules per plant, number of seeds per capsule, thousand seed weight and seed yield were 
examined. As a result of this research, all of the investigated characters, except plant height, were 
found significant differences between the cultivars. In this research, plant height 132,9-182,7 cm 
(Dante-Oase), main stem of branch number 7,4-12,1 (Californium-Dante), number of capsules per 
plant  327,4-684,2 (Orkan- Nelson), number of seeds in capsule 22,9-27,3 (Excalibur-NK Petrol) and 
thousand seed weight 3,41-4,25 g (Champlain-Dante)  is ranged. The highest seed yield was obtained 
from the NK Petrol (6348,0 kg/ha), Dante (5903,0 kg/ha) and Californium (5259,0 kg/ha) cultivars 
while the lowest value was determined from Champlain (3949,0 kg/ha) cultivar. According the result of 
this research, NK Petrol, Dante and Californium cultivars which ranks first with regard to both seed 
yield and yield components between cultivars as the most suitable winter rapeseed cultivar of local 
conditions.  

Key Words: Canola, Brassica napus ssp. oleifera L., seed yield, yield components 
 
 

Bu makale, yüksek lisans tez çalıĢmasından özetlenmiĢtir. 
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Kadmiyum Stresine KarĢı Tepkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı kolza çeĢitlerinin çimlenme döneminde kadmiyum(Cd)stresine tepkilerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Uygulama sonucunda doza bağlı olarak çeĢitler arasındaki 
farklılıklar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada, Artoga, NK Caravel, NK Petrol ve Elvis olmak üzere 4 
farklı kolza çeĢidi kullanılmıĢtır. Tesadüf Parselleri Deneme Deseni‟ne göre 4 tekerrürlü olarak 
yürütülmüĢtür. Denemede çeĢitlere 4 farklı Cd dozu (50, 100, 200 ve 400 µM) uygulanmıĢtır. 
Uygulama sonunda, çeĢitlerde çimlenme oranı, çimlenme indeksi, vigor indeksi, radikula uzunluğu ve 
sürgün uzunluğu belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre, çimlenme oranı %37,80-60,40, çimlenme 
indeksi 11,03-27,12, vigor indeksi 24,115- 114,96, radikula uzunluğu 2,20-4,10 cm ve sürgün uzunluğu 
arasında değiĢmiĢtir. Çimlenme oranı ve çimlenme indeksi bakımından kadmiyum uygulanan 
çeĢitlerde doza bağlı olarak önemli bir değiĢiklik görülmezken, çeĢitler arasında önemli farklılıklar 
görülmüĢtür. Elvis ve Artoga çeĢitleri en yüksek çimlenme oranına sahiptir. Ġncelenen tüm özellikler 
bakımından Cd stresinden en az etkilenen çeĢidin Elvis, en fazla etkilenen çeĢidin ise NK Petrol 
olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Brassica napus, kadmiyum, çimlenme, abiyotik stres  
 

Determination of  Responses some of Canola (Brassica napus L.) 
Cultivars  to Cadmium Stress at Germination Period 

 
Abstract: This research was carried out to determine the responses of some canola cultivars to 
cadmium (Cd) stress at germination period. The differences between cultivars were determined 
depending on dose. In the study was used four different canola cultivars including Artoga, NK Caravel, 
NK Petrol and Elvis. The trial was conducted as completely randomized design with four replications. 
In the experiment, four different types Cd doses (0, 50, 100, 200 and 400 uM)  were applied. 
Germination rate, germination index, vigor index, radicle length and shoot length were determined in 
cultivars end of the application. According to the obtained results, germination rate, germination index, 
vigor index, radicle length and shoot length varied between %37,80-60,40, 11,03-27,12, 24,115-
114,96, 2,20-4,10 cm, 3,50-7,25 cm ,respectively.  Germination rate and germination index show no 
significant changes in terms of depending on applied cadmium doses, significant differences were 
observed between the cultivars. Elvis and Artoga cultivars have the highest germination rate. 
Considering all attributes evaluated, Elvis was less affected treatment of cadmium doses while NK 
Petrol appeared to be the most cadmium-affected cultivar. 

Keywords: Brassica napus, cadmium, germination, abiotic stress 
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Özet: Kanola (Brassica napus), kıĢlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ 
bitkisidir. Kanola tanesinde bulunan %38-50 yağ ve %16-24 protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Memeli 
cinsiyet hormonları, bitkinin farklı fizyolojik sistemlerine etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Bunula 
birlikte farklı cinsiyet hormunuların, kolza bitkisinde yeterli derecede çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu 
araĢtırmamızın amacı, farklı memeli cinsiyet hormonları ve dozlarının tohum çimlenme üzerine etkileri 
araĢtırmaktır. AraĢtırma, tam Ģansa bağlı deneme planına göre 3 tekrarlı olarak yürütülmüĢtür. Bitki 
materyal olarak kolza Okapi genotipinin tohumları kullanılmıĢtır. Sterilize edilen kolza tohumları 4 farklı 
(17 β estradiol, progesteron, testesteron ve östrojen) cinsiyet hormonları‟ ile oluĢturulmuĢ 5 farklı 
konsantrasyonunda [(0 kontrol (saf su), 5×10-5, 5×10-4, 5×10-3, 5×10-2 mM)] denenmiĢtir. Tohumlar 
24 saat karanlık fotoperyotta 20°C‟de 10 gün süreyle kağıt üzerinde çimlendirilmiĢtir. Bu süre sonunda 
çimlenme oranına (ÇO), ortalama çimlenme zamanına (OÇZ), kök uzunluğuna (KU) ve sürgün 
uzunluğuna (SU) ait veriler elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda araĢtırmada incelenen tüm 
parametreler arasında çimlenme oranı hariç yöntem çok önemli olmuĢtur (P<0,01). En yüksek kök ve 
sürgün uzunluğu 11,57 cm ve 6,01 cm östrojenin 5×10-3 mM dozunda elde edilmiĢtir. En düĢük 
ortalama çimlenme zamanına 2,86 gün olarak aynı yöntemde belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kolza, çimlenme, cinsiyet hormonları 
 

Eeffects of Different Mammals Sex Hormones on Germination of 
Rapeseed (Brassica napus L) 

 
Abstract: Canola (Brassica napus) is an oil plant having two physiological periods (winter and 
summer). Seed of Canola contains 38-50% oil and 16-24% protein, there. Mammalian Sex hormones 
have effects on the plant's various physiological systems. However, there has not been adequate 
studies about the impact of different sex hormones on the Canola plant. The aim of this study is to 
investigate the effects of Mammalian sex hormones and their doses on seed germination. This 
research was carried out by randomized complete design in three replications. Genotypes of Canola 
Okapi seeds was used as the plant material. Sterilized Canola seeds were tested with four mammalian 
sex hormones with (17 β estradiol, progesterone, testosterone and estrogen) 5 different 
concentrations [(0 control (pure water), 5 × 10

-5
, 5 × 10

-4
, 5 × 10

-3
, 5 × 10

-2
 mM)]. The seeds were 

germinated on paper for 24 hours dark photoperiod at 20 ° C for 10 days. Data for the germination rate 
(% G) and the mean of germination time (MGT), root length (RL) and shoot length (SL) were obtained. 
As a result, except germination rate among all parameters were significant (P<0.01). The highest root 
(11,57 cm) and shoot length (6,01 cm) were obtained in 5 × 10-3 mm dose of estrogen. The lowest 
mean germination time as 2,86 days was determined in the same treatment. 

Keywords: Canola, Germination, Sex hormone 
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Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 yıllarında, Remzibey, Dinçer, Balcı, TRE-AS012/08 ve BDYAS-4 Yazlık 
Aspir çeĢitlerinin Edirne, EskiĢehir, Konya, Samsun, Kocaeli ve Manisa ekolojilerindeki tane verimi ve 
kalite değerlerinin saptanması amacıyla, tesadüf blokları deneme deseninde 6 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüĢtür. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre tane verimleri 218,7-254,7 kg/da, yağ oranları %28,9-
39,5, yağ verimleri 77,4-95,2 kg/da ve oleik asit oranları %15,3-68,3 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 
Bu çalıĢma sonucunda en düĢük tane verimi 65,1 kg/da ile EskiĢehir ili, en yüksek tane verimini ise 
487,2 kg/da ile Edirne ilinde alınmıĢtır. Tane verimi yönünden iki yıl ortalamasına göre en iyi sonucu 
Dinçer çeĢidi verirken, yağ verimi, yağ oranı ve oleik asit içeriği yönünden TRE-ASO12/08 çeĢidi öne 
çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Aspir, yağ oranı, yağ verimi, oleik asit  
 

Identification of yield and quality values for some safflower (Carthamus 
tinctorius L) varieties grown in different ecologic conditions in Turkey  

 
Abstract: Study has been conducted in years 2013-2014 for the identification of grain yield and quality 
values of Remzibey, Dinçer, Balcı, TRE-AS012/08 and BDYAS-4 summer type safflower varieties in a 
randomized block trial design and with 6 replications in  Edirne, EskiĢehir, Konya, Samsun, Kocaeli 
and Manisa ecologies. According to the 2 years average, results vary as follows; grain yield  218,7 – 
254,7 kg/da, oil content %28,9 – 39,5, oil yield 77,4 – 95,2 kg/da and oleic acid ratio %15,3 -68,3. As a 
result of this study, minimum grain yield observed in EskiĢehir province with 65,1 kg/da, maximum 
grain yield in Edirne with 487,2 kg/da. In terms of grain yield, according to two years average, best 
results are taken from Dinçer variety, and for oil yield, oil rate and oleic acid content TRE-ASO12/08 
variety has the best results.  

Keywords: Safflower, oil rate, oil yield, oleic acid.  
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KıĢlık Ekilen Farklı Aspir (Carthamus tinctorius) ÇeĢitlerinin EskiĢehir 
Ekolojik KoĢullarındaki Performanslarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 vejetasyon periyodunda, EskiĢehir ekolojik koĢullarında yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmanın amacı sonbaharda ekilmiĢ farklı aspir çeĢitlerinin kıĢlık performanslarını belirlemektir. 
Denemede kullanılan aspir çeĢitleri Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü‟nden temin 
edilmiĢtir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. 
Sonbaharda ekimi yapılan farklı aspir çeĢitlerinin; bitki boyu, ilk dal yüksekliği, yan dal sayısı, bitki 
baĢına tabla sayısı, 1000 tohum ağırlığı, dekara tohum ve yağ verimi, yağ oranı ve yağ asidi 
kompozisyonu üzerine etkileri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Aspir (Carthamus tinctorius), ÇeĢit, KıĢlık ekim, Tohum verimi ve Yağ asidi.  
 

Determination of Performance of Different Safflower (Carthamus 
tinctorius) Cultivars Sowed in Winter under EskiĢehir Ecological 

Condition 
 

Abstract: The experiment was carried out in a vegetation season of 2013 and 2014 under EskiĢehir 
ecological condition. The aim of this experiment was to determine the performance of different 
safflower cultivars sowed in winter. The safflower cultivars used in the experiment were obtained from 
Transitional Zone Agricultural Research Station. The experiment was arranged according to a 
randomized complete block design with three replications. The effect of different safflower cultivars 
sowed in winter were determined on plant height, distance to first branche, number of branches per 
plant, number of capitule per plant, 1000 seed weight, seed and oil yield, oil content and fatty acid 
composition. 

Keywords: Safflower (Carthamus tinctorius), Cultivar, winter sowing, seed yield and fatty acid. 
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Van Ekolojik KoĢullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı 
Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine 

Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma, 2009 yılında Van ekolojik koĢullarında farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı 
aspir çeĢitlerinde verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılmıĢtır. ÇalıĢma 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme tarlalarında bölünmüĢ parseller deneme desenine 
göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada üç değiĢik aspir çeĢidi (Dinçer, Remzibey-05, 
Yenice) üç faklı ekim zamanı (1 Nisan, 15 Nisan, 30 Nisan) denemeye alınmıĢtır. Denemede bitki 
boyu, ana dal sayısı,  tabla sayısı,  tablada tane sayısı, bin tane ağırlığı, tohum verimi, ham yağ oranı, 
ham yağ verimi gibi özellikler incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre en yüksek tohum verimi 170,4 
kg/da ile birinci ekim zamanı ( 1 Nisan ) uygulamasında Yenice çeĢidinden, en yüksek ham yağ oranı 
ise %18,8 ile birinci ekim zamanı (1 Nisan ) uygulamasında Dinçer aspir çeĢidinden elde edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler:  Aspir, (Carthamus tinctorius L.), çeĢit, ekim zamanı, verim 
 

The Effect of Different Sowing Time on the Yield and Yield Components 
of some Aspir Cultivars in Van Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine the effect of different sowing time applicattions on 
yield and yield components of some safflower cultivars in VAN ecological conditions in 2009. The 
study was conducted in a split plot experimental design in random blocks with three replications at the 
fields of University of Yüzüncü Yıl, Faculty of Agriculture. In the study, three different safflower 
cultivars (Dinçer, Remzibey-05, Yenice) were sown in three different sowing time (1 April, 15 April and 
30 April). In this study, plant height, number of branches, heads per plant, seeds per head, 1000seed 
weight, seed yield, crude oil ratio, oil yield were investigated. According to the results of this research, 
the highest seed yield was found to be 170,4 kg/da in the primary sowing time (1 April) from Yenice 
cultivar and the highest crude oil rate was found to be %18,8 in the primary sowing time (1 April) from 
Dinçer safflower cultivar. 

Keywords: Aspir, (Carthamus tinctorius L.), cultivar, sowing time, yield 
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Ġleri Kademe Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Yağ Oranı ve Yağ 
Verimi Bakımından Değerlendirilmesi 
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Özet: Aspir yağ asitleri bileĢimi itibari ile kaliteli yağa sahip tek yıllık bir bitkidir. Kurak koĢullara 
dayanıklı olup, sahip olduğu bu avantajı ile ülkemizin yağ açığını kapatmak açısından yüksek 
potansiyele sahiptir. Aspir bitkisi tohumlarında %13-46 arasında yağ bulunmaktadır. Bu yağın yaklaĢık 
%90'ı doymamıĢ yağ asitlerinden oluĢmaktadır. Ortalama %75 linoleik asit içeren aspir tohumu 
antioksidan etkisi yüksek olan tokoferoller de içermektedir. Bu nedenlerle aspir yağı kalp ve damar 
hastalarının uyguladıkları diyetlerde kullanılmakta ve kolesterol önleyici etkisi nedeniyle büyük önem 
taĢımaktadır. Bu çalıĢma 2014 yılında, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü, AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliğinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın amacı Orta Anadolu Bölgesi ekolojik koĢullarına 
uygun çeĢit adaylarını belirlemektir. Bu amaçla Dünyanın değiĢik bölgelerinden temin edilmiĢ 111 
farklı genotipten seleksiyon ile S5 kademesine getirilen 204 adet aspir hattı ve standart olarak 
EskiĢehir Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden temin edilen 3 yerli çeĢit (Remzibey, 
Dinçer, Balcı) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan 204 adet aspir hattında yağ oranı %16,8 ile %39,1 
dekara yağ verimi ise 7,3 ile 172,6 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. Yağ oranı bakımından mevcut 
çeĢitler içerisinde en yüksek değere sahip olan Balcı çeĢidini geçen 8 hat, dekara yağ verimi 
bakımından ise mevcut çeĢitler içerisinde en yüksek değere sahip olan Remzibey çeĢidini geçen 106 
hat tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Aspir, Carthamus tinctorius L., yağ oranı, yağ verimi 
 

Evaluation of Advanced Safflower (Carthamus tinctorius L.) Lines in 
Point of Oil Ratio and Oil Yield 

 
Abstract: Safflower is an annual plant with quality oil considering fatty acid composition. It is drought 
tolerant and with this advantage it has a high potential to meet the oil deficit of our country. Safflower 
contains 13-46% oil in its seeds and 90% of this oil is composed of unsaturated fatty acids. Safflower 
seed contains approximately 75% linoleic acid and also contains tocopherols which have high 
antioxidant effect. For this reason safflower oil is used in diets of people who have cardiovascular 
diseases and it matters due to anticholesterol effect.This study was carried out in the Research and 
Experimental Fields of the Central Research Institute for Field Crops in 2014. Aim of the study is to 
determine proper safflower genotypes for ecologic conditions of Central Anatolia Region. For this 
purpose,  204 safflower lines at S5 stage which were selected from 111 genotypes provided from 
different regions of the World and as standart 3 domestic varieties (Remzibey, Dinçer, Balcı) provided 
from EskiĢehir Transitional Zone Agricultural Research Institute were used. Oil content of the 204 
safflower lines changed between 16,8-39,1% and oil yield was between 7,3-172,6 kg/da. In point of oil 
content  it was reported that 8 lines are higher than Balcı that has the highest value within present 
varieties. In point of oil yield per decare 106 lines are higher than Remzibey that has the highest value 
within present varieties. 

Keywords: Safflower, Carthamus tinctorius L., Oil content, Oil Yield 
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Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi ve Yağ Açığının Giderilmesinde Aspir 
Bitkisinin Önemi 
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Özet: Türkiye farklı iklim kuĢaklarına sahip olması nedeniyle topraklarında yağlı tohumlu bitkilerin 
birçoğu yetiĢtirilebilmektedir. Son yıllarda yağlı tohumlu bitkilerin üretim miktarındaki yükseliĢe rağmen, 
artan nüfusa paralel olarak gıdaya olan ihtiyacın da artması nedeniyle bu yükseliĢ yetersiz kalmıĢtır. 
Üretilen yağlı tohumlar ülke nüfusunun ihtiyacını karĢılayacak bitkisel yağ arzının ancak %45‟ini 
karĢılayabilmektedir. Bu sebeple yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanları artırılmalı, ekolojik Ģartlara 
uygun alternatif yağ bitkilerinin üretilmesi teĢvik edilmeli ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimi için verim ve 
yağ oranları yüksek olan sertifikalı tohumluk kullanılmasına özen gösterilmelidir. Aspir bitkisi özellikle 
kurak bölgelerde nadasa bırakılan alanlarda yetiĢtirilebilecek bir bitki olarak bu gereksinimi 
karĢılayabilecek bitkilerin baĢında gelmektedir. Aspir bitkisi, yetiĢtirme tekniklerinin tam olarak 
uygulanması ve yeterli teĢvikler verilmesi durumunda bitkisel yağ açığımızın kapatılması için yapılan 
çalıĢmalarda büyük katkı sağlayacaktır. Son yıllarda ülkede yağ ihtiyacını karĢılamakta ayçiçeğine 
olan bağımlılığı azaltmak için aspir ekimi özendirilmektedir ve bu sebeple devlet tarafından yapılan 
desteklemelerle olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu çalıĢmada; Türkiye‟de yağ bitkilerinin durumu ve yağ 
açığı, aspir bitkisinin bu açığın giderilmesindeki rolü ve aspir bitkisi için yapılan desteklemeler ele 
alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yağ bitkileri, aspir, aspir tarımı, Carthamus tinctorius L. 
 

Oilseed Production in Turkey and Importance of Safflower Plant 
 to Removing of Oil Gap  

 
Abstract: As Turkey has different climatic zones, many plants with oilseed crops can grow in the 
lands of Turkey. Despite the increase in the output of plants with oilseed crops in the recent years, it is 
still insufficient because of the increase in demand of food with the growing population. Produced oily 
seeds can only meet 45% of the vegetable oil demand of the country population. That is why the 
cultivation area of the plants oilseed crops should be extended, production of the alternative oil crops 
appropriate for the ecology should be encouraged and usage of certified seed should be ensure 
because of its high efficiency, and high rates of oil and yield. Safflower is the first ranking of the plants 
that can meet this mentioned demand and it is a plant that can be planted on the fields laid fallow. If 
the cultivation techniques are followed correctly and the required incentives are provided, safflower will 
make great contribution to the struggle to meet the deficit of oil in the country. Safflower cultivation has 
been encouraged in the recent years to decrease the dependence on sunflower to meet the oil 
demand in the counrty and the acts of encouragement of the government has proved to lead to 
positive results. This study examines the topics; the situation of the oil crops and oil deficit in Turkey, 
the role of safflower in meeting the deficit and the incentives provided for the safflower. 

Keywords: Oil crops, Safflower, Safflower cultivation, Carthamus tinctorius L. 
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Farklı Sıra Aralığının Yerfıstığında (Arachis hypogea L.) Verim ve Verim 
Unsurlarına Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma, 2013 yılında Iğdır‟ın Aralık ilçesi ekolojik koĢullarında, tesadüf blokları deneme 
desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Florispan ve NC-7 yerfıstığı çeĢitleri 50, 
60 ve 70 cm sıra arası, 25cm sıra üzeri mesafelerle ekilerek, farklı sıra aralıklarının verim ve verim 
unsurlarına etkisi araĢtırılmıĢtır. Deneme sonucunda elde edilen verilere göre; incelenen özelliklerden 
iç oranı hariç diğer özellikler açısından çeĢitler arasında önemli farklılıkların olduğu ve Florispan ile 
NC-7 çeĢitlerinin; sırasıyla 208,83 ve 312,65 kg/da meyve oluĢturdukları tespit edilmiĢtir. Ġncelene 
özellikler açısından sıra arası mesafelerin arasında önemli farklılıkların olmadığı saptanmıĢ ve en 
yüksek dekara verim sırasıyla, 323,52 ve 215,14 kg/da ile NC-7 ve Florispan çeĢitlerinden 60cm‟lik 
sıra arası ekim mesafesinden alındığı tespit edilmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, bitki sıra aralığı, verim 
 

The Effect of Different Inter-row Spacing of Groundnut (Arachis hypogea 
L.) on Yield and Yield Components 

 
Abstract: This study was carried out under ecological conditions of Aralık-Iğdır, depending on 
completely randomized blocks with three replications in 2013. In this study, peanut varieties 
(Florispan and NC-7) were planted in 50, 60 and 70 cm inter-row and 25 cm intra-row seed spaces 
and the effects of sowing densities on yield and yield components were investigated.According to the 
data obtained from the study results; except kernel ratio in terms of other characteristics examined, it 
was found that there are significant differences among cultivars. Florispan and NC-7 varieties have 
been found to generate yield, 208,83 and 312,65 kg/da of fruit, respectively. It was found that the 
inter-row spaces had no significant effect on characteristics examined. The highest yields were 
obtained from 60 x 25 plant density of (215,14 and 323,52 kg/da) from Florispan and NC-7 varieties, 
respectively. 
 

Keywords: Groundnut, inter-row spaces, yield 
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Seleksiyon Yöntemiyle Çerezlik “BATEM-5025” Yerfıstığı ÇeĢidinin 
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Özet: Çukurova Üniversitesi Ziraat fakültesinin yerfıstığı ıslah çalıĢmaları kapsamında, Adana çiftçi 
populasyonlarından seleksiyon yöntemiyle seçilen 5025 hattı, 1990 ile 2002 yılları arasında Adana ve 
Antalya Ģartlarındaki çok sayıda verim denemelerinde denenerek verim ve çerezlik kalitesi bakımından 
ümitvar bulunmuĢ ve tescile aday olarak sunulmuĢtur. Ayrıca bu hattın, insan sağlığı bakımından 
önemli bir fenolik bileĢik olan resveratrol içeriği standart çeĢitlere göre önemli oranda yüksek 
bulunmuĢtur. 2003 ve 2004 yıllarında Adana, Hatay ve Antalya lokasyonlarındaki tescil denemeleri 
sonucunda, 5025 hattının ortalama meyve verimi 487,4 kg/da olarak bulunmuĢ ve bu verim standart 
ortalamasını ortalama %9,7 oranında geçmiĢtir. Bu hattın Ġç oranı (%75), 100 tane ağırlığı (90-95 g) ve 
lezzeti de standartlardan üstün bulunmuĢtur. 2005 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 
tarafından yapılan tescil komitesince 5025 hattı, BATEM-5025 adıyla Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil ettirilmiĢtir. Bu çeĢidin taneleri iri, silindirik ve açık pembe renklidir. 
Yarı yatık büyüme formuna sahip olup olgunlaĢma gün sayısı ortalama 140 gündür. Yağındaki oleik 
asit içeriği ortalama %60 ile diğer çeĢitlerden daha fazladır.  

Anahtar Kelimeler: yerfıstığı, ıslah, seleksiyon, çeĢit     
 

Breeding of Confectionery Type Peanut Variety “BATEM-5025”  by the 
Selection Method 

 
Abstract: Within Cukurova University Agriculture Faculty peanut breeding studies, 5025 peanut line 
was developed  by the selection method from Adana peanut farmer populations.  This line was found 
promising from results of many yield trials in Adana and Antalya between 1990-2002 and then it was 
submitted as a candidate for registration. Also, this line had significantly higher resveratrol content 
which is a major phenolic compound for human health than standard varieties. The average fruit yield 
of the 5025 line was  487,4 kg/ha which has passed standard average by %9,7 from results of Adana, 
Hatay and Antalya yield trials between 2003 and 2004. This line‟s shelling percentage was %75, 100 
kernel weight was 90-95 g and flavor was found to be superior to the standard. The 5025 line was 
registered by registration committee as BATEM-5025 on behalf of the BATEM in 2005. This cultivar‟s 
kernels are large, cylindrical shape and light pink color. It has semi erect growth form and 140 maturity 
day. It has about %60 oleic acid which is higher than other varieties. 

Keywords: peanut, breeding, selection, variety 
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Ġntrodüksiyon Yöntemiyle Çerezlik “BATEM-CĠHANGĠR” Yerfıstığı 
ÇeĢidinin GeliĢtirilmesi 
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Özet: Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nün ıslah çalıĢmaları kapsamında Hindistan‟dan 
getirtilen ICGV-88378 hattı, 2005-2010 yılları arasında Antalya Ģartlarındaki çeĢit verim denemelerinde 
meyve verimi ve bazı kalite özellikleri bakımından genellikle standartları geçerek ilk sıralarda yer almıĢ 
ve 2010‟da tescile aday olarak sunulmuĢtur. 2011 ve 2012 yıllarında Adana, Manisa ve Antalya 
lokasyonlarında kurulan tescil denemeleri sonucunda; meyve verimi bakımından standart ortalaması 
civarında, tane verimi bakımından ise nispeten iç oranının (%76) daha yüksek olmasından dolayı 
standart ortalamasının biraz üstünde bir verim elde edilmiĢtir. Çerezlik kalitesi bakımından lezzet ve 
görünümü daha yüksek bulunmuĢtur. 2013 yılında Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 
tarafından yapılan tescil komitesinde ICGV-88378 hattı, BATEM-CĠHANGĠR adıyla (1968-1984 yılları 
arasında enstitümüzde yerfıstığında baĢarılı çalıĢmalar yapan Cihangir KAYGANACI‟ya atfen) Batı 
Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil ettirilmiĢtir. Bu çeĢidin taneleri iri, 
silindirik ve açık pembe renklidir. Kapsül özelliği bakımından diğer çeĢitlere göre daha iri, parlak, sert, 
boğumluluğu çok az ve kapsül yüzeyi oluklu yapıdadır. Yarı yatık büyüme formuna sahip olup 
olgunlaĢma gün sayısı ortalama 140 gündür. Yerfıstığı için büyük bir problem olan hasat dönemindeki 
yağıĢlardan kaynaklanan geç hasat ve çamurda kalma durumlarında bu çeĢidin sap, ginefor ve 
kapsülleri daha dayanıklı bulunmuĢ ve böyle durumlarda hasat kaybının diğer çeĢitlere göre daha az 
olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: yerfıstığı, ıslah, intrüdüksiyon, çeĢit   
   

Breeding of Confectionery Type Peanut Variety “BATEM-CĠHANGĠR” by 
the Introduction Method 

 
Abstract : Within peanut breeding studies of West Mediterranean Agricultural Research Institute 
(BATEM), ICGV-88378 peanut line brought from India took first place based on fruit yield and some 
quality properties from results of 2005-2010 yield trials and then this line has been submitted as a 
candidate for registration. As a result of registration trials established in Adana, Manisa and Antalya 
locations in 2011 and 2012 years, ICGV-88378‟s pod yield was about standard averages but its kernel 
yield was bit much than standrats average due to more shelling percentage. In terms of snack quality, 
its taste and appearance were higher. The ICGV-88378 line was registered by registration committee 
as BATEM-CĠHANGĠR (refferring Cihangir Kayganacı who done a lot of successful studies on peanut 
in 1968-1984) on behalf of the BATEM in 2013. This cultivar‟s kernels are large, cylindrical shape and 
light pink color. Its capsules are more large, bright, hard; pod constriction is very little and pod surface 
is corrugated. It has semi erect growth form and 140 maturity day. This variety‟s harvest loses is more 
small than other varieties in the late harvest due to heavy rains during harvest time because of this 
variety‟s vigorous capsules, stems and ginefors.  

Keywords: Peanut, breeding, introduction, variety 
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Özet: Bu çalıĢmada, üç farklı susam (Sesamum indicum L.)  genotipinde su eksikliğinin verim ve 
verim bileĢenleri ve tolerans indeksleri üzerini etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmalar Moghan Tarım ve 
doğal kaynak araĢtırma merkezi- Ġran‟ da yürütülmüĢtür. Denemeler tesadüf bloklar deneme 
deseninde, bölünmüĢ parseller düzenlemesine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Üç farklı sulama 
rejimi (Class A Pan buharlaşma havuzlarından sırasıyla 90 (I1), 120 (I2) and 150 mm (I3) buharlaĢma 
olduktan sonra sulamaların yapılması) ana faktör olarak kabul edilmiĢtir. Alt faktörde ise üç farklı 
susam genotipi (Oltan, Hendi, Hendi 14) yer almıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, sulama aralıkları 
artması ile birlikte kapsül sayısı, bin tane ağirliği, kapsül uzunluğu, çiçek ana sap uzunluğu, dal sayısı 
ve tane veriminde anlamlı azalmalar tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte, hasat indeksi ve dal boylarında 
artmalar görülmüĢtür. En yüksek (1322 kg/ha) ve en düĢük (830 kg/ha) verim miktarı sırasıyla I1ve I3 
uygulamalarından elde edilmiĢtir. Susam genotipleri arasında kapsülde bulunan tane miktarı, kapsül 
uzunluğu ve bitki boyu hariç değerlendirilen diğer özellikler bakımında anlamlı farklar saptanmıĢtır. 
Tolerans indeks sonuçlarına göre Oltan genetipi diğer iki genotipe göre en yüksek verim stabilitesine 
sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Sesamum indicum, sulama aralıkları, verim 
 

Susam’da (sesamum indicum)Farklı Sulama Aralıklarının Verim ve Verim 
BileĢenlerine etkisi 

 
Abstract: In this research the effects of water deficit on yield and yield components and tolerance 
indices were studied in three sesame (Sesamum indicum L.) genotypes. This experiment was 
conducted in Moghan Agricultural and natural resource research center-Ġran. The experiment was spilt 
plot in randomized complete block design with three replications. Three irrigation levels including 
irrigation after 90 (I1), 120 (I2) and 150 mm (I3) evaporation from class A pan, as main factor and three 
sesame cultivars including Oltan, Hendi and Hendi-14 cultivars as subplot factor. Results showed that, 
number of capsules per plant, 1000-grain weight, capsule length, main inflorescence length, number of 
branches per plant, plant height and grain yield decreased significantly with increasingirrigation 
intervals. Harvest index and branching height increased with increasing irrigation intervals. The 
highest grain yield (1322 kg/ha) obtained from I1 treatment while, the lowest grain yield (830 kg ha

-1
) 

obtained from I3. There were significant differences among sesame genotypes for all traits, except for 
number of grain per capsule, capsule length and plant height. According to tolerance index, Oltan 
genotype had high yield stability compared to other genotypes. 

Keywords: Sesamum indicum, Irrigation intervals, yield 
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the effect of irrigation regimes on growth indices 
of three sesame (Sesamum indicum L.) genotypes. This experiment was conducted in Moghan 
Agricultural and natural resource research center-Ġran. A split plot layout with a ramdomized complete 
block design with three replications was used. Three irrigation levels including irrigation after 90 (I1), 
120 (I2) and 150 mm (I3) evaporation from class A pan, as main factor and three sesame Genotypes 
including Oltan, Hendi and Hendi-14 cultivars as subplot factor. The results of plant growth analysis on 
the basis of days after planting showed that LAI, TDM, CGR and NAR were considerably reduced, due 
to water deficit. In all cultivars, the highest CGR, RGR, LAI, and TDM obtained under I1. Genotypes 
were significantly different in respect to growth indeces. Highest TDW, LAI, RGR and CGR were 
obtained from Oltan genotypes in all of irrigation regimes. The results indicate thet irrigation after 90 
mm cumulative evaporation from class A evaporation pan might be suitable for sesame production 
under condition similar to this experiment where irrigation water during spring is not abundant.  

Keywords: Sesame, irrigation intervals, growth analysis 
 

Susam’da ((Sesamum İndicum L.) Farklı Sulama Rejimlerinin Bitki 
Büyüme Analizi Parametreleri Üzerine Etkisi 

 
Özet: Bu çalıĢmada, üç farklı susam genotipii farklı sulama rejimlerinin etkisi altında araĢtırılmıĢtır. 
AraĢtırmalar Moghan Tarım ve doğal kaynak araĢtırma merkezi- Ġran‟ da yürütülmüĢtür. Denemeler 
tesadüf bloklar deneme deseninde, bölünmüĢ parseller düzenlemesine göre kurulmuĢtur. Üç farklı 
sulama rejimi (Class A Pan buharlaĢma havuzlarından sırasıyla 90 (I1), 120 (I2) and 150 mm (I3) 
buharlaĢma olduktan sonra sulamaların yapılması) ana faktör olarak kabul edilmiĢtir. Alt faktörde ise 
üç farklı susam genotipi (Oltan, Hendi, Hendi 14) yer almıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, Sulama 
aralıklarının artması ile birlikte LAI, TDM, CGR ve NAR gibi bitki büyüme analizi parametrelerinde 
düĢüĢ saptanmıĢtır. Her üç genotipte de, en çok CGR, RGR, LAI, and TDM değeri I1 uygulamasında 
elde edilmiĢtir. Bitki büyüme analizi parametlereri genotiplere göre de geğiĢiklik göstermiĢtir. Her üç 
sulama rejiminde de en yüksek TDW, LAI, RGR ve CGR değeri Oltan genetipinden elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonuçlarına göre, deneme koĢullarına benzer koĢullarda Class A Pan 
buharlaĢma havuzlarından 90 mm buharlaĢma gerçekleĢtikten sonra yapılan sulamalar diğer sulama 
rejimlerine göre susamın üretimi için daha uygun olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Susam, sulama aralıkları, büyüme analizi 
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Özet: Susam üretiminde temel problem; makinalı hasadı engelleyen olgunlaĢma dönemindeki 

kapsüllerin çatlayarak tohum dökmesi, sınırsız büyüme tipi nedeniyle kapsüllerin aynı zamanda 
olgunlaĢmaması, üretimi yapılan yerli çeĢitlerin düĢük verimli olması, sulu koĢullarda solgunluk 
hastalığına hassas olması gibi etmenlerdir. Üretimi kısıtlayan bu faktörlerin iyileĢtirilebilmesi amacıyla 
yapılacak ıslah çalıĢmaları için yerel susam çeĢitleri önemli bir potansiyel oluĢturmaktadır. Dicle 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında, 2014 yetiĢtirme döneminde 
yapılan bu çalıĢmada Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nden toplanan toplam 107 adet 
susam materyalikullanılmıĢtır. Augmented deneme desenine göre 11 blokta kurulmuĢ olan denemede 
yetiĢtirilen susam materyalleri 27 özellik bakımından temel bileĢen analizine göre incelenmiĢ, ayrıca 
susam materyalleri arasındaki farklılıkların seviyelerini belirlemek için euclidian aralığına göre küme 
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucunda incelenen 27 farklı özellik ile ilgili birbirinden bağımsız 10 temel 
bileĢen ekseni elde edilmiĢ ve eigen değerleri 1,01-3,84 arasında bulunmuĢtur. Küme analizi 
sonucunda oluĢan dendogramda genotipler 6 ana grup içerisinde yığılma göstermiĢ ve bu gruplar 
kendi içerisinde alt gruplara ayrılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Susam, agro-morfoloji, populasyon, temel bileĢen analizi 
 

The Assessment of Sesame (Sesamum indicum L.) Populations 
Supplyed from Diffent Regions of Turkey Bassed on Agro-Morphological 

Traits 
 
Abstract: The key problems in sesame cultivation are seed shattering at maturity preventing combine 
harvest, indeterminate growth habit causing non-uniform capsule maturation, local sesame population 
with low yields, inability to compete with other cultivated oil crops and susceptibility to wilting under 
irrigation.Genetic improvement of local sesame populations has the potential to overcome these 
production limitations. This study carried out in the experimental area of Dicle University Faculty of 
Agriculture, Department of Field Crops in 2014 growing season. A total of 107 diverse sesame 
accessions collected from Mediterranean, Aegean and Southeastern Anatolia Region of Turkey were 
used as seed material.The experiment was laid out in an augmented experimental design with eleven 
replications. Sesame materials examined by the principal component analysis in terms of 27 property, 
as well as cluster analysis based on euclidian intervals to determine the level of difference between 
the materials is made of sesame seeds. Studied 27 different characteristics were obtained from the 
analysis of 10 key components independently about the axis, and eigen values were between 1,01-
3,84. Cluster analysis showed that genotypes are divided into six main groups and sub-groups within 
its borders. 

Keywords: Sesame, agro-morphology, population, principal component analysis 
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Özet: Susam dünyada kültüre alınan ilk yağlı tohum bitkisinden biridir. Dolayısıyla zengin bir kullanım 
alanına sahiptir. Çok uzun bir süreden beri insanlar tarafından kullanılan bu bitkinin tohumlarında % 
50-60 oranında yağ ihtiva etmektedir. Kaliteli susam yağının yanı sıra tahin ve tahin helvası imali en 
yaygın kullanım alanıdır. Bununla birlikte baharat olarak da tüketilen susam unlu mamullerde özellikle 
simit üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan susamın üretiminde son 
yıllarda ciddi anlamda bir gerileme olmuĢtur. Yıllık ihtiyacını karĢılayamayan ülkemizin artan açığı da 
ithalat yoluyla kapatılmaya çalıĢılmaktadır. Bu çalıĢma; GAP Bölgesi susam yetiĢtiriciliğinin üretim 
maliyetini ortaya koymak için yapılmıĢtır. GAP Bölgesi susam üretim alanları gezilerek, gayeli 
örnekleme yöntemine göre susam üretimi yapan belli sayıdaki iĢletmede yüzyüze anket çalıĢması 
yapılmıĢ, yerli ve yabancı literatürler ile kamu kurum ve kuruluĢlarından elde edilen verilerden de 
yararlanılarak susam üretim girdi ve maliyeti hesaplanarak susam üretiminin karlılığı incelenmiĢtir. 
GAP Bölgesi‟nde susam üretimi yapan iĢletmelerde uygulanan anket verileri 2014 üretim yılını 
kapsamaktadır. Susam yetiĢtiriciliği yapılan iĢletmelerde toprak iĢleme ve ekim için 42,70 TL/da, bakım 
iĢleri için 21,67 TL/da, hasat iĢleri için 36,80 TL/da, çeĢitli giderler (tohum, ilaç, gübre vb.) için 38,80 
TL/da, ortak giderler (sermaye faizi, yönetim gideri vb.) için 51,22 TL/da masraf yapılmıĢtır. Gayri safi 
üretim (brüt) değeri olarak susam üretiminden 360,00 TL/da gelir elde edilmiĢtir. Üretim maliyeti 
191,19 TL/da, dekara net gelir 168,81 TL/da olarak (devletçe verilen destekler dikkate alınmamıĢtır) 
hesaplanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Susam, üretim maliyeti, GAP bölgesi 
 

Determination of the Gap Zone A Study on Sesame Production Costs 
 
Abstract: Sesame is one of the first in the world oilseed plants cultivated. It is therefore a rich areas. 
In very long time since the seeds of the plant used by people %50-60 contains percent oil. In addition 
to the quality sesame oil and sesame halva should i is the most widely used. However, especially 
widely used in the production of sesame bagel bakery products also consumed as a spice. Widely 
used in the production of sesame has been a serious decline in recent years. Growing deficit in our 
country who do not meet the annual needs are being shutdown by imports. This study GAP cultivation 
of sesame was made to reveal the cost of production. GAP sesame production areas visit by 
purposeful sampling method according sesame engaged in the production of a number of face to face 
survey conducted in business, domestic and foreign literature by making use of data obtained from 
public institutions and sesame production inputs and costs on profitability It was examined. GAP 
District of production sesame production enterprises engaged in the implementation of the survey 
data, in 2014 the year of manufacture covers. Sesame my breeding in the business in tillage and 
planting for 42,70 TL/da, for the maintenance 21,67 TL/da, for the harvest works 36,80 TL/da, the 
various expenses (seeds, medicines, fertilizer etc.) for 38,80 TL/da share common costs (capital, 
interest, administrative costs, etc.) for 51,22 TL/da the costs are made. Gross production (gross) from 
sesame production as value 360.00 TL/da ha was obtained revenues. Production costs 191,19 TL/da, 
168,81 TL/da net income per hectare per as (are not considered support provided by the state) is 
calculated. 

Keyword: GAP Region, Cost, Sesame 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı Ģeker pancarı genotiplerinin Konya ekolojik koĢullarında verim ve kalite 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak 26 adet Ģeker pancarı 
genotipi kullanılmıĢtır. Deneme 2013 yılında “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre 4 tekerrürlü 
olarak Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kök verimi (kg/da), Ģeker oranı (%), arıtılmıĢ Ģeker oranı (%) ve arıtılmıĢ 
Ģeker verimi (kg/da) özellikleri incelenmiĢ, incelenen özellikler açısından genotipler arasındaki 
farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur. ġeker pancarı genotiplerinde kök verimi 3263-5713 
kg/da, Ģeker oranı %18,54-20,46, arıtılmıĢ Ģeker oranı %15,23-17,45 ve arıtılmıĢ Ģeker verimi 533-975 
kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir.  

Anahtar kelimeler: ġeker pancarı, Ģeker oranı, arıtılmıĢ Ģeker verimi  
 

Determination of Yield and Quality of some Sugar Beet Genotypes (Beta 
vulgaris L.) in Konya Conditions  

 
Abstract: This research was conducted to determine the yield and quality of some sugar beet 
genotypes in Konya ecological conditions. 26 sugar beet genotypes were used at research. Trial was 
established according to RCBD (The randomized block design) with four replications in the Bahri 
Dagdas International Agricultural Research Institute test fields in 2013. In This Study, root yield trials (t 
ha

-1
), sugar rate (%), refined sugar ratio (%) and refined sugar yield (t ha

-1
) were examined. 

Differences between genotypes and properties were found statistically significant. Variations at the 
trial  was for Root yield 32,630-57,130 t/ha, for sugar rate %18,54-20,46, for refined sugar ratio 
%15,23-17,45 and for refined sugar yield 5.33-9.75 t/ha. 

Keywords: Sugar beet, root yield, sugar content 
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Özet: Bu çalıĢma, ġanlıurfa koĢullarında Ģeker pancarının yetiĢtirilebilme olanaklarının araĢtırılarak, 
Ģeker pancarı üretimi için en uygun çeĢidin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla, GAP 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (GAPTAEM) Akçakale iĢletmesi GündaĢ AraĢtırma istasyonunda 2012 
yılında yürütülmüĢtür. Deneme Tesadüf Blokları Deneme deseninde, dört tekerrürlü, parseller 4 sıralı, 
sıra arası 45 cm, sıra üzeri 20 cm ve sıra uzunluğu 10 m olarak kurulmuĢtur. Parsel alanı (10x0,45x4= 
18 m2)‟dir. Materyal olarak 17 Ģeker pancarı çeĢidi (Achat, Coyote, Visa, Agnessa, Begonia, Brigitta, 
Calixta, Cassandra, Cesira, Felicita, Pauletta, Valentina, Rosita, Amata, Diamente, Dionetta, Sentinel) 
kullanılmıĢtır. Denemede Ģeker pancarı ekimi 2 Nisan da, hasat ise 24 Eylül‟de elle yapılmıĢtır. 
AraĢtırmada; ĠntaĢ (çıkıĢ) Sayımı, Yaprak GeliĢimi, Sapa (Tohuma) Kalkma, Yapraklı Pancar Ağırlığı, 
Kök Verimi, ġeker Verimi, Kök Gövde Boyu, Kök Gövde Çapı, Hasat Ġndeksi, Digestion, ArıtılmıĢ 
ġeker Oranı ve ArıtılmıĢ ġeker Verimi değerleri üzerinde durulmuĢtur. AraĢtırmada kök verimi 
bakımından Sentinel çeĢidi 9439 kg/da ile ilk sırayı almıĢlardır. ArıtılmıĢ Ģeker verimi bakımından ise 
980,9 kg/da ile Felicita çeĢidi ilk sırayı almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı, ġanlıurfa, Verim, Kalite 
 

Determination of Yield and Quality Characters of some Sugar Beet 
Varieties in ġanlıurfa Region Conditions 

 
Abstract: This study was conducted to investigate the possibility of sugar beet cultivation and 
determine the yield and quality of the most suitable sugar beet variety for production in ġanlıurfa 
conditions and carried out at Akçakale Enterprise GündaĢ Research Station which affiliated to GAP 
Agricultural Research Institute (GAPTAEM) in 2012 growing season. Trial was established in 
randomized block experimental design with four replications, the plots were 4 rows with row spacing of 
45 cm, intra-row spacing of 20 cm and a row length was 10 m. Plot area was (10x0,45x4 = 18 m2). As 
material 17 sugar beet varieties (Achat, Coyote, Visa, Agnessa, Begonia, Brigitta, Calixta, Cassandra, 
Cesira, Felicita, Pauletta, Valentina, Rosita, Amata, Diamente, Dionetta, Sentinel) were used. The 
sowing of Sugar beets were done on April 2 and the harvest on September 24 by hand in trial. With 
this study focused on the values of number of emergence, leaf development, stem formation, lamellar 
beet weight, root yield, sugar yield, root stem length, root stem diameter, harvest index, digestion, 
refined sugar ratio and refined sugar yield. Sentinel variety took first place in terms of root yield with 
9439 kg/da, Felicita variety took first place in terms of refined sugar yield with 980,9 kg / da in 
research. 

Keywords: Sugar Beet, ġanlıurfa, Yeild, Quality 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu makale yüksek lisans tezinden hazırlanmıĢtır. Proje HÜBAK tarafından desteklenmiĢtir. Proje 
No: 12057 
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Organo-Mineral Gübre Uygulamalarının ġeker Pancarı (Beta vulgaris 
saccharifera)'nda Verim ve Polar ġeker Oranı Üzerine Etkileri 
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Sorumlu Yazar İletişim: arifsanli@sdu.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, bazı organo-mineral gübre kaynaklarının Ģeker pancarında verim ve polar Ģeker 
oranı üzerine etkilerini belirleyebilmek ve kimyasal gübre kullanımını azaltmak amacıyla 2014 yılında 
Isparta ekolojik koĢullarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kimyasal gübreleme ile farklı dozlarda AKVA 8-
4-4, BĠONUR™ Microbial ve AKVA-K ticari isimli organo-mineral gübre kaynakları ayrı ayrı ve kombine 
olacak Ģekilde uygulanmıĢtır. Organo-mineral gübre uygulamalarının Ģeker pancarında verim, polar 
Ģeker oranı ve polar Ģeker verimi üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli olmuĢtur. Standart 
gübreleme ile karĢılaĢtırıldığında, 6 lt/da AKVA 8-4-4 uygulaması sonucu Ģeker pancarında kök verimi 
yaklaĢık %17, polar Ģeker verimi ise %26 oranında daha yüksek olmuĢtur. BĠONUR

TM
 Microbial 

gübresinin polar Ģeker oranı üzerine etkisi önemsiz olurken, kök veriminde standart gübrelemeye ilave 
olarak uygulandığında %9,6 lt/da AKVA 8-4-4 ile birlikte uygulandığında ise %20 oranında artıĢ 
sağlamıĢtır. AKVA-K uygulamaları özellikle polar Ģeker oranı üzerine önemli etki göstermiĢ, sadece 
kimyasal gübre uygulamalarında %15 olan polar Ģeker oranı 2 ve 4 lt/da AKVA-K uygulamaları sonucu 
sırası ile %16,7 ve %17,1'e yükselmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan organo-mineral gübrelerin Ģeker 
pancarı tarımında verim ve polaritenin arttırılmasında baĢarılı bir Ģekilde kullanılabileceği, bununla 
birlikte çalıĢmanın değiĢik toprak yapısına sahip farklı lokasyonlarda tekrar yürütülmesi gerektiği 
sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Organo-mineral gübre, polar Ģeker, Ģeker pancarı, verim  
 

Effects of Organo-Mineral Fertilizer on Yield and Polar Sugar Content of 
Sugar Beet (Beta vulgaris saccharifera) 

 
Abstract: The present study was carried out to determine effects of organo-mineral fertilizers on yield 
and polar sugar content of sugar beet (Beta vulgaris saccharifera) and reduce use of chemical 
fertilizer. Study was carried out at Isparta ecological conditions in 2014 crop season. Different dosses 
organo-mineral fertilizers (AKVA 8-4-4, BĠONUR™ Microbial and AKVA-K) and chemical fertilizer were 
applied to be separately and combined. Organo-mineral fertilizer applications significantly affected 
sugar beet yield, polar sugar content and polar sugar yield. AKVA 8-4-4 fertilization at 6 lt/da dose 
increased root yield by %17 and polar sugar yield %26 compared to standard fertilization. Effects of 
BĠONUR

TM
 Microbial fertilization on polar sugar content were not significant. BĠONUR

TM
 Microbial 

increased root yield by %9 and polar sugar yield by %20 when applied in addition to standard 
fertilization and 6 lt/da AKVA 8-4-4, respectively. Polar sugar content significantly increased with 
AKVA-K fertilization compared to standard fertilization (%15) and it was determined %16,7 and %17,1 
at the dose of 2 and 4 lt/da, respectively. It was concluded that the organo-mineral fertilization could 
be used to successfully sugar beet production, however same research should be repeated in different 
locations to achieve more accurate results.  

Keywords: Organo-mineral fertilizer, polar sugar content, sugar beet, yield 
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ġeker Pancarında Kök Gövde Ġriliği ile Tesellüm Süresinin Ağırlık Kaybı 
ve Polar ġeker Oranı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, kök gövde iriliği ve hasat sonrası bekleme süresinin Ģeker pancarında (Beta 
vulgaris L. cv. Esperanza) Ģeker oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla Isparta ekolojik 
koĢullarında 2014 yılında yürütülmüĢtür. Nisan-Ekim ayları arasında yetiĢtirilen Ģeker pancarı kök 
gövdeleri hasattan sonra iriliklerine göre 4 gruba (750, 1000, 1500 ve 2000 g) ayrılmıĢ ve tarlada 
üzerlerine pancar yaprakları örtülerek ayrı ayrı silolanmıĢtır. AraĢtırmada, silolama esnasında kök 
gövdede ağırlık kayıpları ile hasat sırasında ve hasattan 15 ve 30'ar gün sonra Ģeker oranı değiĢimleri 
belirlenmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre; Ģeker pancarında Ģeker oranı ve ağırlık kayıplarının kök 
gövde iriliği ve tesellüm süresine bağlı olarak önemli derecede varyasyon gösterdiği belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı, tesellüm süresi, Ģeker oranı, ağırlık kaybı 
 

Effects of Sugar Beet Root Sizes and Storage Time on Weight Loss and 
Sugar Content 

 
Abstract: This research was conducted to determine the effects of sugar beet sizes and storage time 
on weight loss and sugar content of sugar beet (Beta vulgaris L. cv. Esperanza) during 2014 growing 
season under Isparta ecological conditions. Sugar beet roots grown between April and October were 
divided into 4 groups according to their size (750, 1000, 1500 and 2000 g) and stored separately in 
field covered beet leaves on them. Weight loss during storage and sugar content changes at harvest 
and 15 and 30 days after harvest were investigated. It was concluded that sugar content and weight 
losses significantly changed based on beet sizes and storage time.     

Keywords: sugar content, sugar beet, storage, weight loss 
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Bazı Tütün ÇeĢitlerinin (Nicotinana tabacum L.) Denizli KoĢullarında 
Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi 
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Özet: Denizli ili, Beyağaç Ġlçesi, Kızılcaağaç Köyünde 2013 yılında yapılan bu araĢtırmada; Ege 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden temin edilen iki yeni tütün çeĢidi, (Birlik 125, Birlik 127), iki standart 
çeĢit (Ġzmir ÖzbaĢ, Akhisar 97) ve bir köy populasyonu materyal olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 
tütün çeĢitlerinde; bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak eni, yaprak boyu, yaĢ yaprak verimi ve kuru yaprak 
verimi incelenmiĢtir. Tütün çeĢitlerinde bitki boyu değerleri 74,33-96,66 cm, yaprak sayısı 28,33-41,33 
adet/bitki, yaprak eni 7,00-9,33 cm, yaprak boyu 13,33-17,00 cm, yaĢ yaprak verimi 363,54-382,29 
kg/da, kuru yaprak verimi 89,58-99,99 kg/da arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi tütünleri, bitki boyu, yaprak eni-boyu, yaprak verimi 
 

Determination of Yield and Yield Components  of  some  Tobacco 
Cultivars (Nicotinana tabacum L.)  in Denizli Conditions  

 
Abstract: This study was carried out at a farmer field in Kızılcaağaç village of Denizli during growing 
season of 2013. Two tobacco varieties (Birlik125, Birlik 127),  and a local population were used as 
plant materials in the study. Ġzmir ÖzbaĢ and Akhisar 97 cultivars from ETAE  were used as standart in 
the study.  The objective of the study was to investigate yield and quality characteristics of tabacco 
varieties in Denizli conditions.  In the study, plant height, leaves number, leaf width, leaf length, fresh 
leaf yield, dry leaf yield of tobacco cultivars varied between 74,33-96,66 cm, 28,33-41,33 leaf/plant, 
7,00-9,33 cm, 13,33-17,00 cm, 363,54-382,29 kg/da, 89,58-99,99 kg/da respectively.   

Keywords: Aegean Region tobacco, plant length, leaf width-length, leaf yield,  
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Oriental Tütün (Nicotiana tabacum L.) Tiplerinde Melezleme ve F1 Tohum 
Elde Edilmesi 
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Özet: Tütün, kendine döllenen bir bitki olmasına rağmen, hibrit çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarına da konu 
olmaktadır. Melezleme için kullanılacak ebeveyn özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çünkü 
oriental tütünlerde kalite, verime göre daha ön plandadır. Bundan dolayı istenilen özellikleri taĢıyan 
ebeveynin aynı tür ve aynı tip tütünlerden olması gerekmektedir. Tütün beĢli çiçek yapısında olup, 
emaskulasyon ve melezleme için elveriĢlidir.  Tütünde çiçeklenme yaklaĢık bir ay devam etmektedir. 
Bu da farklı vejetasyon süresine sahip genotiplerin melezlenebilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Melezleme 
iĢlemi, sera koĢullarında istenilen ortam sağlandığında, günün her saatinde tüm yıl boyunca 
yapılabilmektedir. Tarla Ģartlarında ise sabahın erken saatlerinde (6:00-8:00) ve akĢam üzeri (18:00-
20:00) yapılması daha uygun olmaktadır. Yaptığımız melezleme çalıĢmalarından elde ettiğimiz 
bulgulara göre, melezleme baĢarısı için; emaskulasyonun belirtilen zaman aralıklarında yapılarak, 
hemen melezlemenin yapılması gerekmektedir. Bu Ģartlar altında yapılan melezlemede baĢarı oranı 
%100‟e yakın olmaktadır. Melezleme sonucu elde edilen meyvelerden ortalama 3000‟er adet tohum 
elde edilebilmektedir. Yaptığımız çalıĢmalar sonucunda, tütünde hibrit çeĢit geliĢtirmenin mümkün 
olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Tütün, Nicotiana tabacum L., emaskulasyon, melezleme, hibrit çeĢit  
 

Hybridization and F1 Seed Production in Oriental Tobacco Varieties 
 
Abstract: Although tobacco is a self-pollinated plant, hybrid cultivars can be developed. It is used in 
the hybridization properties of the parents should know. Quality more important than yield in oriental 
tobacco. Parents that have desired properties can be same varieties or types. Emasculation and 
hybridization in tobacco is easy, because it has got five anthers, five petals, five sepals and one 
stigma in flowers. Tobacco blooming is go on for one mounth. This factor, hybridization of parents is 
facilitated. Hybridizaiton in green house conditions can be done during the day and year. Field 
hybridization should be done between at 6:00-8:00 or 18:00-20:00 hours. After the emasculation of 
tobacco flowers, hybridization should be done immediately. This conditions breeding success is about 
%100. The average 3000 seed per capsule have obtained from hybridization. Based on the result, 
hybrid cultivars can be developed in oriental tobacco. 

Keywords: Tobacco, Nicotiana tabacum L., Emasculation, Hybridization, Hybrid cultivar 
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Farklı Dozlardaki Organik Gübrenin Ketencik (Camelina sativa L.) Verim 
BileĢenlerine Etkisi  

 
Eray Tulukcu 
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Sorumlu Yazar İletişim: eraytulukcu@selcuk.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, farklı dozlardaki organik gübrenin ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz] verim ve 
verim bileĢenlerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma 2014 yılında Konya ekolojik 
koĢullarında Çumra Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 4 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Deneme 2 Mayıs 2015 tarihinde ekilmiĢ, 10 Ağustos 2015 tarihinde 
hasat edilmiĢtir. ÇalıĢma esnasında bitki boyu, metrekarede bitki sayısı, biomass, kök uzunluğu, 
kapsül sayısı, kapsülde dane sayısı, bin tane ağırlığı ve verim değerleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 
çalıĢmada ketenciğin Konya ekolojik koĢullarında yetiĢme süresi 100 gün olarak tespit edilmiĢtir. Bitki 
boyu 60-82,5 cm, kök uzunluğu 7,6-14 cm arasında değiĢmiĢtir. Tek bitki kapsül Sayısı 63,6-443,3 
adet ve kapsülde tane sayısı ise 13-19 adet arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki sıklığı, ketencik, Konya, verim, bin tane ağırlığı 
 

The Effects of Different Organic Fertilizer Doses on False Flax Yield 
Components 

 
Abstract: This research was conducted to determination of different doses of organic fertilizers of 
false flax [Camelina sativa (L.) Crantz] in trial field of Cumra Vocational High School, according to 
Randomized Block Design with four replications during the vegetation period of 2014 in Konya 
ecological conditions. In the research, populations of false flax seeds were sowed 2 May 2014 and 
harvested 10 Agust 2014. False flax vegetation times were calculated 100 days in Konya ecological 
conditions. In this research were made to determine the yield and some agronomical characteristics 
such as thousand seed weight, seed yield, the number of plant per square meters, seeds per pod, pod 
per plant, biomass, root height and plant height. Mean data for, plant height (cm), root height (cm), pod 
per plant, seeds per pod, were, 60 – 82,5 cm, 7,6 – 14 cm, 63,6 – 443,3 number, 13 – 19, number 
respectively. 

Keywords: Plant Density, False Flax, Konya, Yield, Thousand Seed Weight 
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Bitki Sıklığının Ketencik (Camelina sativa L.) Verim BileĢenlerine Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma, farklı bitki sıklığı uygulamalarının ketencikte [Camelina sativa (L.) Crantz] verim ve 
verim bileĢenlerine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma 2014 yılında Konya ekolojik 
koĢullarında Çumra Meslek Yüksekokulu deneme tarlasında Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Deneme 2 Mayıs 2014 tarihinde ekilmiĢ, 10 Ağustos 2014 tarihinde 
hasat edilmiĢtir. ÇalıĢma esnasında bitki boyu, metrekarede bitki sayısı, biomass, kök uzunluğu, 
kapsül sayısı, kapsülde tane sayısı, bin tane ağırlığı ve verim değerleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 
çalıĢmada ketenciğin Konya ekolojik koĢullarında yetiĢme süresi 100 gün olarak tespit edilmiĢtir. Bin 
tane ağırlığı 1,4-2 g, bitki boyu 58,3-74 cm, kök uzunluğu 9,6-16,3 cm arasında değiĢmiĢtir. Tek bitki 
kapsül Sayısı 152,6-571,6 adet ve kapsülde tane sayısı ise 11-19,6 adet arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki sıklığı, ketencik, Konya, verim, bin tane ağırlığı 
 

The Effects of Different Plant Density on False Flax Yield Components 
 
Abstract: This research was conducted to determination of optimum plant density of false flax 
[Camelina sativa (L.) Crantz] in trial field of Cumra Vocational High School, according to Randomized 
Block Design with three replications during the vegetation period of 2014 in Konya ecological 
conditions. In the research, populations of false flax seeds were sowed 2 May 2014 and harvested 10 
Agust 2014. False flax vegetation times were calculated 100 days in Konya ecological conditions. In 
this research were made to determine the yield and some agronomical characteristics such as 
thousand seed weight, seed yield and seeds per pod, pod per plant, biomass, root height and plant 
height. Mean data for thousand seed weight (g), plant height (cm), root height (cm), pod per plant, 
seeds per pod, were 1,4 – 2 g, 58,3 – 74 cm, 9,6 – 16,3 cm, 152,6 – 571,6 number, 11 – 19,6 number 
respectively. 

Keywords: Plant Density, False Flax, Konya, Yield, Thousand Seed Weight 
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Ketengillerin (Linaceae) Türkiye’deki BiyoçeĢitliliği ve Potansiyel Önemi 
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Özet: Keten, yağı ve lifi için üretilen bir bitkidir. Keten lifleri genelde kumaĢ, halat ve ip yapımında 
kullanılmaktadır. Keten yağı Omega-3 bakımından zengindir. Keten yağının bu özelliği keteni boya 
sanayinin vazgeçilmez hammaddesi yapmaktadır. Keten yağı aynı zamanda ahĢap kaplaması ve 
parlatıcısı olarak kullanılmaktadır. GeliĢtirilen yemeklik yağ kalitesi yüksek keten çeĢitlerinin yağı, 
mutfaklarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Keten tohumu, sağlık ve gıda sektöründe çeĢitli ürünlerde katkı 
maddesi olarak kullanılmaktadır. Keten tohumunun yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi hayvan 
yemi olarak kullanılmaktadır. Nadas arazilerinde, yamaçlarda, kayalıklarda, orman altlarında, kurumuĢ 
bataklıklarda 2000 metreye kadar yüksekliğe sahip alanlarda yetiĢen keten bitkisinin 41 türü Türkiye 
florasında doğal olarak yetiĢmektedir. Bu tür zenginliği Türkiye‟yi ketenin gen merkezi haline 
getirmiĢtir. Dolayısıyla bu makale, Türkiye florasındaki keten türlerinin genel özelliklerini ortaya 
koymak amacıyla hazırlanmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Ketengiller, Linaceae, Biyo-çeĢitlilik 
 

Potential and Biodiversity of Linseed Family (Linaceae) in Turkey 
 

Abstract: Linseed is an oilseed and fiber plant. Fiber use for cloth, string, rope or decoration in 
industry. Linseed oil is rich in Omega-3 fatty acid. This property of linseed oil makes it indispensable 
for paint industry. Linseed oil is using for lagging (or wood finishing) and polishing. Due to improved 
low linolenic content and high edible quality linseed is using as an edible oil. The seeds use as an 
additive in various products in food industry. Linseed cake use for animal feed. 43 varieties of linseed 
grow naturally in fallow fields, hillsides, cliffs, intraforests, dried swamps; above 2000 meter altitudes 
from sea level. The vast variation makes Turkey one of the linseed gene centers in the world. This 
study shows general characteristics of linseed varieties. 

Keywords: Linaceae, Linseed, Bio-diversity 
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Deniz Börülcesi (Salicornia europaea)'nin Köklendirilmesi Üzerine NAA 
Etkisinin Belirlenmesi 
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Özet: Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye atarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde 
kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda 
yetiĢebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ekonomik yönden büyük yarar 
sağlayacaktır. Halofit bitkiler değiĢik tuzlu toprak koĢulları altında veya tuzlu sular ile sulama 
yapıldığında büyüme ve geliĢme potansiyeline sahipler. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve 
yüksek tuz koĢullarında yaĢayabilen bitkilerdendir. Salicornia türlerinin tohumlarının bileĢiminde %26-
33 ham yağ ve %30-33 ham protein bulunmaktadır. Deniz börülcesi tohumlarından elde edilen yağ, 
diğer yağ bitkilerine göre iyi kalitede, doymamıĢ yağ asidi yaklaĢık %87-88 ve doymuĢ yağ asidi %12-
13 arasındadır. Bu çalıĢmada, deniz börülcesinin kültüre alınması amacıyla köklendirilmesi için değiĢik 
NAA (α-naftalen asetik asit) konsantrasyonlarının (0,2-0,8 mg/L) kök oluĢumu (sayısı ve uzunluğu) 
üzerine etkisi incelenmiĢtir. Bu amaç için her biri yirmi beĢ sürgün içeren üç tekerrürlü bir araĢtırma 
planlanmıĢtır. NAA‟ nın değiĢik konsantrasyonlarını içeren perlitli ortamda, kültür odasında tutulan 
sürgünlerde kök sayıları ve uzunlukları ölçülmüĢtür. Deneme sonucuna göre sürgünlerin köklenebildiği 
gözlenmiĢ, kök sayısı ve uzunluğu açısından da uygun NAA konsantrasyonları belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz börülcesi, Salicornia europaea, kök oluĢumu 
 

Determination of NAA effect on sea bean (Salicornia europaea) rooting 
 
Abstract: Salinity is one of environmental stress factors that restricts significantly the production of 
productive agricultural food products of the world. For economic farming in saline soil, to be included 
the plants which can be grow in salty soils, to the production pattern will provide great benefit to the 
farmers economically. Halophytes have the potential for growth and development when grown in 
salty soils or irrigated with salty irrigation water. Salicornia is one of the plants known as halophytes 
and has a potential to survive in high salt concentrations. The quality of the oil obtained from 
Salicornia is high. Unsaturated fatty acid and saturated fatty acid is between about %87-88 and 12-
13, respectively. In this study, the effect of different NAA (α-naphthalene acetic acid) concentrations 
(0,2-1-0,8 mg/L) on the root formation (number and length) of Salicornia europaea were investigated. 
For this purpose, an experiment was conducted with three replicates each containing 25 shoots. The 
root number and root lengths grown in perlite media containing various concentrations of NAA were 
measured. According to the trial results, rooting of shoots was observed and the suitable NAA 
concentrations in terms of number and length of root were determined. 

Keywords: Sea bean, Salicornia europaea, rooting 
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Özet: Ġnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan yağlı tohumlar, karma yem üretiminde ve küresel 

ticaretinde rol oynayan diğer bir hammadde grubunu teĢkil etmektedir. Ayrıca son zamanlarda 
alternatif enerji kaynakları olarak da değerlendirilmeye çalıĢılmakta ve bu kapsamda yeni politikalar 
gündeme gelmektedir. Türkiye net yağlı tohum ithalatçısı olmakla birlikte, sahip olduğu iklim ve coğrafi 
özellikleri itibariyle yağlı tohumlu bitkilerin yetiĢtirilmesi için uygun koĢullara sahiptir.  Bu çalıĢmada, 
Dünyada ve Türkiye yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanı, üretim miktarı ve dıĢ ticareti incelenerek, 
mevcut durum ve geleceğe yönelik tahminler açısından değerlendirilecektir. Bu çalıĢma literatüre 
dayalı olup, çalıĢmada ulusal ve uluslararası veri tabanları ve konu ile ilgili olarak hazırlanan raporlar 
ve yayınlardan yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimler: yağlı tohumlar, bitkisel yağlar 
 

Development and Expectations for The Future of World Oilseed  
Production 

 
Abstract: Having a significant place in human nutrition and role played in the production of compound 
feed and its global trade, Oilseeds constitutes the other group of raw materials. Besides, recently it 
has been tried to be evaluated as alternative energy source and in this scope new policies are brought 
to the agenda. Although having favorable climate conditions and geographical features for the 
cultivation of oilseed plants Turkey is still net importer for oilseeds. In this study, the World and Turkish 
acreage of oilseed crops, production quantity, average yields and trade will be examined and will be 
evaluated in terms of current state and future predictions. Although this study is based on the 
literature, relevant reports, data bases and publications of national and international resources will be 
evaluated and examined. 

Keywords: oilseeds, vegetable oils. 
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Özet: Ġnsan beslenmesi için gerekli olan temel gıda maddelerinden biri olan yağlar hayvansal 
kaynaklardan elde edilebildiği gibi bitkisel kaynaklardan da elde edilebilmektedir. Bu amaçla ülkemizde 
ayçiçeği, aspir, kolza, pamuk, soya vb. bitkiler yetiĢtirilmektedir. Bu bitkileri yetiĢtirme amacımız 
öncelikli olarak insan beslenmesinde kullanmaktır. Ancak günümüzde çevre sorunları da öncelikli 
olarak gündeme geldiği için alternatif çözümler arama yoluna gidilmektedir. Bu bağlamda çevreci 
alternatif yakıt olarak biyodizel üretimi gündeme gelmiĢtir. Biyodizel hayvansal yağlar veya atık 
yağlardan üretilebildiği gibi bitkisel yağlardan da üretilebilmektedir. Bu bildiride biyodizel üretiminin 
bitkisel açıdan değerlendirmesi yapılarak çeĢitli önerilerde bulunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, bitkisel yağlar, yağlı tohumlar 
 

Biodiesel Production and Role of Vegetable Oils in Biodiesel Production 
 
Abstract: The oils that are among the essential foodstuff necessary for human nutrition can be 
derived from both animal resources and herbal resources. Plants such as sunflower, safflower, 
rapeseed, cotton, soybean, etc. are grown for this purpose. Our primary aim in growing these plants is 
to utilize them in human nutrition. However, alternative solutions are being sought for since 
environmental issues have also come up in the first place nowadays. In this context, biodiesel 
production has come to the forefront as an environment-friendly alternative fuel. Biodiesel can be 
produced from animal oils or waste oils, as well as from herbal oils. This paper will review biodiesel 
production from the aspect of plants and present several suggestions. 

Keywords: Biodiesel, vegetable oils, oil seeds 
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Çukurova KoĢullarında YetiĢtirilen Kerkede (Hibiscus sabdariffa L.) 
Çanak Yapraklarının Kalite Özellikleri 
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Özet: Tek yıllık çalı formunda tropik bir bitki olan Kerkede (Hibiscus sabdariffa L.) Çukurova 
KoĢullarında ilk kez kültüre alınmıĢtır. Bitkinin ticari olarak kullanılan çanak yapraklarında en önemli 
kalite özelliklerinden biri olan toplam fenol içeriği UV-spekrofotometre ile 81,90 mg/g olarak 
saptanmıĢtır. Sonuçlar, bitkinin çanak yapraklarındaki yüksek fenol içeriği ile iyi bir antioksidant özellik 
sergileyebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kerkede, toplam fenol, Hibiscus sabdariffa, antioksidan 
 

Quality Attributes of Calyces of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) Grown in 
Çukurova Conditions 

 
Abstract: Roselle (Hibiscus sabdariffa L.)  is the annual and shrub plant. This plant cultivated first time  
in Çukurova Region. In the commercially using part of plant, calyces‟, total phenol content, which is 
one of the most important quality property detfermined  as 81,90 mg/g with UV/visible 
spectrophotomether. Results show that  plant can exhibit good source of antioxidants with  high 
phenol content in calyces      

Keywords: Roselle, Total Phenol, Hibiscus sabdariffa, Antioxidant.  
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Özet: Çatısız bir fabrikaya benzetilen tarım sektöründe üretimi etkileyen en önemli faktörlerin baĢında 
iklim olayları yer almaktadır. Bu nedenle, iklimsel olayların tarım ile etkileĢimi günümüze kadar önemli 
araĢtırma alanlarından biri olagelmiĢtir. Amaç tarımsal üretime iklim faktörlerinin etkilerini belirlemek ve 
üretimin arttırılmasına destek sağlamaktır. Ülkemizin büyük çoğunluğu kurak ve yarı kurak iklim 
Ģartlarının etkisi altındadır. Bu nedenle genellikle kıĢ yağıĢlarına bağlı olarak yapılan kuru tarım 
nedeniyle yağıĢın miktar ve dağılımında meydana gelebilecek değiĢiklikler ülkemizde tarım üzerine 
olan etkilerini ciddi bir Ģekilde hissettirmektedir. Bunun yanında kurak ve yarı kurak iklim koĢullarının 
egemen olduğu bölgelerde tuzlu ve sodyumlu topraklar yaygın olarak bulunurlar. Bu durum çoraklık ve 
çölleĢmenin birbiriyle iliĢkili olmasının nedenlerinden biridir. Kurak ve yarı kurak iklim özelliklerine 
sahip olan Ġç Anadolu Bölgesinin tipik özelliklerine sahip olan Çankırı, Türkiye‟nin su kıtlığı yaĢayan 
ama aynı zamanda baĢta buğday ve çeltik olmak üzere bazı tarla bitkilerinin üretiminde önemli yere 
sahip olan bir ilidir. Bu çalıĢmanın amacı kendine has jipsli yani alçıtaĢlı toprak yapısına sahip Çankırı 
ilinde bazı iklim parametrelerindeki (sıcaklık ve yağıĢ) yıllara göre değiĢimin seçilmiĢ önemli tarla 
bitkileri yetiĢtiriciliği açısından vejetasyona dair alınabilecek önlemleri irdelemektir. Bu araĢtırmanın 
sonuçları, çiftçilerin tarımsal üretimdeki verim ve kaliteyi artırmasına olanak sağlayacağı gibi 
üretkenliğinin ve sürdürülebilir gelirlerinin artmasına da katkıda bulunabilir.  

Anahtar Kelimeler: Çankırı, yağıĢ, sıcaklık, tarla bitkileri, üretim  
 

Some Selected Field Cops Research on Climate Parameters of Impact on 
Private in Çankırı Province 

 
Abstract: Agricultural sector likened to a roofless factory , production is located in one of the most 
important factors affecting climate events. Therefore, the interaction with agriculture of climatic events 
up to the present has been  one of the major research areas.  The purpose is to determine the impacts 
of agricultural production to climatic factors and provide support to increase production. The majority of 
Turkey is under the influence of arid and semi-arid climatic conditions.  Therefore usually carried out in 
Turkey, because of the dry farming effects on the agricultural changes that may occur in the amount 
and distribution of rainfall due to winter precipitation it is felt severely. Besides, in arid and semi-arid 
climatic conditions of the region dominated salty and sodium soils are found commonly. This condition 
is one of the reasons that interconnected aridity and desertification. Arid and semi-arid having 
characteristics typical of Central Anatolia Region, which has a dry climate Çankırı, living in Turkey's 
water shortages but it is also a city which has an important place in the production of some field crops, 
particularly wheat and paddy. The aim of has a unique gypsum that plaster stony soil in some climate 
parameters in province of Çankırı (temperature and precipitation) selected major field crops, change 
according to years is to examine measures can be taken on the vegetation for cultivation. The results 
of this research, such as farmers to increase their productivity as it enables to increase the yield and 
quality of agricultural production and sustainable income can also contribute. 

Keywords:  Çankırı, precipitation, temperature, field crops, production 

 
 
 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

257 
 

Osmoprimingin EskitilmiĢ Tohumlarda Çimlenme GeliĢimine Olan Etkisi 
 

Mehdi Tajbakhsh
1*

, Mahdi Ghiyasi
1
, Reza Amirnia

1
, Younes Rezaee Danesh

2
, Solmaz Najafi

1
 

 
1
Urmia Universitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Urmia, İran  

2
Urmia Universitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Urmia, İran 

*
Sorumlu Yazar İletişim: mehditajbakhsh@gmail.com 
 
Özet: Ekimden önce tohuma uygulanan osmopriming vigor geliĢmesine neden olmaktadır. Bu 
denemede osmoprimingin eskitilmiĢ soya tohumlarının çimlenme geliĢimine etkisinin belirlenmesi 
amaçlanmıĢtır. Deneme 4 tekerrürde ve Tesadüf  Parseller  Deneme Deseni Ģeklinde Urmia 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünün labratuarında 2014 yılında yapılmıĢtır. Denemede 
kullanılan tohumlar oda sıcaklığında (22

o
C civarı) 5 yıl süresince tutulup doğal eskitilmiĢtir. Denemede 

KNO3 ve PEG8000 üç osmoz potansiyelinde (-0,5, -1 ve -1,5 MPa) kullanılmıĢtır. Kontrol tohumlar ise 
sadece dezenfekte edilmiĢtir. AraĢtırmada eskilmiĢ soya tohumları 12 saat süresince hazırlanan 
çözeltiler içersinde tutulmuĢtur. Denemede son çimlenme oranı, çimlenme indeksi (GI), ortlama 
çimlenme süresi (MGT) ve fide uzunluğu ve kuru ağırlığı değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar osmopriming 
muamelelerin tüm potansiyel seviyelerinin eskitilmiĢ tohumlarda çimlenme geliĢmesinin gerçekleĢtiğini 
göstermiĢtir. Buna rağmen KNo3 muamelesinin -1,00 MPa  osmoz potansiyeli uygulamasında en 
yüksek değerler tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Soya, osmopriming, çimlenme, KNO3 , PEG8000 
 

Influence The Osmopriming On Germination of Deteriorated Soybean 
Seeds 

 
Abstract: Pre-sowing seed treatments such as osmopriming have a significant impact on the 
improvement ogf germination and seed vigor. In order to assess the impact of osmopriming on 
germination of soybean deteriorated seed an experiment was conducted in Department of Agronomy, 
Faculty of Agriculture, Urmia University in 2014. Studied treatments were three osmotic potential (-0,5, 
-1,00 and -1,5 MPa) of polyethylene glycol 8000 (PEG 8000) and KNO3. Control seed sample was not 
treated (except disinfection). Statistical design was completely randomized design (CRD) based on 
factorial with four replications. ). The seeds were used in this experiment were naturally aged during 
five years under laboratory conditions (22±2 ˚C).  Final germination percentage, mean germination 
time (MGT), germination index (GI), seedling length and seedling dry weight were measured. The 
results indicated that in all osmopriming treatments measured characteristics were enhanced 
compared than control. Seed priming with KNO with -1,00 MPa osmotic potential compared than other 
treatments has been more effective for improving germination and vigor of aged seed of soybean.  

Keywords: Soybean, Aged seed, Osmopriming, PEG8000, KNO3 
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Kullanılarak Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) ve Ostrinia nubilalis 

Hbn., (Lep.: Crambidae)’nin Populasyon DeğiĢimlerinin Belirlenmesi 
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Özet: ÇalıĢma, 2009 ve 2010 yıllarında Aydın  Ġli‟nde ana ürün (I.) ve ikinci mısır üretim alanlarında 
feromon tuzakları kullanarak, A. segetum ve A. ipsilon‟nun popülasyon değiĢimlerini ve zarar oranlarını 
saptamak amacıyla yapılmıĢtır. Zararlının popülasyon değiĢimlerini saptamak amacıyla feromon 
tuzakları tarla içine asılmıĢ ve haftalık olarak kontrol edilmiĢtir. Zarar oranı ise Aydın Merkez, Çine, 
Nazilli ve Söke ilçelerinde ana ve ikinci ürün mısır alanlarında fide döneminde her tarladan 100 fide ve 
her bir ilçeden 10 tarlada ve toplam bir ilçe için 1000 fide kontrol edilerek yapılmıĢtır. ÇalıĢma 
sonucunda, zararlılar her iki yılda ilk erginler nisan ayının ilk haftasında çıkmıĢ ve temmuz ayının 
sonuna kadar devam etmiĢ ve yılda 1 döl verdiği saptanmıĢtır. Zarar oranı ise düĢük seviyelerde 
olmuĢ ve ana üründe %1‟in altında olurken, ikinci üründe herhangi bir zarara rastlanmamıĢtır. 
Sonuçta, üreticiler tarafından fide döneminde bu zararlılara karĢı kimyasal mücadele yapıldığı dikkate 
alındığında, her iki tür bölgede 1 döl vermesine rağmen ekonomik olarak önemli bir zararlı olarak 
görülmemektedir. Bu nedenle, üreticiler tarafından bu zararlılara karĢı gereksiz yere kimyasal 
mücadele yapılmaması önerilmektedir. Böylece, mücadele maliyetlerinin düĢmesine ve çevrenin 
korunmasında önemli katkılar sağlanmıĢ olacaktır. 
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Monitoring Population Dynamics and Damage of Agrotis segetum D.S.  
and A. ipsilon Hufn. by Using the Pheromone Traps in Corn Fields of 

Aydın province 
 
Abstract: The study was conducted to determine the population dynamics and damages caused by 
Agrotis  segetum D.S. and Agrotis ipsilon Hufn. in main and second crop maize fields in Aydın 
province between 2009 and 2010 growing seasons. Pheromone traps were placed in the middle of the 
field to determine the population dynamics of  the both pests and checked every week. The sampling 
for the damage occurred at seedling period of each main and second crop in different locations of 
Aydın province (Center, Çine, Nazilli, Söke). Totally 1000 seedlings were checked from 10 fields for 
each location. The study showed that the pests were observed from the first week of April to last week 
of July and gave a generation per year in corn. The damage rate caused by the both pests was lower 
than %1 in first crop and no damage was observed in the second crop. It seems that the both pests 
are not economically important pests for the management. Therefore, the farmer did not use any 
chemicals for the management and thus, it supports to reduce the management costs and protect the 
environment. 

Keywords: Agrotis segetum, A. ipsilon, corn 
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Özet: Bu araĢtırma çeĢitli kaynaklardan sağlanmıĢ olan 48 adet keten genotipi ile 4 adet standart çeĢit 
(Antares, Mikael, Sarı-85 ve Konya menĢeili bir populasyon)  kullanılarak, augmented deneme 
desenine göre ön verim denemesinde değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma 2011 ve 2012 yıllarında yazlık ve 
kıĢlık olarak Samsun koĢullarında 2 lokasyonda (ÇarĢamba ve Gelemen  deneme istasyonlarında) 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada  dekara tohum verimi, 1000 tane ağırlığı, Bitki boyu, Yan dal sayısı, Teknik 
sap uzunluğu, Kapsül sayısı ve kapsülde tohum sayısı gibi özellikler incelenmiĢtir. AraĢtırma 
sonucunda incelenen özellikler bakımından yan dal sayısı hariç diğer tüm özellikler bakımından tüm 
genotipler arasında p<0,01 düzeyinde farklılıklar belirlenmiĢtir.  BirleĢtirilmiĢ analiz sonucuna göre 
incelenen özellikler bakımından ortalama olarak bitki boyu 47,71 – 80,61 cm, yan dal sayısı 0,20 – 
3,01 adet, teknik sap uzunluğu 22,21 – 65,44 cm, bitkide kapsül sayısı 6,89 – 57,96  adet, kapsül 
baĢına tohum sayısı 4,85 – 8,07 adet, 1000 tane ağırlığı 4,93 – 7,99 g ve dekara tohum verimi 44,02 -
124,76 kg/da arasında değiĢmektedir. AraĢtırma sonucuna göre tohum verimi bakımından çeĢitleri 
geçen 18 adet genotip, teknik sap uzunluğu bakımından çeĢitleri geçen 25 adet genotip belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : Keten (Linum usitatissimum L.), verim, teknik sap uzunluğu 
 

An Examination of some Agricultural Properties of Different Linseed 
Genotypes at Different Environment Conditions  

 
Abstract: This research was evaluated under pre-yield experiment according to Augmented 
Experimental Design, using a total of 48 linseed genotypes and 4 standard cultivars (Antares, Mikael, 
Sarı-85 and a population from Konya) derived from several sources. This research was conducted in 
summer and winter seasons for two locations (ÇarĢamba and Gelemen) at Samsun conditions in 2011 
and 2012. Some properties such as seed yield per decare, 1000 seed weight, plant height, number of 
branches per plant, first branching height, capsule number and seed number per capsule were 
examined. It was found that there were differences between all of the genotypes at p<0,01 level with 
respect to whole properties, except for number of branches per plant. As a result of combined 
analysis, properties examined such as plant height, number of branches per plant, first branching 
height, capsule number per plant, seed number per capsule, 1000 seed weight and seed yield per 
decare  varied between 47,71 – 80,61 cm, 0,20 – 3,01, 22,21 – 65,44 cm, 6,89 – 57,96, 4,85 – 8,07, 
4,93 – 7,99 g, 44,02 -124,76 kg/da; respectively. As a result of this research, 18 genotypes and 25 
genotypes above cultivars were determined in terms of seed yield and first branching height, 
respectively.   

Keywords: Linseed (Linum usitatissimum L.), yield, first branching height  
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Özet: Bu AraĢtırma, Samsun ekolojik koĢullarında 30 keten hattının bazı tarımsal özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla,Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde 
yürütülmüĢtür.AraĢtırma sonucu; bitki boyunun 61,58-83,57 cm, teknik sap uzunluğunun 48,33-69,71 
cm, yan dal sayısının 3,67-7,00 adet, bitki baĢına kapsül sayısının 10,80-29,20 adet, bitkideki kapsül 
ağırlığının 0,59-1,56 g,bitkideki tohum ağırlığının (verim) 0,42-1,08 g, kapsüldeki tohum sayısının 4,66-
7.,76 adet, bitkideki tohum sayısının 55,57-163,17 adet, 1000 tane ağırlığının 5,78-7,80 g, tohum 
indeksinin %63,2-75,1 ve skala toplam değerinin 31-78 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Sonuç olarak 
Samsun ekolojik koĢullarına uygun keten çeĢitlerinin ıslahı için verim ve verim unsurları ile bazı 
tarımsal karakterler bakımından elde edilen skala toplam değerine göre; WxNs kombinasyonunda yer 
alan1, 2 ve 4,WxNk kombinasyonunda yer alan 6,BxSs kombinasyonunda yer alan 12 ve 13, BxNs 
kombinasyonunda yer alan 16 veSxAk kombinasyonunda yer alan 20 ve 22 numaralı hatlarkullanarak 
seleksiyona devam edilmesinin uygun olacağına karar verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Keten,L. usitatissimumL.,Adaptasyon,Tarımsal Karakterler 
 

Determination of Agricultural Charachers of Improved some Linseed 
(Linum usitatissimum l.) Lines Under Samsun Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was carried out at the Department of Crop Science of Agricultural Faculty of 
Ondokuz Mayıs University to establish of some agricultural characters of 25 linseed lines. The 
research results indicated that the lowest and highest values are 61,58-83,57 cm for plant height, 
48,33-69,71 cm for technical stem length, 3,67-7,00 for number of branches, 10,80-29,20 for number 
of capsule per plant, 4,66-7,76 for number of seeds per capsule, 55,57-163,17 for number of seeds 
per plant, 5,78-7,80 g for 1000 seeds weight, 0,42-1,08 gr for seed yield per plant, 0,59-1,56 g for 
capsule weight per plant, %63,2-75,1 for seed index and 36-86 for total scale value. Finally, it was 
decided to continuation to selection by using the higher performance lines (such as number 1, 2 and 4 
lines in WxNs combination, number 6 line inWxNk combination, number 12 and 13 lines inBxSs 
combination, number 16 line inSxAk combination and number 20 and 22 lines in SxAk combination) for 
breeding suitable linseed varieties due to yield, yield components and some agricultural characters in 
Samsun ecological condition.  

Keywords: Linseed, Linum usitatissimum L., Adaptation, Agricultural Characters 
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Alpin Meralarda, Farklı Yöneylere Bakan Korunan ve Otlatılan Alanların 
Bitki Örtülerinin Ġncelenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, alpin meraların doğu ve batı yöneyine bakan korunan ve otlatılan mera 
alanlarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada meraların; botanik kompozisyonu, bitkilerin toprağı kaplama 
oranı, mera durumu ve sağlığı, kuru ot verimi ve otlatma kapasitesi incelenmiĢtir. AraĢtırmadan elde 
edilen sonuçlara göre; 30 familyaya ait 7 tanesi endemik olmak üzere toplam 132 takson belirlenmiĢtir. 
Korunan meraların botanik kompozisyonunda buğdaygiller %31,32, baklagiller %16,49, diğer 
familyalar %52,17, otlatılan meralarda ise buğdaygiller %40,31, baklagiller %11,17 ve diğer familyalar 
%48,51 oranında bulunmuĢtur. Farklı yöneylere bakan korunan ve otlatılan meraların ortalama olarak 
toprağı kaplama oranı sırasıyla %83,26 ve %80,77'dir. AraĢtırma yapılan meraların tamamı sağlıklı 
orta sınıf mera kategorisinde yer almıĢtır. Korunan alanlarda kuru ot verimi ortalama olarak 306,32 
kg/da, otlatılan alanlarda ise 150,56 kg/da olarak bulunmuĢtur. Korunan ve otlatılan meralarda otlatma 
kapasiteleri sırasıyla 0,6 HB/ha ve 0,3 HB/ha olarak bulunmuĢ olup, incelenen meraların 
kapasitelerinin üzerinde otlatıldığı tespit edilmiĢtir. Bitki örtüsü durumu göz önünde 
bulundurulduğunda; mevcut meralarda yönetim; otlatma kapasitesine göre planlanmalı, ıslah 
çalıĢmalarına ağırlık verilmeli, yabancı otlarla mücadele, üstten tohumlama ve gübreleme yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Botanik kompozisyon, mera, otlatma, alpin 
 

Examination of the Vegetation of the Protected and Grazing Areas 
Fronting on Different Directions in Alpine Pastures 

 
Abstract: This study was conducted in the protected and grazing pasture areas fronting on east and 
west directions of Alpine pastures. In study; botanical composition, plant coverage rate of the soil, 
pasture condition and health, hay yields, and grazing capacity of pastures were investigated. 
According to the results obtained from the research, 132 taxa were identified which has 7 endemic 
from 30 families. Analyzing botanical composition according to family, In the protected pastures, the 
average of composition were found as 31.32 % grasses, 16.49 % legumes and 52.17 % other plant 
families, in the grazed pastures the average of composition as 40.31 % grasses, 11.17 % legumes 
and 48.51 % other plant families. Protected and Grazed fields of facing different directions Plant 
coverage rate are 83.26 % and 80.77 % respectively. All pastures were surveyed as in the category of 
healthy medium class. Hay yields of protected and grazed pastures were 306.32 kg/da and 150.56 
kg/da, respectively. In the protected and grazed pastures the grazing capacity were determined 0.6 
and 0.3 animal units/ha, respectively and it was detected that the examined pastures were grazed 
over their capacity. Considering the vegetation condition; management in the existing pastures should 
be planned according to grazing capacity, rehabilitation works should be concentrated on, weeds 
should be controlled and overhead seeding and fertilisation should be applied. 

Keywords: Botanical composition, pasture, grazing, alpine 
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Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların Floristik 
Kompozisyonu Üzerine Etkisi 
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Özet: Bir bölgede çayır ve mera alanları ile ilgili uygun ıslah ve yönetim çalıĢmalarının 
uygulanabilmesi için, öncelikle mevcut formasyonların (vejetasyonların) tür bileĢiminin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Iğdır ovasının tuz etkisine maruz kalan taban arazilerinin büyük bir kısmında tarla 
tarımı yapılamamakta ve otlatılarak (mera) ya da biçilerek (çayır) değerlendirilmektedir. Bu çalıĢma 
daha önce bitki örtüsü hakkında hiç çalıĢma yapılmamıĢ, toprak tuzluluğundan farklı düzeyde 
etkilenmiĢ doğal kurak taban çayır kesimlerinin tür bileĢimini ve aralarındaki farklılıkları tespit etmek ve 
sonrasında yapılacak çalıĢmalara altlık oluĢturmak amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 2012 ve 2013 
yıllarında dört çayır kesiminde (tuzluluk problemi olmayan (EC = 0,4 dS/m, DSY = %4,3), tuzlu (EC = 
4,82 dS/m, DSY = %11,6), alkali (EC = 1,48 dS/m, DSY = %39,1) ve tuzlu-alkali (EC= 4.31 dS/m, DSY 
= %39,7) hâkim türlerin çiçeklenme dönemi sonunda Quadrat yöntemi (0,5 x 0,5 = 0,25 m

2
) 

kullanılarak vejetasyon ölçümleri yapılmıĢtır. Buna göre tuzluluk problemi olmayan çayır kesiminde 39, 
tuzluluk sorunu olan çayır kesiminde 41, alkalilik sorunu olan çayır kesiminde 38 ve tuzluluk ve alkalilik 
sorunu olan çayır kesiminde 26 tür tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda çayır kesimlerinin tür 
bileĢimlerinin özellikle familya bazında farklılık gösterdiği, normal koĢullara göre tuz etkisinde kalmıĢ 
çayır kesimlerinde baklagil tür sayısının daha az olduğu ve hayvanlar tarafından daha az tercih edilen 
tür sayının artığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çayır vejetasyonu, tuzlu-alkali, tuz stresi, tür bileĢimi 
 

Effects of Different Soil Features on Floristic Composition of Ground 
Meadows 

 
Abstract: To conduct appropriate reclamation and management practices on grasslands in a region, it 
is necessary to first determine species composition of available vegetation. Field agriculture cannot be 
conducted in a large part of ground lands exposed to salinity in Igdir Plain, and the lands are benefited 
by grazing or reaping. Study was conducted with the aim of determining species composition of never 
before studied natural ground meadows affected by salinity at different levels and the differences 
between them, and providing a base for subsequent studies. Vegetation measurements in meadow 
zones with no salinity problems (EC=0.4 dS/m, DSY=4.3%), saline (EC=4.82 dS/m, DSY=11.6%), 
alkaline (EC=1.48 dS/m, DSY=39.1%), and saline-alkaline (EC=4.31 dS/m, DSY=39.7%) in the years 
of 2012-2013 were carried out with Quadrat method (0.5x0.5=0.25 m

2
) at the end of blossoming 

period of dominant species. Accordingly, 39 species from the meadow zone with no salinity problem, 
41 species from that with salinity problem, 38 species from that with alkaline problem, and 26 from that 
with saline-alkaline problem were determined. As a result, it was found that species composition of 
meadow zones differed according to family in particular, that decreased the number of legume species 
in saline conditions, and that the number of species less preferred by animals increased.  

Keywords: Meadow vegetation, saline-alkaline, salinity stress, species composition 
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Farklı Cins Hayvan ile Otlatılan Meraların Sağlık ve Ekolojik Alan 
Sınıflaması 
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Özet: Meralar ekolojik faktörlerin yönlendirmesine bağlı olarak kendisini yenileyebildiği gibi geriye gidiĢ 
de sergileyebilir. Kullanım özelliklerine bağlı olarak olumlu, olumsuz veya mevcudu muhafaza eden 
Ģeklinde davranıĢ sergilemektedir. Bu çalıĢma sığır, koyun ve sığır ile koyunun birlikte otlatıldığı 
meraların sağlık ve ekolojik alan sınıflamasını belirlemek amacıyla Erzurum ili Kargapazarı dağlarında 
yürütülmüĢtür. Bitki örtüsü, toprak ve su özellikleri yönünden incelenen mera kesimlerinde önemli 
farklılıklar gözlemlenmiĢtir. Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kısa boylu buğdaygillerin 
hakim olduğu yüksek rakımlı bozkır meralarında kontrolsüz koyun otlatmanın kontrolsüz sığır 
otlatmaya göre bitki örtüsü ve iliĢkili kaynakları daha fazla tahrip edici olduğunu ifade etmemiz 
mümkündür. Ancak koyunların geniĢ yapraklı türleri baskı altına aldığı göz ardı edilememelidir. Sonuç 
olarak bozkır meralarının sürdürülebilir kullanımı açısından otlatma mevsimi ve kapasitesine uymak 
Ģartıyla sığır ve koyun sürülerinin karıĢık otlatılmasında fayda vardır. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik alan, bitki örtüsü, toprak, su 
 

Rangeland Health and Ecological Site Classification of The Rangeland 
with Grazed Different Type Animals 

 
Abstract: Rangelands can renew itself or go backwards depending on the ecological factors. 
Rangelands exhibit positive, negative or neutral depending on using properties. The objective of this 
study was to determine rangeland health and ecological site distribution of grazed rangeland with 
cattle, sheep and mixed stocking in the Kargapazari Mountain Erzurum province. In the investigated 
rangelands, vegetation, soil and hydrology properties differed significantly. As a result of this study, it 
is possible to state that uncontrolled grazing with sheep gives more damage to vegetation and related 
resources than uncontrolled grazing with cattle in highland steppe rangelands where short grasses are 
dominated. But forbs of sheep taken under pressure should not be ignored. In conclusion, for 
sustainable use of steppe rangeland, providing suitable grazing season and grazing capacity, sheep 
and cattle herds can graze as mixture. 

Keywords: Ecological site, vegetation, soil, hydrology 
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Özet: EskiĢehir Ovasında 2014 yılında yürütülen bu çalıĢmada koyun ve sığır sürüleri ile otlatılan 
taban meraların bitki örtüleri ele alınmıĢtır. Mera kesimlerinde hakim türlerin çiçeklendiği dönemde lup 
yöntemi ile 40‟ar hatlık ölçüm yapılmıĢtır. Elde edilen verilerden yola çıkarak yapılan hesaplamalarda 
her iki mera kesiminde de köpek diĢinin baskın tür olduğu, koyun otlatma ile kofa bitkisinin kontrol 
altına alınabildiği, otlayan hayvan cinsine bağlı olarak mera bitki örtüsünde farklılıkların ortaya çıktığı 
görülmüĢtür. Ele alınan meralarda bitki örtüsünün sık olmasına rağmen ağır otlatmadan dolayı tür 
bileĢeninin olumsuz yönde değiĢtiği gözlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak EskiĢehir 
ovasını temsilen ele alınan taban meralarının otlayan hayvan cinsine göre bitki örtülerinde farklılaĢma 
olmakla birlikte ağır otlatmanın temel sorun olduğu ve bu meraların geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir 
kullanımı açısından sürü tercihi, otlatma mevsimi ve otlatma kapasitesi ile ilgili yeni çalıĢmalara ihtiyaç 
olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Taban mera, tür bileĢeni, mera durumu ve sağlığı, taĢıma kapasitesi 
 

Comparison of Cattle and Sheep Grazed Sub-Irrigated Rangelands 
Vegetation in EskiĢehir Plain 

 
Abstract: This research was carried out in EskiĢehir Plain in 2014, to compare sub-irrigated 
rangelands vegetation of EskiĢehir Plain which were been grazing by sheep and cattle. Measurements 
were made according to loop method with 40 transect for each rangeland sites in the period of 
dominant species flowering. In both rangeland sites, it was estimated that Bermuda grass was 
dominant, Common rush could be suppressed by sheep grazing and species composition was been 
different at rangeland vegetation depend on grazing animal species. Although canopy was dense in 
investigated rangeland sites, species components were adversely affected from heavy grazing in both 
rangeland sites. It was concluded from the results that botanical composition of the sub-irrigated 
rangelands in Eskisehir Plain was shaped differently depending grazing animal type, heavy grazing is 
main problem and new studies on carried capacity, grazing season and grazing animal type are 
required to improve and sustainable use of these natural resources.  

Keywords: Sub-irrigated rangeland, species component, rangeland condition and health, carrying 
capacity 
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Konya Ġlinde Uygulanan Yapay Mera KarıĢımının Verimi ve Farklı 
Irklardaki Kuzuların Büyüme Performansı Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, yağlı kuyruklu Akkaraman ve ince kuyruklu Anadolu Merinosu kuzuların büyüme 
performansı ve meraların verimi üzerine etkisini araĢtırmak amacıyla 2012-2013 yılları arasında 
yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Bahri DağdaĢ 
Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü (Konya) deneme arazisinde kurulmuĢtur. AraĢtırmada, 2013 
yılında ortalama olarak yeĢil ot verimi 3637 kg/da, kuru ot verimi 904 kg/da elde edilmiĢtir. 161 günlük 
otlatma periyodu boyunca Akkaraman ve Anadolu Merinosu kuzularının günlük canlı ağırlık artıĢı 
ortalamaları sırasıyla 100 g/gün ve 71 g/gün olarak elde edilmiĢtir. Bu verilere göre ırkların meraların 
verimi üzerindeki etkisi önemsiz bulunurken, Akkaraman kuzuların büyüme performansı Anadolu 
Merinosu kuzulara göre daha yüksek tespit edilmiĢtir.    

Anahtar Kelimeler: Yapay mera, ırk, verim, canlı ağırlık artıĢı 
 

The Performance of Different Breeds of Lambs and Productivity of 
Pasture Mixtures in Konya Province 

 
Abstract: This study was conducted to compare the effect on the performance of fat tailed Akkaraman 
and leaned tailed Anatolian Merino lambs and on pasture production between 2012 and 2013. The 
experiment was established as completely randomized block design with three replicates at the 
research fields of Bahri Dagdas International Agricultural research Institute in Konya. The total green 
biomass and dry matter production were 3637 kg/da and 904 kg/da, respectively. Over the 161 day 
grazing period, the daily liveweight gains of Akkaraman and Anatolian Merino lambs were 100 and 71 
g/head/d, respectively. The results revealed that the effect of breeds on the productivity of pastures 
was insignificant (P>0.05), while Akkaraman lambs  grew faster (P<0.001) than Anatolian Merino 
lambs.   

Keywords: Artificial pasture, breed, production, liveweight gain 
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Özet: Akdeniz kuĢağının sığ topraklı meralarında aptesbozan çalısı (Sarcopoterium spinosum) 
oldukça yaygındır. Böyle meralardan yararlanmak için bu bitkinin vejetasyondan uzaklaĢtırılması veya 
azaltılması gerekmektedir. Bu amaçla kurulan deneme Gökçeada‟nın aptesbozan kaplı meralarında 
2010-2013 yılları arasında yürütülmüĢtür. Denemede aptesbozan kontrolü (sökme, yakma, biçme, 
doğal), tohumlama (tohumlanmayan, tohumlanan) ve otlatma (otlanan, korunan) uygulanmıĢtır. 
Tohumlama iki yıl yapılmasına rağmen baĢarılı olmamıĢtır. Otlatmada Gökçeada koyunları kullanılmıĢ, 
her koyuna 1,5 da alan bırakılmıĢ, her parsele 5 koyun konmuĢ ve yıl boyu serbest otlatma yapılmıĢtır. 
AraĢtırmada botanik kompozisyon, toprağı kaplama alanı, taĢınan sediment miktarı, KM verimi, otun 
kimyasal bileĢimi, kuzu karkas ağırlığı ve randımanı, koyun verimi ve vücut kondisyonu incelenmiĢtir. 
Vejetasyonun büyük kısmını (doğal meranın tamamını) çalılar oluĢturmuĢtur. Sökme parsellerinde 
çalılar, buğdaygiller ve baklagiller zamanla artmıĢ, geniĢ yapraklı otlar azalmıĢtır. Yakma ve biçme 
parsellerinde çalılar ve baklagiller artarken, buğdaygiller ve geniĢ yapraklı otlar azalmıĢtır. Devamlı ve 
ağır otlatma otsu türleri kaybolma noktasına getirmiĢtir. Çalı kontrolü yapılan parsellerde bitki ile kaplı 
alan azalmıĢ, taĢınan sediment miktarı artmıĢtır. Otlatma ile kaplama alanı azalmıĢ, sediment miktarı 
artmıĢtır. Sökme, yakma ve biçme parsellerinde aptesbozan çalılarının azalmasına bağlı olarak KM 
verimi ile otun NDF ve ADF oranları azalmıĢ, HP oranı yükselmiĢtir. Otlatma ile genelde KM verimi ile 
otun HP, NDF ve ADF oranları önemli düzeyde değiĢmemiĢtir. Çalı kontrolü parsellerinde kuzuların 
karkas ağırlığı ve randımanı, koyunların süt verimi, canlı ağırlığı ve vücut kondisyon puanı daha 
yüksek olmuĢtur. Sonuç olarak, aptesbozan çalılarının vejetasyondan uzaklaĢtırılması geçici olarak 
otsu türlerin geliĢmesine fırsat tanımakta ve bu sürede hayvanların meradan yararlanması 
kolaylaĢmaktadır. Devamlı ve ağır otlatma ile aptesbozan kontrol altına alınamamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Aptesbozan, sökme, yakma, biçme, sediment, Gökçeada koyunu, canlı ağırlık  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu araĢtırma 110O260 numaralı TÜBĠTAK projesinden hazırlanmıĢtır. 
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Farklı Gübre ÇeĢit ve Dozlarının Otlatma Zamanı ve Mera Kalitesine 
Etkileri 
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Özet: Deneme Çanakkale Biga ilçesi Gerlengeç köyünde Mart 2010-Ocak 2012 tarihleri arasında 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, kontrol, 5 kg N/da 4M (Ģelatlı organo mineral gübre, 5-10-0), 10 kg N/da 
4M, 5 kg N/da kompoze (20-20-0) ve 10 kg N/da kompoze olmak üzere 5 gübre çeĢit ve dozu 
kullanılmıĢtır. 1 Marttan 30 Mayısa kadar meranın ot katı yüksekliği artarak 2010 yılında 10,0 cm‟den 
110,9 cm‟ye, 2011 yılında ise 22,8 cm‟den 113,1 cm‟ye yükselmiĢtir. Aynı sürede kuru ot üretimi 2010 
yılında 84,0 kg/da‟dan 494 kg/da‟a ve 2011 yılında 95,8 kg/da‟dan 631,1 kg/da‟a çıkmıĢtır. Gerek ot 
katı yüksekliği gerekse ot üretimi artıĢı 10 ile 20 Nisan tarihleri arasında hızlanmıĢtır. Gübreleme 
meranın otlatma olgunluğu zamanını önemli seviyede etkilememiĢtir. Gübrelemenin meradaki 
baklagiller üzerine etkileri genelde önemli olurken, buğdaygiller ve diğer familyalardan türler üzerindeki 
etkileri daha çok yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkmıĢtır. Ġki yıllık ortalamada, kompoze gübre bitki 
örtüsündeki baklagilleri artırırken 4M gübresi azaltmıĢ, bütün gübreler buğdaygilleri yükseltmiĢ, diğer 
familyalardan türleri azaltmıĢtır. Her iki yılda da tüm gübre çeĢit ve dozları mera kalite derecesini 
yükseltmiĢ, fakat en büyük artıĢ 10 kg N/da 4M uygulanan parsellerde gerçekleĢmiĢtir. Buna göre 
benzer meralarda otlatmaya 20 Nisanda baĢlanıp 1 Kasımda son verilmeli ve mera kalitesini 
yükseltmek için dekara 5 kg azot verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ot katı yüksekliği, ot verimi, otlatma zamanı, botanik kompozisyon 
 

Effects of Different Types and Doses of Fertilizer on Grazing Time and 
Rangeland Quality 

 
Abstract: Experimental trails have been conducted between March 2010 and January 2011 in 
Gerlengeç village of Biga District situated in Çanakkale Province. In this study, control along with 5 kg 
N /ha 4M (chelate organo-mineral fertilizer, 5-10-0), 10 kg N /ha 4M, 5 kg N /ha composite (20-20-0) 
and 10 kg N / ha composite of five different types and doses of fertilizer were used. Height of the grass 
has been increased from 10.0 cm to 110.9 cm and 22.8 cm to 113.1 cm in 2010 and 2011, 
respectively by increasing the grass layer of the rangeland from 1

st
 March to 30

th
 May. At the same 

time, the fodder production has been increased from 84.0 kg / ha to 494 kg / ha and 95.8 kg / ha to 
631.1 kg / ha in 2010 and 2011, respectively. An increase, both in the grass layer height as well as the 
fodder production has been accelerated between 10 to 20 April. The application of fertilizers having 
none significant level of affect to the grazing maturity time of rangeland. The effects of fertilization on 
legumes in rangeland were important in general while its impact on the species of grains and other 
related families has mostly been appeared in the months of summer and autumn. According to the 
two-year average results, legumes that found in plant vegetation were increased by the application of 
composite fertilizer while decreased due to 4M fertilizer. All of the fertilizers showed an increase in 
grains but reduced the species from other families. All types and doses of fertilizer showed an 
increase into the quality level of rangeland in each of two years, but an extreme increase of 10 kg N/ha 
has been occurred in those plots they were applied with 4M fertilizer. According to this, grazing should 
be started in 20

th
 of April in similar rangelands and 5 kg of nitrogen should be given to per hectare for 

improving the quality of rangeland.                  

Keywords: Grass layer height, grass yield, grazing time, botanical composition  
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Akdeniz (Çanakkale) Meralarının Ot Verimi ve Kalitesi ile Botanik 
Kompozisyonu ve Bazı Toprak Özellikleri 
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Özet: Akdeniz ikliminin hakim olduğu Çanakkale‟de farklı mera tipleri bulunmaktadır. Bunlar çok 
önemli doğal kaynaklardır. Çanakkale meralarını temsil eden sahil merası, tohumlanan mera, aĢırı 
otlanan çalılı mera, çalılı taban mera ve korunan meraların botanik kompozisyonu, ot verimi, kalitesi ve 
otun mineral kapsamı belirlenmiĢtir. Bunun yanında toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri de ortaya 
konmuĢtur. Bütün meralarda toplam 90 tür tespit edilmiĢtir. En az tür korunan merada belirlenmiĢtir. 
Sahil merasında baklagillerin oranı, korunan merada buğdaygillerin oranı, aĢırı otlanan çalılı merada 
ise geniĢ yapraklı bitkilerin oranı en fazla olmuĢtur. Meraların korunması ile verim ciddi oranda 
artmıĢtır.  Meraların ham protein oranı %9,10 ile %13,18; NDF %43,18 ile %51,57; ADF %29,40 ile 
%31,73; ADL %9,40 ile %10,80; kül miktarı ise %11,81 ile %13,90 arasında değiĢim göstermiĢtir. 
Farklı mera otunun elementleri arasında S, Se, ve Co istatistiki olarak önemli fark olmazken, geriye 
kalan tüm elementler arasında önemli fark belirlenmiĢtir. Ayrıca, meralar arasında toprağın pH‟sı, kireç 
kapsamı, alınabilir Ca, Mn, Cu içerikleri bakımından fark bulunmazken, alınabilir P, K, Na, Fe, Zn ve 
hacim ağırlığı değerleri farklılık göstermiĢtir. AraĢtırma yapılan mera topraklarının hiçbirisinde 
tuzlanma sorunu yoktur. En fazla organik madde kapsamı korunan merada (%3,77), en az organik 
madde ise sahil merasında (%1,9) belirlenmiĢtir. Sahil merası kumlu tın, çalılı taban mera killi tın, 
tohumlanan mera killi, korunan ve aĢırı otlanan çalılı meralar ise kumlu tın bünyeye sahiptirler. 

Anahtar Kelimeler: Mera, botanik kompozisyon, yem kalitesi, toprak, Çanakkale 

 

Forage Yield and Quality, Botanical Composition and Some Soil 
Characteristics of Mediterranean (Canakkale) Rangelands 

 
Abstract: Mediterranean climate is dominant and there are several types of rangelands in Çanakkale. 
These rangelands are significant natural sources of the province. In this study, botanical composition, 
hay yield, forage quality and mineral content of coastal rangeland, reseeded rangeland, overgrazed 
shrubland, lowland shrubland  and ungrazed rangeland were determined. Besides, soil physical and 
chemical characteristics were also put forth. A total of 90 species were identified in entire rangelands. 
The least number of species were identified in ungrazed rangelands. Fabacea was at the highest ratio 
in coastal rangeland, poacea in ungrazed rangeland and broad-leafed species in overgrazed 
shrubland. Significant increases were observed in yields with the preservation practices. Crude protein 
ratios varied between 9.10-13.18%; NDF between 43.18-51.57%; ADF between 29.40-31.73%; ADL 
between 9.40-10.80%; ash ratio between 11.81-13.90%. While the differences in S, Se, and Co 
contents were not found to be significant, the differences in other element contents were significant. 
While the differences in soil pH, lime content, available Ca, Mn, Cu contents were not significant, 
significant differences were observed in available P, K, Na, Fe, Zn contents and bulk density. Salinity 
problem was not observed in any of the rangelands. The highest organic matter content (3.77%) was 
observed in ungrazed rangeland and the lowest value (1.9%) was seen in coastal rangeland. Coastal  
rangeland had sandy-loam texture, lowland shrubland had clay-loam texture, reseeded rangeland had 
clay texture and ungrazed-overgrazed shrubland rangelands had sandy-loam texture. 

Keywords: Rangeland, botanical composition, forage quality, soil, Canakkale 
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Sinop Ġli Doğal Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri 
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 Sorumlu Yazar İletişim: fatih_alay@hotmail.com 
 
Özet: Sinop iline ait 24 farklı doğal meranın bazı vejetasyon özelliklerini belirlemek amacıyla 2013 
yılında yapılan bu çalıĢmada; “Tekerlekli Lup (Halka) Metodu” kullanılmıĢtır. Vejetasyon etüdü yapılan 
mera vejetasyonlarında toplam olarak 28 adet baklagil, 27 adet buğdaygil ve 79 adet diğer familyalara 
ait türler olmak üzere toplam 134 farklı tür tespit edilirken, bu türlerin 19 adedinin azalıcı, 17 adedinin 
çoğalıcı ve 98 adedinin de istilacı tür olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü meraların bitkiyle 
kaplı alan oranı ortalama %88,2, baklagillerin botanik kompozisyondaki oranı %24,1, buğdaygillerin 
%33,0 ve diğer familyalara ait bitkilerin ise %42,9 olarak tespit edilmiĢtir. Vejetasyonlarda en fazla yer 
alan azalıcı türler; Onobrychis sativa, Chrysopogon gryllus ve Lotus corniculatus, çoğalıcılar; Cynodon 
dactylon, Festuca ovina ve Brachypodium sylvaticum istilacılar ise Plantago lanceolata, Crepis armena 
ve Thymbra spicata olmuĢtur. Mera vejetasyonlarında yer alan türlerin süksesyonal sınıflandırılması 
neticesinde; azalıcılar, çoğalıcılar ve istilacı türlerin oranları ise sırasıyla %28,80, %28,08 ve %43,06 
olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bu verilere göre yapılan mera durumu sınıflandırmasına 
göre incelenen meraların 3 adedinin “Ġyi”, 20 adedinin “Orta” ve 1 adedinin ise “Zayıf” mera 
kategorisine girdiği görülmüĢtür. Mera sağlığı sınıflamasına göre ise 22 mera “Sağlıklı”, 2 mera ise 
“Riskli” olarak belirlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre; çalıĢılan meraların büyük çoğunluğu iyi durumdadır. 
Sadece bir mera acilen ıslaha ihtiyaç duymaktadır.      

Anahtar Kelimeler: Mera durumu, mera sağlığı, azalıcı, çoğalıcı, istilacı 
 

Some Characters of Natural Rangeland Vegetations In Sinop Province 
 
Abstract: This study was conducted to determine some vegetation characters of 24 natural 
rangelands in Sinop province in 2013. In the study, modified wheel point method with loop was used. 
Totally 134 plant species were categorized in 3 groups: i) 28 species were in family of legumes, ii) 27 
species were in grasses, and iii) 79 species were in the group of other families. This plant species 
were also divided into 3 different successional groups: i) 19 species were decreases, ii) 17 species 
were increasers, and iii) 98 species were invaders. In the experiment field, plant coverage rate was 
88.2%, average rate of legumes, grasses and other families in plant species were found as 24.1%, 
33.0% and 42.9%, respectively. Major decreaser, increaser and invader species in the rangelands 
were Onobrychis sativa, Chrysopogon gryllus and Lotus corniculatus; Cynodon dactylon, Festuca 
ovina and Brachypodium sylvaticum; Plantago lanceolata, Crepis armena and Thymbra spicata, 
respectively. Considering the different successional groups, which had influential effect to pasture 
quality, degreasers, increasers, and invaders had 28.80%, 28.08% and 43.06%, respectively. The 
results from the present study indicated that 3 rangelands are “Good”, 20 rangelands are “Fair” and 1 
rangeland is “Poor” quality. On the other hand, 4 rangelands were “Unhealthy” and 20 rangelands 
were “Risky” in rangeland health categories. According to these results, the majority of the studied 
rangelands are in good condition. Only a rangeland urgently needs improvement. 

Keywords: Rangeland condition, Rangeland health, Decreasers, Increasers, Invaders 
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Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde Ġskenderiye Üçgülü 
(Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri 
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Özet: Bu araĢtırma, 2014 yılında Samsun Ġlinde bulunan Karedeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
deneme alanında yapılmıĢtır. ÇalıĢmada her biri 100 m² olan 2 ayrı parsele, fazelya (arı otu), 
Ġskenderiye üçgülü bitkilerinin çiçeklenmeleri aynı döneme gelecek Ģekilde planlanarak, ekimleri 
yapılmıĢtır. Deneme parsellerinin yanına çiçeklenme öncesi 6 adet arı kolonisi yerleĢtirilmiĢtir. Arı 
ziyaretleri ile ilgili sayımlar bitkilerdeki çiçeklenme dönemlerinde her gün 1 m² alan üzerinden 09:

00
, 

12:
00

 ve 15:
00

 saatlerinde olmak üzere üç farklı zamanda 5 dakika süre ile eĢzamanlı olarak 
yapılmıĢtır. Bitkideki çiçeklenme süresince kovanlara her gün polen tuzakları takılarak, günlük polen 
sayımları yapılmıĢtır. Bal arıları 5 dakikalık süre içerisinde, ortalama olarak fazelya bitkisine 72,74, 
Ġskenderiye üçgülüne ise 53,90 adet/m

2
 ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir. Bal arılarının bitkilerdeki 30 gün 

süren çiçeklenme dönemi içerisinde en yüksek ziyaret 165,72 adet/m
2
 ile 11. günde olmuĢtur. 

Çiçeklenmenin ilk ve son 3 günü en düĢük ziyaretler gerçekleĢmiĢtir. 09:
00

, 12:
00

 ve 15:
00

 saatlerinde 
ziyaret ortalamaları sırasıyla, 56,24, 71,93, 61,80 adet/m

2
 olarak gerçekleĢmiĢtir.  AraĢtırmadaki 

kolonilerden elde edilen ve rastgele seçilen 200 polen paleti içerisinden 6.87 adet fazelya, 2.91 adet 
iskenderiye üçgülü polen paleti belirlenmiĢtir. Metrekarede ortalama olarak Ġskenderiye üçgülünde 
33600,  Fazelyada  9500 adet çiçek belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmayla arıcılık adına özel bitki olan fazelya 
kadar olmasa da Ġskenderiye üçgülünün arıcılık için çok önemli bitki olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balarısı, Ġskenderiye üçgülü, fazelya, polen 
 

Importance of  Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) and Phacelia 
(Phacelia tanacetifolia B.) Plants in Honey Bees (Apis mellifera L.) 

Preference 
 

Abstract: This study was established in Samsun Karadeniz Agricultural Research Institute Campus in 
test field area in 2014. Study was carrried out by sowing phacelia and berseem clover in two different 
fields each of 100 m

2
. It was planned to get same blooming period of plants. Six bee colonies were 

placed near to the test field before blooming. Counting about bee visitings were made in blooming 
periods according to 1 m² field and 3 different times 09:00-12:00-15:00 o‟clock in 5 minutes once in a 
day. We set up pollen traps everyday and counting the pollens daily during the flowering period. 
Average numbers of honey bee visitings were 72.74 number/m

2
 for phacelia plant and 53.90 

number/m
2
 for berseem clover plant in 5 minutes period. It was found that most crowded visiting was 

165.72 number/m
2
 in 11 th day of 30 days. The lowest visiting was  first and  last three days of 

blooming period. Average numbers of honey bee visitings were 56.24, 71.93, 61.80 number/m2 at 
09:00, 12:00 and15:00o‟clock respectively. It is defined 6.87 pollen palet from phacelia plant and 2.91 
pollen palet from berseem plant in randomly chosen 200 pollen packages. Berseem plant had the 
maximum flower quantity by 33600 flowers/number in m

2
, phacelia had 9500 flowers/m

2
. This study 

showed that berseem clover is an important plant for apiculture although not as important as phacelia 
plant which is very special for apiculture. 

Keywords: Honeybee, berseem clover,  phacelia, polen 
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Antalya Doğal Florasında Bulunan Yonca (Medicago sp.) Türlerinin 
Toplanması ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma 2008-2013 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde 
yürütülmüĢtür. Antalya doğal florasında bulunan bazı yonca türleri tespit edilerek, tohum örnekleri 
toplanıp, tohum çoğaltma iĢlemi amacıyla enstitü arazisine ekim yapılmıĢtır. Üç yıl süreyle toplanan 
yonca türünün tohumları, koleksiyon bahçesine 2 m sıra uzunluğu, 2 m sıra arası olacak ekilerek, 
materyalin çoğaltımı sağlanmıĢ, iki yıl belirlenen gözlemler alınmıĢtır. Toplanan yonca (Medicago sp.) 
türünde; çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, çiçek rengi, bitki boyu, bin tane ağırlığı, 
meyvede tane sayısı ve salkımda çiçek sayısı gözlemleri alınmıĢtır. Toplanan yonca türlerine ait 
gözlem değerlerine bakıldığında, çiçeklenme gün sayısı türlere göre değiĢmekte, en düĢük değer 
dikenli fıçı yoncasında 120 gün olarak bulunurken, en yüksek değer düğmeli yoncada 167 gün olarak 
bulunmuĢtur. Fizyolojik olum gün sayısı için en düĢük değer kirpi yoncasında 155 gün olarak 
bulunurken, en yüksek değer adi yabani yoncada 238 gün olarak belirlenmiĢtir. 92 lokasyondan 
toplanan yoncada 8 farklı tür teĢhis edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda enstitü yem bitkileri gen havuzuna 
bundan sonraki ıslah çalıĢmalarında kullanılmak üzere 92 yonca populasyonu kazandırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal flora, baklagil yem bitkileri, yonca 
 

Collection of Alfalfa Species  from Antalya Natural Flora and 
Determination of Morphological Characterization 

 
Abstract: This project was carried out between 2008-2012 years in Batı Akdeniz Agricultural 
Research Institute. In this study, alfalfa (Medicago sp.) species in Antalya natural flora were 
determined, seed samples were taken and sown in the Institute field for seed production. Alfalfa 
species were collected over three years, after, planted to a collection garden as 2 m length, 2 m row 
spacing. Observations were identified during two years. The number of days to flowering, number of 
days of physiological maturity, flower color, plant height, thousand grain weight, number of seed per 
fruit and bunches of flowers were obsered in collected alfalfa species. The number of days to flowering 
that varies according to species, the lowest value was found in the M.turbinata L. as 120 days, the 
maximum was found in M. orbicularis L. The value for the number of days physiological maturity, were 
found as 155 days in M. ciliaris L., it is determined as the highest value in M. polymorpha L. as 238 
days. The morphological observations of the populations were recorded and eight different types were 
identified in 92 base populations. As a result of the study 92 alfalfa populations were added to Institute 
forage crops gene pool to use for future breeding studies.   

Keywords: Natural flora, forage, legume plants, alfalfa 
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EskiĢehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron 
cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem TaĢıyan Özelliklerin 

Belirlenmesi 
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1
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1
 

 
1
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir 

*Sorumlu Yazar İletişim: ilkererdogdu1@hotmail.com 
 
Özet: 2010-2012 arasında EskiĢehir‟de yürütülen araĢtırmanın amacı, Orta Anadolu ve benzeri 
ekolojilerde yürütülen mera ıslah çalıĢmalarında kullanılabilecek yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesi 
çalıĢmalarına materyal ve bilgi üretmektir. ÇalıĢmada toplanan tohumların bir kısmı durak bilgileri ile 
birlikte Ankara ve Ġzmir‟deki Gen Bankalarına gönderilmiĢ, kalan kısmı serada fide haline getirildikten 
sonra araziye aktarılmıĢtır. 2012 yılında toplam 38 populasyon gözlem ve ölçümlere tabi tutularak, bir 
anlamda karakterize edilmiĢlerdir. Daha sonra verilerin ortalama ve standart hata değerleri 
saptanmıĢtır. Populasyon ortalama değerleri ana sap uzunluğunda 38,5-68,4 cm, ana sap kalınlığında 
1,1-3,0 mm, bayrak yaprak boyu 3,9-9,6 cm, bayrak yaprak eni 2,2-5.1 mm, ana saptaki boğum arası 
uzunluğu 7,8-18 cm, ana saptaki boğum sayısı 2,9-4,2 adet, büyüme Ģekli 6,2-8,8, kıĢa dayanıklılık 
5,1-8,0 ve kardeĢlenme potansiyeli 5,2-8,0 arasında değiĢmiĢtir. Özellikler arasındaki iliĢkileri 
belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, ana sap kalınlığı, bayrak yaprak eni ve 
bayrak yaprak boyu ile kardeĢlenme potansiyeli arasındaki olumlu iliĢkiler (r=0,472**, r = 0,456** ve r = 
0,453**) ve bayrak yaprak eni ile kıĢa dayanıklılık arasındaki negatif iliĢki (r = 0,379**) dikkat çekmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Otlak ayrığı, ıslah, gen bankası, korelasyon  
 

Determination of Important Characteristics of Crested Wheatgrass 
(Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) Populations Collected from Natural 

Areas for Breeding Purposes in EskiĢehir 
 
Abstract: The aim of  the research conducted between 2010-2012 in EskiĢehir is obtaining material 
and information for breeding of  new varieties which can be used in rangeland improvement activities 
in Central Anatolia and alike regions. some of the collected seeds were send with passport information 
to the Gene Banks in Ankara and Ġzmir. The rest of the seeds were grown in greenhouse and then 
transfered into field. In 2012, 38 populations were identified observing and measuring some 
characteristics. Then, mean and standart error values of the obtained data were determined. The 
mean values of the populations in main stem length, main stem thickness, flag leaf length, flag leaf 
width, internode length, number of nodes,  growth pattern, winter resistance and tillering capacity were 
changed between 38.5-68.4 cm, 1.1-3.0 mm, 3.9-9.6 cm, 2.2-5.1 mm, 7.8-18 cm, 2.9-4.2, 6.2-8.8, 5.1-
8.0, and 5.2-8.0, respectively. According to the correlation analysis to determine relationships between 
the characteristics, there were positively correlations between tillering capacity and main stem 
thickness (r=0.472**),  tillering capacity and flag leaf length (r = 0.456**) and tillering capacity and flag 
leaf width (r = 0.453**). A negative correlation between winter resistance and flag leaf width (r = 
0.379**) was also remarkable.   

Keywords: crested wheatgrass, collection, breeding, gene bank, correlation 
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Tokat-Kazova Ekolojik KoĢullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi 
ÇeĢitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  MYO, Bitkisel  ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kilis 

3
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Şarkışla-Sivas 
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Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tokat 

*
Sorumlu Yazar İletişim: yasar.karadag@gop.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 yıllarında iki yıl süre ile Tokat-Kazova ekolojik koĢullarında bazı çok 
yıllık yembitkisi çeĢitlerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür.  AraĢtırmada, 4 
kılçıksız brom (Bromus inermis), 3 otlak ayrığı (Agropyron cristatum) ve 3 gazal boynuzu (Lotus 
corniculatus) genotipi materyal olarak kullanılmıĢtır. Deneme, Orta Karadeniz Geçit KuĢağı Tarımsal 
AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü deneme alanında dört tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine 
uygun olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın sonuçları, incelenen türlerin ot verimlerinin, ot kalitelerinin ve 
tohum verimlerinin yıllara ve genotiplere bağlı olarak önemli derecede farklılık gösterdiğini ortaya 
koymuĢtur. Ġki yıllık ortalamalara göre; yaĢ ot verimi kılçıksız brom, otlak ayrığı ve gazal boynuzu 
genotiplerinde sırasıyla 2893,8-3478,0,  1689,9-1793,6, 5216,3-6126,6 kg/da, kuru madde verimi 
1197,2-1394,8, 648,4-704,0, 1250,0-1466,2 kg/da, bin tane ağırlığı 3,55-4,17, 0,94-1,85, 1,157-1,173 
g, tohum verimi 144,9-225,7, 65,6-80,6, 28,0-34,7 kg/da, ham protein oranı %11,10-12,18, 11,93-
13,29, 18,94-19,76, ham protein verimi 132,8-160,5, 79,34-92,61, 239,9-292,3 kg/da, ADF oranı 
%32,16-33,32, 34,8-36,2, 30,00-32,30, NDF oranı %49,4-51,7, 53,8-57,5, 39,20-41,80 arasında 
değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kılçıksız brom, otlak ayrığı, gazal boynuzu, verim, kalite  
 

The Determination of Yield and Quality of some Perennial Forage 
Genotypes Under Kazova – Tokat Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determinate the yield and qualities of some perennial forage 
genotypes under Kazova-Tokat Ecological conditions in 2013-2014 years. Ġn this study, 4 smooth 
brome, 3 crested wheat greass and 3 bird‟s foot trefoil were used as plant material. The research was 
designed according to a randomized block design with four replicates in trial field of Central Black Sea 
Passage Zone Agricultural Research Institute Directorate. According to the two years, in smooth 
brome, crested wheat greass and bird‟s foot trefoil genotypes, green forage yield (2893.8-3478.0, 
1689.9-1793.6, 5216.3-6126.6 kg/da), dry matter yield (1197.2-1394.8, 648.4-704.0, 1250.0-1466.2 
kg/da), 1000 seed weight (3.55-4.17, 0.94-1.85, 1.157-1.173 g), seed yield (144.9-225.7, 65.6-80.6, 
28.0-34.7 kg/da), crude protein content (% 11.10-12.18, 11.93-13.29, 18.94-19.76, crude protein yield 
(132.8-160.5, 79.34-92.61, 239.9-292.3 kg/da), ADF content (% 32.16-33.32, 34.8-36.2, 30.00-32.30), 
NDF content (% 49.4-51.7, 53.8-57.5, 39.20-41.80), digestible dry matter content (% 62.9-63.9, 60.7-
61.8, 63.7-65.6), digestible dry matter yield (753.3-882.3, 404.0-435.1, 809.5-961.2 kg/da) were 
ranged based on two years production.  

Keywords: Smooth brome, crested wheat grass, bird‟s foot trefoil, yield, quality 
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Sivas Ekolojik KoĢullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi ÇeĢitlerinin Verim 
ve Kalitelerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, 2013-2014 yıllarında iki yıl süre ile Sivas ekolojik koĢullarında bazı çok yıllık 
yembitkisi çeĢitlerinin ot verimi, ot kalitesi ve tohum verimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 
AraĢtırmada 4 kılçıksız brom (Bromus inermis), 3 otlak ayrığı (Agropyron cristatum) ve 3 gazal 
boynuzu (Lotus corniculatus) genotipi materyal olarak kullanılmıĢtır. Deneme, Orta Karadeniz Geçit 
KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Ġstasyonu Müdürlüğü‟nün Sivas ġarkıĢla deneme istasyonunda, dört 
tekrarlamalı, tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın sonuçları, 
incelenen türlerin ot verimlerinin, ot kalitelerinin ve tohum verimlerinin genotiplere bağlı olarak önemli 
derecede farklılık gösterdiğini ortaya koymuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre kılçıksız bromdan iki çeĢit 
adayının, otlak ayrığından bir ve gazal boynuzundan da bir çeĢit adayının 2015 yılı verileri alındıktan 
sonra yeniden değerlendirme yapılarak tescile baĢvurulabileceği, çeĢit adayları ile karıĢıma girecek 
türler ve oranları üzerine yeni araĢtırmaların yapılması gerektiğini söyleyebiliriz 

Anahtar Kelimeler: Kılçıksız brom, otlak ayrığı, gazal boynuzu, verim, kalite  
 

The Determination of Yield and Quality of some Perennial Forage 
Cultivars Under Sivas Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determinate the yield and qualities of some perennial forage 
cultivars under Sivas ecological conditions in 2013-2014 years. Ġn this study, 4 smooth brome, 3 
crested wheat greass and 3 bird‟s foot trefoil were used as plant material. The research was designed 
according to a randomized block design with four replicates in trial field of Central Black Sea Passage 
Zone Agricultural Research Institute Directorate in Sivas-Sarkisla. The results of the study examined 
species hay, forage quality and seed yields varied depending on the genotype.the type of forage yield, 
depending on the genotype of the seed quality and seed yield showed that significantly differ. 
According to the survey two types of smooth bromegrass candidate, a kind of crested wheat grass can 
be presented to the registration of a candidate in the discrete and bird‟s foot trefoil. After the 2015 data 
should be re-evaluated. On species and mixture ratio will be entered into the type of candidates can 
say that the need for new research. 

Keywords: Smooth brome, crested wheat grass, bird‟s foot trefoil, yield, quality 
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Farklı Tuz Konsantrasyonlarının KamıĢsı Yumak (Festuca arundinacea)  
ve Mavi Ayrık (Agropyron intermedium) Bitkilerinin Çimlenme ve Erken 

GeliĢme Dönemindeki Etkileri Üzerine AraĢtırma 
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1
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Özet: Bu çalıĢma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında, 2010 yılında, 
farklı tuz konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150 mMol NaCl) kamıĢsı yumak (Festuca arundinacea) ve 
mavi ayrık (Agropyron intermedium) bitkilerinin bazı tarımsal özelliklerine etkisini incelemek amacıyla 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada; çimlenme hızı ve gücü (%), bitki boyu (cm), yaprakçık ayası eni (cm), sap 
çapı (mm), yaĢ ve kuru biyokütle verimi (g/bitki), kuru madde oranı (%), kuru madde verimi (g/bitki) 
özellikleri incelenmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde; tuz konsantrasyonu arttıkça incelenen karakterlerde 
elde edilen verilerde istatistikî olarak önemli düĢüĢler görülmüĢtür. En iyi sonuçların ise 0 mMol ve 50 
mMol tuz konsantrasyonlarında elde edildiği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Festuca arundinacea, Agropyron intermedium, tuz, çimlenme, verim 
 

A Study on the Effects of Different NaCl Concentrations on 
Germination and Early Growing Stage of Tall Fescue (Festuca 

arundinacea) and Intermediate Wheatgrass (Agropyron intermedium) 
 

Abstract: This study was conducted in order to determine the effects of different salt concentrations 
(0-50-100-150 mMol NaCl) on the agronomical characteristics of Festuca arundinacea and Agropyron 
intermedium in Field Crops Department, Faculty of Agriculture, Ege University in 2010. In the trial, 
germination rate and speed (%), plant height (cm), leaflet width (cm), stem diameter (mm), fresh 
herbage and hay yield (g/plant), dry matter content (%) and dry matter yield (g/plant) were 
investigated. Results indicated that increasing salinity level caused to decrease on the agronomical 
characteristics. The best results were obtained from 0 and 50 mMol salt concentrations. 

Keywords: Festuca arundinacea, Agropyron intermedium, NaCl, germination, yield 
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Ege Bölgesi KoĢullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde YetiĢtirilen Bazı 
Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) ÇeĢitlerinin Verim ve Diğer Bazı 

Özellikleri Üzerine Bir AraĢtırma 
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Özet: Bu çalıĢma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün Bornova-Ġzmir‟de 
bulunan deneme tarlalarında, 2013-2015 yılları arasında 2 yıl süreyle yürütülmüĢtür. Bitkisel materyal 
olarak 3 farklı yem bezelyesi çeĢidi (Kirazlı, Töre ve TaĢkent) kullanılmıĢ ve bu çeĢitlerin, iki farklı sıra 
arası mesafesindeki (20 ve 40 cm) verim ve verim ile ilgili bazı özellikleri (bitki boyu, yeĢil ot verimi, 
kuru madde oranı, kuru madde verimi, ham kül oranı ve ham kül verimi) incelenmiĢtir. Ġki yıllık 
ortalama sonuçlara göre sırasıyla 20 cm ve 40 cm sıra arası mesafeleri için;  bitki boyu değerleri, 
155,89 ve 144,56 cm; yeĢil ot verimleri 4360 ve 3398 kg/da; kuru madde oranları %18,12 ve %17,81; 
kuru madde verimleri 782,44 ve 595,15 kg/da; ham kül oranları %8,30 ve %7,93 ve ham kül verimleri 
de 63,8 ve 44,7 kg/da olarak saptanmıĢ ve Töre ve TaĢkent yem bezelyesi çeĢitlerinin bölge için 
ümitvar sonuçlar verdiği kaydedilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi, verim, çeĢit, sıra arası mesafesi 
 

A Research on the Yield and some Yield Characteristics of some Field 
Pea (Pisum arvense L.) Varietis Grown in Different Row Spacings in Ege 

Region Conditions 
 

Abstract: This research was conducted two years in the fields of Field Crops Department of Faculty of 
Agriculture of Ege University between 2013-2015. In three field pea varieties (Kirazlı,  Töre and 
TaĢkent) grown in two row spacings (20 and 40 cm) yield and some yield characteristics (Plant height, 
fresh matter yield, rate and yield of dry matter, rate and yield of crude ash) were investigated. Over 
two year's results, the plant heights 155.89 and 144.56 cm, fresh matter yields 4360 and 3398 kg/da, 
dry matter rates 18.12 and 17.81 %, dry matter yields 782.4 and 595.1 kg/da, crude ash rates 8.30 
and 7.93 % and crude ash yields 63.8 and 44.7 kg/da were found for 20 and 40 cm, respectively. It 
was found that Töre and TaĢkent could be promising varieties for Ege region. 

Keywords:  Field pea, yield, variety, row spacing 
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F2 Generasyonundaki Yem Bezelyesi Hatlarından SeçilmiĢ Bitkilerde 
Tohum ve Bazı Meyve Özellikleri 
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Özet: AraĢtırmanın amacı, yazlık olarak ekilen F2 generasyonundaki yem bezelyesi hatlarından 
seçilmiĢ bitkilerde tohum ve bazı meyve özelliklerini belirlemektir. Bu çalıĢmada 4 ebeveyn ve bunların 
F2 generasyonundaki 7 hattı kullanılmıĢtır. Ekim 16 Nisan 2008 tarihinde yapılmıĢ; bitkiler sulu 
Ģartlarda yetiĢtirilmiĢ ve 16 Temmuz 2008 tarihinde hasat edilmiĢtir. Denemede, her hat 1 m 
boyundaki sıralara (0,5m x 1m) 10 cm sıra üzeri sıklığında 3 tekerrürlü olarak ekilmiĢtir. AraĢtırmada 
meyve boyu (mm), meyve eni (mm), meyve yüksekliği (mm), meyvedeki tohum sayısı (adet), bitkideki 
meyve sayısı (adet), 1000 tohum ağırlığı (g), ve bitki baĢına tohum verimi (g) üzerinde durulmuĢtur. 
Özelliklere iliĢkin elde edilen verilerin varyans analizi yapılmıĢ ve önemlilik derecesine (P<0.01) göre 
LSD testi uygulanmıĢtır. Tek yıllık verilere göre; meyve boyu 33,4-63,4 mm, meyve eni 6,7-11,,9 mm, 
meyve yüksekliği 5,0-8,7 mm, meyvedeki tohum sayısı 4,5-7,0 adet, bitkideki meyve sayısı 9,0-72,7 
adet, bin tohum ağırlığı 52-252 g ve bitki baĢına tohum verimi 3,2-69,6 g arasında değiĢmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi, tohum verimi, meyve özellikleri 

 

Seed and Some Pod Traits of Forage Pea Plants Selected from Lines in 
F2 Generation 

Abstract: The aim of this study was to determine seed and some pod traits of spring type field pea 
plants selected from lines in F2 generation. Seven lines in F2 generation as well as the parents of 
these lines were utilized. The seeds were sown on April 16th, in 2008, grown under irrigation 
conditions and harvested on July 16th, in 2008.  The trial was established in triplicate where plantation 
was performed at plots of 0.5m2 (0.5mx1m) with 1 m row space and plants 10 cm apart on the row. 
Pod length (mm), pod width (mm), pod height (mm), seed number per pod, pod number per plant, 
thousand seed weight (g) and seed yield per plant (g) were evaluated. Based on this data, analysis of 
variance and LSD test, according to their statistical significance (P<0.01), were carried out. Based on 
one year averaged data, in this trial; pod length (33.4-63.4 mm), pod width (6.7-11.9 mm), pod height 
(5.0-8.7 mm), seed number per pod (4.5-7.0), pod number per plant (9.0-72.7), thousand seed weight 
(52-252 g) and seed yield per plant (3.2-69.6 g) were determined. 

Keywords: Field pea, seed yield, pod traits 
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EskiĢehir KoĢullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve 
ÇeĢitlerinde Yem ve Tohum Verimleri 
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Özet: Önemli kıĢlık baklagil yem bitkilerinden olan Macar fiğinin (Vicia pannonica Crantz.) yetiĢtiriciliği 
Orta Anadolu Bölgesinde son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
merkez tarlasında, 2012-2013 ve 2013-2014 yetiĢtirme dönemlerinde yürütülen bu çalıĢmanın amacı 
EskiĢehir koĢullarında Enstitü tarafından geliĢtirilen Macar fiği hatları ile ve bazı çeĢitlerin (Tarm 
Beyazı, Ege Beyazı ve Budak) yaĢ ot verimi, kuru ot verimi ve tane verimi değerlerinin belirlenmesi 
olmuĢtur. Denemeler 2013 yılında 25, 2014 yılında ise 20 hat ve standart çeĢitle tesadüf blokları 
deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 2013 yılı deneme sonuçlarına göre, yaĢ ve 
kuru ot verimi bakımından ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuĢtur. Tane verimi 
bakımından 98, 95, 94, 89, 70 ve 65 kg/da ile sırasıyla 3, 2, 1, 16, 6 ve 7 no‟lu hatlardan en yüksek 
değerler elde edilmiĢtir. Bu hatlarda, standart olarak denenen Budak, Ege Beyazı ve Tarm Beyazına 
göre daha yüksek tane verimi belirlenmiĢtir. 2014 sonuçlarına göre ise 2333 kg/da yaĢ ot verimi ve 
633 kg/da kuru ot verimi ile 6 no‟lu hat öne çıkmıĢtır. 2014 yılında tane veriminde en yüksek değer 238 
kg/da ile 3 no‟lu hattan elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, hat, çeĢit, yaĢ ot verimi, tane verimi  
 

Forage and Seed Yields of Hungarian Vetch Lines and Varieties under 
EskiĢehir Ecological Conditions 

 
Abstract: Cultivation of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.),  which is one of the most 
important winter forage legumes has increased in Central Anatolia Region in recent years. Aim of this 
study, conducted in 2012-2013 and 2013-2014 growing seasons in center trial field of Transitional 
Zone Agricultural Research Institute, was to determine fresh hay yield, hay yield and seed yield of the 
lines developed by the Institute and some varieties (Tarm Beyazı, Ege Beyazı ve Budak) under 
EskiĢehir conditions. The experiments were established according to randomized complete block 
design with 4 replications (25 lines and varieties in 2012 and 20 lines and varieties in 2013). In terms 
of seed yield, best results were obtained from the lines 3, 2, 1, 16, 6 and 7 with 98, 95, 94, 89, 70 ve 
65 kg da 

-1
, respectively in 2013. These lines gave higher values in seed yield than the control 

varieties Budak, Ege Beyazı ve Tarm Beyazı. According to 2014 results, Line 6 came forward in fresh 
hay yield and hay yield with 2333 kg da 

-1
  and  633 kg da 

-1
, in order. The highest seed yield was 

obtained from Line 3 with 238  kg da 
-1

.   

Keywords: Hungarian vetch, line, variety, fresh hay yield, seed yield 
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KırĢehir KoĢullarında Farklı Biçim Zamanları ve KarıĢım Oranlarının 
Macar Fiği + Tahıl KarıĢımlarının Verim Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, 2012-2013/2013-2014 vejetasyon dönemlerinde KırĢehir ekolojik koĢullarında 
Macar fiğinin (Vicia pannonica Crantz), arpa (Hordeum vulgare L.) ve tritikale (XTriticosecale 
Wittmack) ile karıĢımlarının performansını belirlemek amacıyla tesadüf bloklarında bölünmüĢ parseller 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada yalın ekilen tahılların ve 
karıĢımların biçim zamanları için; karınlanma, çiçeklenme ve süt olum dönemi olmak üzere 3 farklı 
dönem belirlenmiĢtir. Tahıllar karınlanma dönemindeyken fiğler %10 çiçeklenme, tahıllar çiçeklenme 
dönemindeyken fiğler tam çiçeklenme, tahıllar süt olum dönemindeyken ise fiğlerin alt baklalarının 
olgunlaĢmaya baĢladığı döneme rastladığı gözlenmiĢ ve yalın fiğlerin hasatları bu dönemlerde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın iki yıllık ortalama sonuçlarına göre;  Macar fiği bitki boyu 32,2-43,8 
cm, arpa bitki boyu 51,5-62,7 cm, tritikale bitki boyu 60,4-66,2 cm, yaĢ ot verimi 968,7-1677,1 kg/da 
kuru ot verimi 271,0-500,3 kg/da, kuru otta Macar fiği oranı %16,9-53,6 ve alan eĢdeğerlik oranı ise 
1,06-1,27 arasında değiĢim göstermiĢtir. KırĢehir ve benzeri ekolojilerde yetiĢtirilmesi düĢünülen tek 
yıllık baklagil+tahıl karıĢımları için, bitki boyu, yaĢ ot verimi, kuru ot verimi, kuru otta Macar fiği oranı ve 
alan eĢdeğerlik oranı birlikte değerlendirildiğinde; Macar fiği ve tritikalenin %25 MF+%75 T karıĢımının 
süt olum döneminde biçilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, arpa, tritikale, karıĢım, verim 
 

Effects of Cutting Time and Mixture Ratio on The Forage Yields of The 
Mixtures of Hungarian Vetch with  some Cereal Species Under KırĢehir 

Conditions 
 

Abstract: This research was conducted to determine the performance of pure sowings and mixtures 
of Hungarian vetch with two cereal species (barley and triticale) in forage yield and forage quality 
during the growing seasons of 2012-2013 and 2013-2014. Cutting time for research in the form of pure 
and cereal mixture; it has identified three periods of booting, flowering stage and milk stage. When 
cereals are booting, vetch is % 10 flowering, when cereals are flowering stage, vertch are in full bloom, 
when cereals are milk stage,  vetch are begin to mature lower pods of vetch. Pure vetch harvest was 
carried out this period. As a result of study, plants height was observed for hungarian vetch 32,2 – 
43,8 cm, for barley 51,5-62,7 cm, for triticale 60,4-66,2 cm. Green herbage yield from 968,7-1677 
kg/da, dry herbage yield from 271,0-500,3 kg/da, Hungarian vetch in dry herbage rate from % 16,9-
53,6 and the equivalence ratio range between 1,06 -1,27 in area. According to finding of this study, it 
was concluded that the mixture of %50 MF+%50 T as a mixture of Hungarian vetch and cereal and 
milk stage of the triticale in the mixture as harvest time could be recommended for KırĢehir as well as 
for the areas having similar ecological conditions with KırĢehir in terms of high hay yield.  

Keywords: Hungarian Wetch, barley, Triticosecale, mixtures, yield 
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Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz.) Genotiplerinde Biyolojik Verim 

Özelliği Bakımından Çevreler Üzerinden Eklemeli Ana Etkiler ve 

Çarpımsal Ġnteraksiyonlar (AMMI) Analizi 
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Özet: Biyolojik verim özelliği bakımından 12 Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz.) genotipinde çevreler 
üzerinden eklemeli ana etkiler ve çarpımsal interaksiyonlar (AMMI) analizinin ele alındığı bu 
çalıĢmada, denemeler 2008-09 ve 2009-10 yıllarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 5 değiĢik 
lokasyonunda 2 yıl süreyle yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın denemeleri tesadüf blokları deneme desenine 
göre kurulmuĢ ve yağıĢa dayalı koĢullarda yürütülmüĢtür. Eklemeli ana etkiler ve çarpımsal 
interaksiyonlar analizi (AMMI) sonucuna göre; genotip × çevre interaksiyonunda genotiplerin biyolojik 
verim performansları üzerine çevresel etkilerin baskın olduğunu göstermiĢtir. Ġlk iki ana bileĢen ekseni 
(IPCA 1 ve IPCA 2), istatistiki olarak önemli (P<0,01) bulunmuĢ ve genotip × çevre interaksiyonunun 
%74,81‟ini açıklamıĢtır. AMMI modeli esas alınarak yapılan biplot analizlerinden elde edilen bulgulara 
göre, tüm çevreler için biyolojik verim özelliği bakımından en yüksek stabilite değerine sahip genotipin 
Ege Beyazı-79 çeĢidi olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: AMMI analizi, biyolojik verim, macar fiği (Vicia pannonica), stabilite 
 

Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI) Analysis for 
Biological Yield in Hungarian vetch (Vicia pannonica CRANTZ.) 

Genotypes 
 

Abstract: The study was held to evaluate genotype × environment interactions and stability status of 
twelve Hungarian vetch (Vicia pannonica CRANTZ.) genotypes in terms of biological yield trait by 
using additive main effects and multiplicative interactions analysis (AMMI). Field trials of the study 
were carried out during 2008-09 and 2009-10 growing seasons under the rainfed conditions of five 
different locations of the Southeastern Anatolia region of Turkey. The field trials were established 
according to randomized blocks design with three replications. Additive main effects and multiplicative 
interactions analysis (AMMI) showed that the effect of environments on genotype × environment 
interactions were found quite high levels for biological yield trait. The first two principal component 
axes (IPCA 1 and IPCA 2) were found highly significant (P<0.01), and they accounted for 74.81% of 
the total genotype by environmental interaction. AMMI analysis revealed that Ege Beyazı-79 (G6) 
cultivar has the best stability in terms of biological yield. 

Keywords: AMMI analysis, biological yield, Hungarian vetch (Vicia pannonica CRANTZ.), genotype ×  
environment interactions, stability  
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Marmara (GeçiĢ) Ġklimi KuĢağında Sulama ve Azotlu Gübreleme 
Düzeylerinin Bazı Sıcak Ġklim Çim Bitkisi Türlerinin GeliĢimi ve Çim 

Kalitelerine Etkileri 
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Özet: Sıcak iklim çim bitkileri en iyi geliĢmelerini 25-35ºC sıcaklıklarda yaparlar. Sıcaklığın 10ºC‟nin 
altına düĢtüğü aylarda bitkiler dormansiye girer ve renkleri sararır. Ancak bu türlerin kurağa dayanım 
özelliklerinden dolayı tropik ve subtropik bölgelerin dıĢında da yetiĢtirilme çalıĢmaları yapılmaktadır. 
AraĢtırmada amaç; farklı sulama düzeylerinin ve azot dozlarının bazı sıcak iklim çim türlerinin geliĢimi 
ve çim kaliteleri üzerine etkilerinin incelenmesidir. AraĢtırma, Uludağ Üniversitesi AraĢtırma ve 
Uygulama Merkezindeki çim deneme alanında bölünen-bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 
yapılmıĢtır. Ana parsellere sulama düzeyleri (buharlaĢmanın %25, 50, 75, 100‟ü), alt parsellere 4 sıcak 
iklim çim türü [melez Bermuda çimi (Cynodon transvaalensis x Cynodon dactylon), kıyı yalancı darısı 
(Paspalum vaginatum Sw.), Japon çimotu  (Zoysia japonica Steud.) ve adi cadıotu  (Stenotaphrum 
secundatum (Walter) Kuntze] ile 2 serin iklim çim türü [Ġngiliz çimi (Lolium perenne L.) ve kamıĢsı 
yumak (Festuca arundinacea Schreb.)] ve atınaltı parsellere ise azot dozları (aylık 0, 1,25, 2,5 ve 5,0 
g/m

2
) yerleĢtirilmiĢtir. Renk ve kalite değerleri altın altı parsellerde gözle tahmin yöntemi ile alınmıĢtır. 

Kuru ot verimleri ise, 0,5 x 1 m‟lik alandan alınan bitki örneklerinin 70°C‟de 24 saat kurutulup, 
tartılmasıyla bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Çim bitkileri, azot, sulama, çim kalitesi, çim rengi 
 

Marmara (GeçiĢ) Ġklimi KuĢağında Sulama ve Azotlu Gübreleme 
Düzeylerinin Bazı Sıcak Ġklim Çim Bitkisi Türlerinin GeliĢimi ve Çim 

Kalitelerine Etkileri 
 
Abstract: Warm-season turfgrasses are best adapted to temperatures between 25 and 35ºC. As 
temperatures drop during autumn, and winter, their growth stop and turn yellow - brown when 
minimum air temperatures fall below about 10ºC. They use less water than cool-season grasses. This 
superior drought tolerance is stimulated interest in warm-season grasses in the cooler regions as well 
as in subtropical and tropical regions. Field experiments will be carried out on turf research plots at 
Uludag University Research Farm, Bursa. The experimental design was a split-split plot with turfgrass 
species as a whole plot, irrigation levels as the sub plots and fertilization levels as the sub sub plots. 
Whole plots consist of four warm season turfgrass species, hybrid Bermudagrass (Cynodon 
transvaalensis x Cynodon dactylon), seashore paspalum (Paspalum vaginatum Sw.), zoysiagrass  
(Zoysia japonica Steud.) and St. Augustine grass (Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze) and 
two cool season turfgrass species, perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and tall fescue (Festuca 
arundinacea Schreb.). Irrigation levels are subplots and fertilization regimes are sub-sup plots in this 
experiment. The turfgrasses will be evaluated at irrigation levels of 25, 50, 75 and 100% actual 
evapotranspratation and at nitrogen fertilization regimes of 0, 1.25, 2.5 and 5.0 g N m

-2
 month

-1
. Turf 

color and quality of each plot will be rated visually and clipping weight will be determined.  

Keywords: Turgrases, nitrogen, irrigation, turf quality,  turf color 
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Akdeniz Bölgesinde BozulmuĢ Çim Alanlarında Üstten Tohumlamanın 
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Özet: Bu çalıĢma, 2011- 2012 yıllarında Akdeniz bölgesinde bozulmuĢ çim alanlarını üstten 
tohumlama amacıyla kullanılabilecek farklı serin mevsim çim türleri ve karıĢımlarını belirlemek 
amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada kaplama hızı, çim rengi ve çim kalitesi incelenmiĢtir. En yüksek kaplama hızı saf çok yıllık 
çimde çok sık (%86,3), en düĢük ise saf çayır salkım otunda seyrek (%23,1) olarak tespit edilirken, çim 
renginin tüm üstten tohulama uygulamalarda yeĢil renkte (7,2‟in üzerinde), ancak kontrol parselinde 
sarı-yeĢil (4,4) olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan üstten tohumlama uygulamaları ile çim kalitesinin ise 
kabul edilebilir ve iyi (6,0 ve 7,0) düzeye ulaĢmasını sağlamıĢ ancak, kontrol parselde kötü (3,5) 
olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Akdeniz bölgesinde bozulmuĢ çim alanlarında kıĢ 
döneminde görselliğinin yeniden kazandırılması için yapılan üstten tohumlamada serin mevsim çim 
türlerinden çok yıllık çim ve kamıĢsı yumak türlerinin ikili karıĢımı ya da bu türlerin rizomlu kırmızı 
yumak ve çayır salkım otuyla ikili ve üçlü karıĢımları baĢarılı bir Ģekilde kullanılabileceği saptanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Çim bitkileri, karıĢım oranları, üstten tohumlama 
 

Effect of Overseeding On Quality of Turfgrass In Deformed Lawn Under 
Mediterranean Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine suitable cool season grass species and mixtures for 
deformed grasslands by using over-seeding method in Mediterranean Region between 2011 and 2012 
at Mustafa Kemal University, Agricultural Faculty, Department of Field Crops.  In this study, cover 
rate, grass color, leaf texture, grass density and quality was investigated. The highest cover rate 
(86.3%) values was obtained from pure perennial grass, the lowest (23.1%) was from blue grass. In 
terms of grass color, all treatments were greener (over 7.2 score) than control treatment which was 
yellow - green (4.4 score).  Grass quality was more acceptable and higher (between 6.0 and 7.0 
scores, respectively) than in control treatment (the lowest score of 3.5). Our results showed that cool 
season grass species such as perennial grass and tall fescue mixtures or their double or triple 
mixtures with creeping red fescue and Kentucky bluegrass species could be successfully used to 
recover deformed grasslands of Mediterranean Regions especially during winter seasons. 

Keywords: Turfgrass, mixtures rates, overseeding 
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Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen Ġtalyan Çimi ve Bazı Yıllık Baklagil 
Yembitkisi KarıĢımlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir 
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Özet: 2012-2014 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün 
Bornova/Ġzmir‟de bulunan deneme tarlalarında 2 yıl süre ile yürütülen bu araĢtırmada, 3 farklı biçim 
zamanında yapılan hasatlarda, italyan çiminin, adi fiğ, tüylü fiğ, mürdümük, Anadolu üçgülü ve 
yembezelyesi ile oluĢturduğu farklı oranlardaki karıĢımları ele alınmıĢtır (KarıĢım Oranı: 100 buğdaygil, 
%80 buğdaygil + %20 baklagil, %60 buğdaygil + %40 baklagil, %40 buğdaygil + %60 baklagil, %20 
buğdaygil + %80 baklagil ve %100 baklagil). Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre, biçim zamanının 
ilerlemesiyle, karıĢımların italyan çimi boyu, kuru ot verimi ve kuru madde oranı değerleri artmıĢ, buna 
karĢın ham protein oranı değerleri düĢüĢ göstermiĢtir. En yüksek değerler; Ġtalyan çimi yüksekliği için, 
84,04 cm ile %80 Lolium italicum + %20 Lathyrus sativus karıĢımından; kuru ot verimi için, saf olarak 
yetiĢtirilen Vicia villosa (1308 kg/da) parsellerinden; kuru madde oranı için, %80 Lolium italicum + %20 
Vicia sativa karıĢımından (%23,26) ve ham protein oranı için de, saf olarak yetiĢtirilen Vicia sativa 
parsellerinden (%23,21) kaydedilmiĢtir. Ege Bölgesi‟nde kıĢlık ikinci ürün olarak italyan çimi+baklagil 
karıĢımı yetiĢtirilmek istenirse, adi veya tüylü fiğ türlerinin tercih edilebileceği ve hasatlarının da Nisan 
ayının ikinci yarısında yapılabileceği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Lolium multiflorum, baklagil yembitkileri, biçim zamanı, karıĢım oranı 
 

A Research on Grass Field Yield and some Other Features of Mixture of 
Italian Ryegrass Forage Harvested of Different Periods and some 

Legumes Crops 
 

Abstract: This study was carried out at Bornova Experimental fields of Ege University Faculty of 
Agriculture during the years of 2012-2014. Three different harvest dates and various mixtures rates of 
annual legume forage crops (Vicia sativa, Vicia villosa, Lathyrus sativus, Trifolium resupinatum and 
Pisum arvense) with italian ryegrass (mixture of italian ryegrass + legume; 100+0%, 80+20%, 
60+40%, 40+60%, 20+80% and 0+100%, respectively) were investigated in the field experiment.  
Average of 2 years results indicated that progressing harvest date increased plant height, hay yield 
and dry matter content of Italian ryegrass but crude protein content decreased. The highest hay yield 
(1080 kg/da) was obtained from pure Vicia villosa. For getting high hay yield in Ege region under 
second crop forage production, common vetch or hairy vetch should be selected  and be cut on the 
second half period of April. 

Keywords: Lolium multiflorum, legume forage crops, harvest date, mixture rate.   
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Özet: Bu çalıĢma Isparta ilinde yem bitkileri tarımının en fazla yapıldığı ġarkikaraağaç, Keçiborlu, 
Senirkent ve Yalvaç ilçelerindeki üreticilerin yem bitkisi tarımına olan yaklaĢımı ve kullandıkları 
teknikler ile üretici uygulamalarının tespit edilmesi ve yem bitkileri tarımının ne düzeyde olduğunun 
belirlenmesi için yapılmıĢtır. Bu amaca yönelik anket soruları hazırlanmıĢ, dört ilçeden tesadüfen 
seçilen 13 köyde 120 üretici ile yüz yüze görüĢülerek anket yapılmıĢ, anket sonuçları düzenlenmiĢ, 
elde edilen değerler SPSS istatistik programında analiz edilerek değerlendirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 
AraĢtırma sonuçlarına göre, üreticilerin en büyük sorunları sulama imkanlarının yetersiz ve sulu arazi 
varlığının az olması, yem bitkilerine uygulanan politikaların yetersiz olması, teĢvik ve desteklemelerin 
uygulanıĢındaki eksiklikler ve girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ayrıca üreticilerin geleneksel 
yöntemlere bağlı olmasının üretime yönelik uygulamalarda eksikliğe neden olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Üretici davranıĢları, yem bitkileri, sorunlar ve beklentiler, Isparta 
 

Determination of Forage Crops Producer Behaviour in Agriculture; 
Example of Isparta Province 

 
Abstract:Goal of this Project is determine the differences between researches and approach to forage 
crops agriculture of producers in ġarkikaraağaç, Keçiborlu, Senirkent and Yalvaç counties that made 
the most of forage crops agriculture and technics are used by them. Survey questions were prepared 
for this purpose The survey was made by interviewing face to face with 120 producers live in 13 
villages selected randomly from the four counties, survey results were held, The values obtained were 
analyzed using SPSS evaluated and interpreted.According to the results of survey the biggest 
problems of the producers are insufficient irrigation abilities and the presence of irrigated land, 
incapability of policies implemented on forage crops, deficiency in application of poling and high input 
costs. Ġt is seen that Producers‟ riding on customs caused to deficiency in applications.  

Keywords: Producer behavior,forage crops,problems and prospects,Isparta 
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Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Aksu Tarla Bitkileri Biriminde 2012 
yılında yürütülmüĢtür, ÇalıĢmada materyal olarak BATEM 7252 (SĠDE), BATEM 7255 (ġAFAK) ve 
BATEM 5455 (BURAK) silajlık mısır çeĢitleri kullanılmıĢtır. Dekara silaj verimi, silajdan alınan 
örneklerde silaj kalite kriterlerinden ADF(Asit çözünmeyen deterjan lifi), ADL(Asit deterjan 
çözünmeyen lignin) ve NDF (Nötral Çözünmeyen Deterjan Lifi) ,ham protein, ham yağ, ham selüloz, 
pH, Flieg puanı, Silajda kül , silajda kuru madde ve toprak özelliklerine bakılmıĢtır. Kontrol 
parsellerinde BURAK, SĠDE, ġAFAK çeĢitlerinde ortalama verimler sırasıyla Burak çeĢidinde 5281 
kg/da, Side de 5193 kg/da ve ġafak çeĢidinde 5226 kg/da olmuĢtur, 28 kg/da azot uygulamasında 
verimler ise sırasıyla 8348, 8114 ve 8583 kg/da olarak belirlenmiĢtir, En yüksek azot uygulamasında 
(35 kg/da) verimlerde azalmalar görülmüĢtür. Silaj kalite değerlerinde olan N (azot) miktarına bağlı 
olarak ADF, ADL, NDF,  pH, Fiziksel Özellikler,  Silajda kül oranlarının düĢtüğü, ham protein azot 
miktarının artıĢına paralel olarak yükseldiği maksimum nokta oluĢturduğu silajda azotun yağ oranına 
etki etmediği görüldü, Silajda kuru madde oranının azot miktarına bağlı olarak düĢtüğü görüldü. 
Yukarda yapılan analizlerde silaj kalitesini arttırdığı ve hayvan sindirimini kolaylaĢtırarak 
sindirilemeyerek atılan maddeyi azalttığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, silaj, azot, kalite 
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Farklı Hasat Dönemlerinin Ayçiçeği Populasyonlarında Silajlık Verim ve 
Bazı Özelliklere Etkileri 
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Özet: AraĢtırma, 2009 ve 2010 yıllarında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi sulanabilir deneme 
alanlarında yürütülmüĢtür. Ülkemizin değiĢik yerlerinden temin edilen 7 farklı yerel ayçiçeği çeĢidi 
(Edirne-siyah tohumlu, Edirne-beyaz tohumlu, Erzurum-siyah tohumlu, Erzurum-beyaz tohumlu, 
Kırklareli-siyah tohumlu, Kırklareli-beyaz tohumlu ve Tekirdağ) 3 farklı hasat zamanında (tabla 
oluĢturma, tam çiçeklenme ve meyve dolum) silajlık olarak incelemeye alınmıĢtır. Tarla denemesi 
Ģansa bağlı tam bloklar deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Bitki boyu, yaprak oranı, tabla 
oranı, silajlık verim, kuru madde verimi ve ham protein verimi incelenmiĢtir. Yerel çeĢitlerin verim ve 
bitkisel özellikleri büyük farklılıklar göstermiĢtir. En yüksek silajlık materyal, kuru madde ve ham 
protein verimleri Erzurum-siyah ve Edirne-beyaz populasyonlarında belirlenmiĢtir. Biçim zamanlarının 
ilerlemesi verimleri artırmıĢtır. En yüksek silajlık materyal (10489,6 kg/da), kuru madde (2566,3 kg/da) 
ve ham protein verimi (271,1 kg/da) meyve dolum döneminde bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Silaj, ayçiçeği, silajlık verim, bitkisel özellikler 
 

The Effects of Harvest Stages on Silage Performances of Different 
Sunflower Populations  

 
Abstract: Present study was conducted at irrigated area of Atatürk University Agriculture Faculty in 
2009 and 2010. Seven different local sunflower populations (Edirne-black seeds, Edirne-white seeds, 
Erzurum-black seeds, Erzurum-white seeds, Kırklareli-black seeds, Kırklareli-white seeds and 
Tekirdağ) were studied for silage at 3 different harvesting periods (table formation, bloom stage and 
grain filling) in the scope of the field experiments. The field experiment was designed as randomized 
complete block with three replicates. Parameters of plant height, leaf ratio, stem ratio, table rates, 
fresh yield, dry matter yield and crude protein yield were investigated in the experiments. Yield and 
characteristics of local varieties differed largely in the study. The highest yields of silage material, dry 
matter and crude protein were obtained from Erzurum-black and Edirne-white populations. As the 
harvesting period delayed silage yield increased. The largest yields of silage material (10489.6 kg/da), 
dry matter (2566.3 kg/da) and crude protein (271.1 kg/da) were observed in grain filling period.  

Keywords: Silage, sunflower, silage yield, plant characteristics 
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Doğal Vejatasyondan Ġzole EdilmiĢ ve Belirli Özelliklerine Göre SeçilmiĢ 
olan 10 Adet Lab Ġzolatının Mısır Silajının Fermantasyon Profili ve 

Aerobik Stabilitesi Üzerine Etkileri 
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Sorumlu Yazar İletişim: kizilsimsek1969@hotmail.com 
 
Özet: Silaj, günümüzde birçok ülkede ruminant diyetlerinin temel bileĢeni konumundadır. Ancak çok iyi 
Ģartlarda hazırlanmıĢ bir mısır silajı bile, oksijen ile temas ettiğinde çok hızlı bir Ģekilde değiĢikliğe 
uğrar ve hijyen kalitesi de hızla bozulur. Silo hayvanları beslemek amacıyla açıldığında veya bir 
oksijen giriĢi bulunduğunda, aerobik bozulma gerçekleĢir. Bu durum çok büyük besin maddesi 
kayıplarına yol açabilmektedir. Son yıllarda silajın aerobik stabilitesi hakkındaki araĢtırmalar, 
mikrobiyel inokulantların kullanımı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Oksijen ile temas eden silajın bozulmasına 
neden olan mikroorganizmaların geliĢimini yavaĢlatacak rekabet yeteneği yüksek olan laktik asit 
bakterileri (LAB)‟nin inokulant olarak kullanımı giderek önem kazanan bir konudur. Bu çalıĢmada, 
ülkemiz doğal florasından izole edilmiĢ ve laktik asit üretme yeteneği yüksek olarak seçilmiĢ 10 adet 
LAB izolatının, mısır silajında inokulant olarak kullanılma olanakları değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Laktik asit bakterisi (LAB), microorganizma, mısır silajı, aerobik stabilite 
 

The Isolates are Known to Have High Ability to Produce Lactic Acid in 
Corn Silage In-Vitro Gas Production Values and Their Effects on Feed 

Quality Properties 
 
Abstract: Fermented products are food preservation method that was used for various purposes for 
mankind since many years. Silage production is a green forage preservation method for livestock 
feeding. The lactic acid bacteria (LAB) that epiphytically founds on the forage plants can break down 
water-soluble carbohydrates in anaerobic conditions into organic acids mainly lactic acid. As a result of 
breakdown, silage pH comes down preventing green and wet forage from  spoilage. Usage of 
microbial inoculants that affects the quality of fermentation, silage quality and digestibility of forage 
quality is becoming increasingly widespread. In this study, high lactic acid producer LAB isolates were 
investigated in terms of their effects on the in-vitro gas production,  organic matter digestibility, 
metabolic energy value and feed quality of inoculated corn silage. 

Keywords: LAB, corn silage quality, in-vitro digestion 
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Laktik Asit Üretme Yeteneklerinin Yüksek Olduğu Bilinen Ġzolatların Mısır 
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Özet: Fermente edilmiĢ ürünler insanoğlunun uzun yıllardan beri çeĢitli amaçlarla yararlandığı bir gıda 
koruma yöntemidir. Silaj yapımı, yine uzun yıllardan bu yana hayvansal üretimde yararlanılan bir yeĢil 
yem saklama metodudur. Bitkisel materyal üzerinde doğal (epiphytic) olarak bulunan laktik asit 
bakterileri (LAB) suda çözünebilen karbonhidratları anaerob Ģartlarda baĢta laktik asit olmak üzere 
birçok organik aside parçalarlar. Bunun bir sonucu olarak silajın pH seviyesi düĢer ve silo içindeki yeĢil 
ve suca zengin materyal korunmuĢ olur. Son yıllarda giderek yaygınlaĢan mikrobiyel inokulant 
kullanımı, silaj fermentasyon kalitesini, silaj yemi kalitesini ve sindirilebilirliği de etkilediği bilinmektedir. 
Yapılan bu araĢtırmada laktik asit üretme yeteneklerinin yüksek olduğu bilinen izolatların mısır silajı 
yeminin in-vitro gaz üretim değerleri, diğer bir ifade ile yemin organik madde sindirilebilirliği, metabolik 
enerji değerleri ve yem kalitesi özelliklerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: LAB, mısır silajı kalitesi,  in vitro sindirim 
 

Effects Of 10 Lab Inoculants Islolated and Selected from Turkey’s Flora 
on Fermentatıon Profile and Aerobic Stability of Corn Silage 

 
Abstract: Silage has now become the main component of the ruminant diet in many countries. Even 
though well preserved corn silage can deteriorate quickly and its hygiene quality can decrease easily 
when it is exposed to oxygen. It is well known that an aerobic degradation occur resulting large scale 
decreases in its feeding value, when the silo is opened for animal feeding or oxygen inputs in anyway. 
Researches about aerobic stability of silage in recent years have been especially focused on the 
microbial inoculants. Usage LAB which can reduce growth of other microbes deteriorating silage 
exposed on oxygen and which has high competition ability has been becoming a gradually important 
issue. In this study, potential of 10 LAB as microbial inoculants isolated from Turkey flora and selected 
as high lactic acid producer has been investigated. 

Keywords: lactic acid bacteria (LAB), microorganisms, corn silage, aerobic stability. 
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Flow Sitometri ile Çok Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi Genetik Kaynaklarının 
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Özet: Çok yıllık buğdaygil yem bitkisi türlerinin morfolojik olarak birbirlerine çok benzemeleri, 
aralarında kolayca melezlenerek hibrit türler oluĢturabilmeleri ve doğal varyasyon sebebiyle 
teĢhislerinde ciddi sorunlar yaĢanmaktadır. Buna ilave olarak bu türlerde polyploidi çok yaygındır ve 
aynı türün dahi farklı kromozom sayılarına sahip formları mevcuttur. Bundan dolayı çok yıllık buğdaygil 
türlerine ait genetik kaynakların bilimsel araĢtırma ve ıslah çalıĢmalarında kullanılmadan önce tür 
teĢhislerinin doğru bir Ģekilde yapılarak ploidi düzeylerinin belirlenmesi zorunludur. Aksi taktirde 
yapılacak olan melezlemelerde ortaya çıkabilecek genetik uyuĢmazlık ve kısırlık gibi sorunlar 
araĢtırıcıların zaten kıt olan emek, zaman ve maddi kaynaklarının heba olmasına sebep olmaktadır. 
Bu çalıĢmada, ıslah programlarında kullanmak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi dağlık bölgelerinden 
toplanmıĢ olan 169 buğdaygil yem bitkisi popülasyonunun (Festuca sp., Koeleria sp. ve Agropyron sp.) 
çekirdek DNA içerikleri flow sitometri yöntemi ile ilk defa belirlenmiĢ ve popülasyonların ploidi düzeyi 
ile safiyetlerinin belirlenmesinde kullanılmıĢtır. Yapılan çekirdek DNA analizi sonuçlarına göre Festuca 
popülasyonlarında ploidy düzeyi diploid ile octoploid (2n=14, 28, 42, ve 56) arasında değiĢirken 
Koeleria popülasyonlarında diploid (2n=14) ile tetraploid (2n=28) arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. 
Bununla birlikte bazı popülasyonların ise saf olmayıp farklı ploidy düzeyine sahip bitkilerden oluĢtuğu 
saptanmıĢtır. ÇalıĢmada incelenen tüm Agropyron popülasyonlarının ise diploid (2n=14) olduğu 
belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan tüm popülasyonlar çekirdek DNA analiz sonuçlarınında yardımıyla 
taksonomik olarak teĢhis edilmiĢ ve isimlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Festuca sp., Koeleria sp., Agropyron sp., flow sitometri, genetik kaynak 
 

Characterisation of Genetic Resources of Perennial Forage Grasses by 
Using Flow Cytometry 

 
Abstract: Taxonomic identification of perennial forage grasses is a difficult task due to their 
morphological similarities, ability to form interspecific hybrids by crossbreeding and natural variation. 
Additionally, polyploidy is very common in those species and there are individuals with different 
chromosome numbers within the same species. Therefore, it is necessary to identify plants 
taxonomically and determine their ploidy levels before using them in basic scientific research and plant 
breeding projects. Otherwise, the problems such as genetic incompatibility and sterility that may occur 
during the crossings can cause waste of limited resources of the researchers such as labour, time and 
money. In this study, nuclear DNA contents of 169 populations of the forage grasses (Festuca sp, 
Koeleria sp and Agropyron sp) collected from mountainous areas of Eastern Anatolia Region to use in 
breeding programmes were determined for the first time using flow cytometry and the information 
obtained from nuclear DNA content analysis was used to determine the ploidy levels and purity of the 
populations. According to the results of the study, ploidy levels of Festuca populations varied between 
diploid and octoploid (2n=14, 28, 42, and 56) while ploidy levels varied between diploid (2n=14) and 
tetraploid (2n=28) in Koeleria populations. In addition, some populations were not pure and included 
plants with different ploidy levels. All Agropyron populations analysed in the study were diploid 
(2n=14). All populations analysed in the study were taxonomically identified and named with the help 
of nuclear DNA analysis.  

Keywords: Festuca sp., Koeleria sp., Agropyron sp., flow cytometry, genetic resources 
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Özet: Bu çalıĢma Çanakkale ekolojik koĢullarında yapay mera tesislerinde uygulanan farklı otlatma 
sistemlerinin meranın verim özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla uygulanmıĢtır. 
AraĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal AraĢtırma Merkezi 
(TETAM)‟inde 2009 yılında yapay merada yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada yapay mera tesislerini oluĢturmak 
için bitki materyali olarak tritikale ve sorgum x sudanotu melezi kullanılmıĢtır. Laktasyon dönemi 
boyunca otlatılan mera tiplerinde hayvan materyali olarak ise 1 yaĢlı Türk Saanen genotipi 
kullanılmıĢtır. Denemede bahar merası, yaz merası ve güz merasında hayvanlar üç farklı otlatma 
sisteminde (münavebeli otlatma, sıralı otlatma ve serbest otlatma sistemi) otlatılmıĢlardır. 
Örneklemeler, otlatılan parsellere yerleĢtirilen kafeslerde 15 günlük aralıklarla yapılmıĢtır. Ġlkbahar ve 
güz otlatmalarının gerçekleĢtirildiği tritikale ve yaz otlatmasının gerçekleĢtirildiği sorgum x sudanotu 
meralarında en yüksek ham protein oranı münavebeli otlatma sisteminden alınırken, en düĢün ham 
protein oranları ise serbest otlatma sisteminden elde edilmiĢtir. Buna karĢın, NDF, ADF ve ADL 
oranları serbest otlatma sisteminde diğer otlatma sistemlerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Bütün 
yapay mera tesislerinde otlatma baĢlangıcında daha yüksek ham protein oranları tespit edilirken, 
otlatmanın ilerlemesiyle ham protein oranlarının azaldığı gözlenmiĢtir. Diğer yandan otlatmanın 
ilerlemesiyle NDF, ADF ve ADL oranları düzenli bir Ģekilde artıĢ göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay mera, otlatma sistemi, tritikale, sorgum x sodanotu melezi 
 

The Effects of Different Grazing Systems on the Yields Characteristics of 
Pasture that Created with Annual Plants 

 
Abstract: The study aims that the effects of different grazing systems on green forage yields of 
artificial pasture in ecological conditions of Çanakkale. The study was carried out Çanakkale Onsekiz 
Mart University Technology and Agricultural Research Center (TETAM) on the artificial field condition 
in 2009. Triticale and sorghum x sudangrass hybrid has been used as a plant material to create 
artificial pasture in this study. The animal material of the study was Turkish Saanen goats in 1 years 
old that grazing on different pasture types during the lactation period. Spring pasture, summer pasture 
and autumn pasture were grazing tree different grazing systems (rotational grazing, sequential grazing 
ve free grazing systems). Sampling was performed 15 day intervals from the cages placed in the 
grazing parcels. The highest crude protein content was found in rotational grazing system and the 
lowest crude protein content were obtained from free grazing system, triticale pasture was grazed in 
the spring and autumn and sorghumxsudan grass pasture was grazed in the summer. Despite that 
NDF, ADF and ADL rate was found higher than the other grazing systems in free grazing system.  
 
Keywords: Artificial pasture, grazing systems, triticale, sorgum x sudan grass hybrid 
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Özet: Bu çalıĢma Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal AraĢtırma ve Yayım Merkezi 
Müdürlüğüne ait arazide Erzurum‟da 2011 yılında yürütülmüĢtür. Çayır, kıraç mera ve taban mera 
kesimlerinde yürütülen çalıĢmada botanik kompozisyon, kuru ot verimi, ham protein, ADF (Acid 
Detergent Fiber), NDF (Neutral Detergent Fiber) ve ham kül oranları gibi kalite faktörleri belirlenirken 
toprak özellikleri açısından bazı fiziksel ve kimyasal özellikler incelenmiĢtir. Botanik kompozisyonda 
ortalama olarak buğdaygiller %52,8, baklagiller %24,9 ve diğer familyalar ise %21,8 oranında tespit 
edilmiĢtir. ADF oranı en yüksek (%44,6) çayır kesimde, en düĢük ise (%40,6) taban mera kesimde 
belirlenmiĢtir. Kuru otun NDF içeriği ise en yüksek (%68,7) çayır kesiminde, en düĢük ise (%65,8) 
taban mera kesiminde belirlenmiĢtir. Kuru ot verimi çayır alanında en yüksek, kıraç merada ise en 
düĢük olmuĢtur. Ham protein oranı çayır, taban mera ve kıraç mera kesiminde sırasıyla %11,8, 16,9 
ve 10,7 olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçlarına göre kuru ot verimi, botanik kompozisyon ve ot 
kalitesiyle ilgili parametreler dikkate alındığında denemenin yürütüldüğü çayır alanı ve mera 
kesimlerimizin yaygın çayır ve mera alanlarına göre daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bununla 
beraber araĢtırma alanlarında bitki örtüsünü iyileĢtirmeye yönelik tedbirlerin alınması ve otlatma 
prensiplerine uygun bir Ģekilde değerlendirilmesi bu alanların bitki örtüsünün devamlılığı açısından 
önemli olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Çayır, mera, kuru ot verimi, botanik kompozisyon, ot kalitesi 
 

Comparison of Botanıcal Composıtıon Hay Yield Qualıtıes Between 
Meadow, Dry and Wetland Pasture 

 
Abstract: This study was conducted in Research and Extension Center of Faculty of Agriculture, 
Atatürk University during 2011in Erzurum. Soil and quality parameters such as botanical composition, 
dry hay yield, crude protein, ADF, NDF and crude ash rates were assessed in meadow, dry pasture 
and wetland pasture. Average grasses legumes and other families were determined as 52,8%,  24,9% 
and 21,8%, respectively.  Crude protein content was determined as 11,8%, 16,9%, 10,7%  in meadow, 
wetland pasture and dry pasture, respectively. The highest ADF was in meadow (44,6%) while the 
lowest was in productive pasture (40,6%). The highest NDF content was in meadow (68,7%) while the 
lowest was in the productive pasture (65,8%). Dry hay yield was the highest in meadow while it was 
the lowest in dry pasture. Based on the results of dry hay yield, botanical compositional and 
parameters related to hay quality, when research meadow and rangelands compared to regional 
meadows and rangelands although research areas were better, it was suggested to take necessary 
precautions to improve vegetation and define based on grazing principle for sustainable vegetation. 

Keywords:, Meadow, dry rangeland, wetland pasture, dry hay yield, botanical composition, hay quality 
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Dumlu Yöresinde (Erzurum) Farklı Elektriksel Ġletkenliğe Sahip Tuzlu-
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Özet: Bu çalıĢma, Erzurum, Dumlu yöresinde farklı tuz içeriğine sahip topraklarda kuru ot verimi, 
botanik kompozisyon, toprağı kaplama oranı, ham protein, ADF ve NDF içeriği ile otun ham protein 
içeriğindeki farklılıkları belirlemek amacıyla 2010 yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢma sahasında farklı 
toprak özelliklerine sahip üç lokasyon tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sahasının II. lokasyonunda kuru ot 
verimi en yüksek (112,4 kg/da), III. lokasyonda ise en düĢük (65,7 kg/da) olarak belirlenmiĢtir. Botanik 
kompozisyonda buğdaygillerin oranı II. lokasyonda diğer lokasyonlara göre daha yüksek olmuĢ, diğer 
familya bitkilerinin oranı ise I. lokasyonda en yüksek olmuĢtur. AraĢtırma sahasının I. ve II. 
lokasyonlarında baklagillere rastlanmazken III. lokasyonda baklagillerin oranı %48,8 olarak 
belirlenmiĢtir. I. ve II. lokasyonda %21,2 olarak belirlenen toprağı kaplama oranı III. lokasyonda %39,7 
olarak belirlenmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Tuzlu-alkali toprak, botanik kompozisyon, kuru ot verimi, toprağı kaplama oranı 
 

Changing of some Vegetation Properties of Rangeland Formed on 
Saline-Alkaline Soils Having Different Electrical Conductivity In Dumlu 

(Erzurum) Regions 
 

Abstarct: This study was aimed to determine dry matter, canopy coverage, botanical composition, 
crude protein, ADF, NDF and mineral content of forage on naturel vegetations with different saline-
alkaline characteristic in 2010 year, in Dumlu region, Erzurum. Three locations, having different soil 
properties was determined in study area. The highest dry matter yield (112.4 kg da

-1
) was determined in 

location II of study area, the lowest (65.7 kg da
-1

) was in location III. The ratio of grasses was the higher 
in location II than that of the other locations, the highest other families were in location I. In location I 
and II legumes ratios was not identified, it was 48.8% in location III. In study locations I and II canopy 
coverage ratio was determined 21.2% and it was 39.7% in location III.   

Keywords: Saline-Alkaline soil, botanical composition, dry matter, canopy coverage ratio 
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Konya ġartlarında Bazı Kimyasal Gübrelerin Mera KarıĢımının Yem 
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Özet: Bu araĢtırma Konya‟da 2012 Ekim ayında yeni tesis edilen bir suni merada, azot içerikleri farklı 
olan üç azotlu gübrenin (amonyum nitrat (%33 N), amonyum sülfat (%26 N) ve üre (%46 N) meranın 
ilk biçiminde ot verimi ve kalitesi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
azotlu gübrelerin saf 0, 3, 6, 9, 12 kg/da dozları kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüĢ 
parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Sulu Ģartlarda yürütülen bu 
çalıĢmada meranın birinci biçiminden elde edilen yeĢil ot verimi, kuru ot oranı, kuru ot verimi, bitkilerin 
ağırlıklarına göre botanik kompozisyonu, ham protein oranı ve ham protein verimi gibi özellikleri 
incelenmiĢtir. Elde edilen verilere göre; Konya ve benzer ekolojilerde sulanabilen suni meralarda 
ilkbahar gübrelemelerinde azotlu gübrelerden Amonyum Nitrat gübresinin dekara 9 kg/da saf azot 
olarak verilmesi tavsiye edilebilir bulunmuĢtur. Ancak gübrelemede daha güvenilir sonuçların elde 
edilebilmesi için çok yıllık ve yıl boyu alınacak verimlerin değerlendirildiği araĢtırmalara ihtiyaç olduğu 
bir gerçektir. 

Anahtar Kelimeler: Azot, gübreleme, ham protein, kuru ot, suni mera 
 

Effects of Some Chemical Fertilizers on Forage Yield of Pasture Mixtures 
and Quality in Konya Conditions 

 
Abstract: This research has been carried out in Konya province in October 2012 a newly established 
artificial pasture, for the purpose of determining the effects of 3 nitrogenous fertilizers (Ammonium 
Nitrate (33% N), Ammonium Sulfate (%26 N) and Urea (46% N) whose nitrogen contents diverse, on 
the forage yield and quality in first harvest of the meadow. In the study, the nitrogenous manures have 
been used by their doses of 3, 6, 9, 12 kg/da N. The trial has been established in split plots of 
randomized blocks as 3 repeats depending on the trial design. In this study which has been carried 
out in wet conditions, the features such as the green herbage yield, dry matter ratio, dry matter yield, 
botanic composition of gravity, crude protein ratio and crude protein yield have been examined.  
According to the obtained data; in ecologies like Konya and similar, in irrigable artificial pastures, for 
spring fertilizations the fertilizer Ammonium Nitrate among nitrogenous manures has been found to be 
worthy of recommendation to apply as 9 kg/da as pure nitrate. On the other hand it is a matter of fact 
that for obtaining better consequences in the fertilization too many annual researches are required.  

Keywords: crude protein, dry matter, fertilize, nitrogen, artificial pasture 
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Özet: Bu araĢtırma, Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Bahçecik Köyü'nde doğal bir meranın dört farklı 
yöneyin botanik kompozisyonu açısından birbirleriyle karĢılaĢtırılması amacıyla yürütülmüĢtür. 
Denemede; bitki ile kaplı alan ve kaplı alanda botanik kompozisyon özellikleri incelenmiĢtir. 
AraĢtırmada; meranın %79,7‟sinin bitki ile kaplı olduğunu, kaplama alanına göre botanik 
kompozisyonun %44,3‟ünün buğdaygiller, %9,8‟ini baklagiller ve %45,9‟unu diğer familya bitkilerinin 
oluĢturduğunu, baklagillerin en fazla batı (%14,4) yöneyinde, buğdaygillerin en fazla kuzey (%51,5) 
yöneyinde ve diğer familya bitkilerinin en fazla doğu (%54,5) yöneyinde olduğu tespit edilmiĢtir. 
Merada en yaygın türlerin; Aegilops cylindrica Host (%51,25), Taeniatherum caput-medusae L. 
(%40,94), Centaurea carduiformis DC. (% 35,63), Bromus danthoniae Trin. (%26,87) ve Ziziphora 
persica Bunge (%20,31) olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yöney, mera, botanik kompozisyon 
 

A Research on The Botanıcal Composıtıon of A Range in Bahcecık 
Vıllage, Karakocan-Elazıg 

 
Abstract: This study was conducted to compare different aspects of range land vegetation in 
Bahcecik Village, Karakocan-Elazig, as well as botanical compositions. In the research; cover 
percentage of the range vegetation and botanical composition characteristics were investigated. 
Results of the study showed that mean plant basal cover percentage of the range vegetation was 
79.7%. Percentages of grasses, legumes and other family plants in the total plant cover were 44.3%, 
9.8% and 45.9%, respectively. The highest percentage of grasses was determined in the North, the 
highest percentage of legumes was in the West and the highest percentage of other family plants was 
dominant in the East aspect. The most frequent plants encountered in the range vegetation were 
Aegilops cylindrica Host (51.25%), Taeniatherum caput-medusae L. (40.94%), Centaurea carduiformis 
DC. (35.63%), Bromus danthoniae Trin. (26.87%) and Ziziphora persica Bunge (20.31%). 

Keywords: Aspect, range, botanical composition 
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Özet: Bu çalıĢma, Yozgat ilinde bulunan 4 farklı merada bitki ile kaplı alan ve botanik kompozisyonu 
belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢma Sarıkaya ilçesi Koçcağız köyü, Sorgun ilçesi TaĢpınar 
köyü, Yerköy ilçesi Hacılar ve Kördeve köylerine ait meralarda 2014 yılı mayıs ayında yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmanın yürütüldüğü meralar otlatmaya açık alanlardır. Meralarda vejetasyon ölçümünde lup 
yöntemi kullanılmıĢtır. Yapılan vejetasyon çalıĢmalarında toplamda 34 farklı tür olduğu tespit edilmiĢtir.  
ÇalıĢmanın yürütüldüğü Koçcağız, TaĢpınar, Hacılar ve Kördeve köyleri meralarının bitki ile kaplı alan 
değerleri sırasıyla %60,6, %66,5, %55,0 ve %44,9 olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada bitki ile kaplı alan 
içerisinde baklagil yem bitkileri %6,4-22,0, buğdaygil yem bitkileri %41,0-79,1 ve diğer familyalara ait 
bitkiler ise %14,5-49,1 arasında değiĢen oranlarda yer almıĢlardır. Ġncelenen köy meralarında azalıcı 
bitkilerin oranı %2,9-18,2, çoğalıcı bitkilerin oranı %41,0-65,4 ve istilacı bitkilerin oranı %16,4-55,0 
arasında değiĢmiĢtir. ÇalıĢmada belirlenen mera durum sınıflamasında, Koçcağız köy merasının zayıf, 
diğer meraların ise orta mera durumuna sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Mera, bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon 
 

Determination of Botanical Composition and Plant Covered Area of some 
Rangelands in Yozgat 

 
Abstract: This research was conducted to determine botanical compositions and plant covered area 
of the in the four different rangelands of Yozgat Province. This study was carried out in Koçcağız 
village of Sarıkaya district, TaĢpınar village of Sorgun district, Hacılar and Kördeve district of Yerköy in 
May 2014. Investigated rangelands are open to graze. Vegetation measurements sampling in 
rangelands were used the Loop Method. Total 34 different plant species were determined in 
vegetation survey. Plant covered area in Koçcağız, TaĢpınar, Hacılar and Kördeve district was 
determined 60.6 %, 66.5 %, 55.0 % and 44.9 %, respectively. Percentage of legumes, grasses and 
other family plants in the total plant covered area varied between 6.4 and 22.0 %, 41.0 and 79.1 %, 
14.5 and 49.1 %, respectively. Percentage of decreasing, increasing and invader plant varied from 2.9 
to 18.2 %, 41.0 to 65.4 %, 16.4 – 55.0 %, respectively. While Koçcağız rangeland was in poor class, 
other rangelands were in medium class. 

Keywords: Botanical composition, plant covered area, rangeland 
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Özet: Bu araĢtırma, Giresun ili meralarında, 53 durakta modifiye edilmiĢ tekerlekli nokta yöntemiyle 
vejetasyon etüdü yapılarak yürütülmüĢtür. Giresun Ġlindeki meralarda ortalama bitkiyle kaplı alan oranı 
%71,08, botanik kompozisyondaki baklagillerin oranı %20,74, buğdaygillerin oranı %33,34 ve diğer 
familyaların oranı da %45,92 olarak belirlenmiĢtir. Yapılan vejetasyon etütleri sonucunda 25 adet 
baklagil, 32 adet buğdaygil ve 91 adet diğer familyalara giren 148 farklı tür tespit edilmiĢtir. Buna ek 
olarak bu türlerin 23 tanesi azalıcı, 14 tanesini çoğalıcı ve 111 tanesi de istilacı tür olarak 
sınıflandırılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre bu meralar yoğun otlatma baskısına maruz bırakılmıĢtır. 
Giresun meraları sağlık sınıfı bakımından riskli ve sorunlu olarak sınıflandırılmıĢ ve mera durum sınıfı 
da zayıf ve orta olarak belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, bu alanlara iyi düzenlenmiĢ otlatma yönetim 
planları uygulanarak otlatma baskısı azaltılmalıdır. Otlatma kontrol altına alındıktan sonra mera ıslahı 
düĢünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, botanik kompozisyon, otlatma, mera sağlık sınıfı 
 

A Study on Vegetation Features of Rangelands in Giresun Province  
 

 Abstract: This study was carried out by using wheel point method of vegetation survey in 53 spots in 
rangelands of Giresun province. Average plant cover area in rangelands of Giresun province was 
71.08%; legume species ratio in botanical composition was 20.74%; grass species ratio in botanical 
composition was 33.34 % and the species belonging to other families ratio in botanical composition 
was determined as 45.92%. As a result of performed vegetation surveys, 148 different species were 
identified including 25 of them legumes, 32 of them grasses and 91 of them other families. In addition, 
23 of idendified species were classified as decreasing species, 14 of them were classified as 
increasing species and 111 of them were classified as invasive species. The results showed that 
Giresun rangelands were subjected to over grazing. Also, rangelands were classified as having 
problems and risks with respect to pasture health scale, and then pasture health condition was 
determined as poor and medium. To conclude, over grazing pressure should be reduced by applying a 
well-designed grazing management plan for these areas. Also, when grazing is under control in these 
lands, pasture improvement should be considered. 

Keywords: Pasture, Botanical composition, Grazing, Pasture health classification 
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Özet: Bu araĢtırma, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinin alpin kuĢağında yer alan Trabzon ili 
sınırlarındaki yaylalarda bazı vejetasyon özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 42 durakta vejetasyon 
etüdü yapılarak yürütülmüĢtür. Vejetasyon etütleri modifiye edilmiĢ tekerlekli nokta yöntemi 
kullanılarak yapılmıĢtır. Yapılan vejetasyon etütleri sonucunda 17 tanesi baklagil, 19 tanesi buğdaygil 
ve 50 tanesini de diğer familyalara giren türler olmak üzere toplam 86 tür tespit edilmiĢtir. Trabzon 
yaylalarında ortalama bitkiyle kaplı alan oranı %95,35, botanik kompozisyondaki baklagillerin ortalama 
oranı %22,89, buğdaygillerin oranı %30,4 ve diğer familyaların oranı da %46,71 olarak tespit edilmiĢtir. 
Farklı kalite derecesine bağlı türler bakımından ise; azalıcıların otlama oranı %23,23, çoğalıcıların 
oranı %17,53 ve istilacı türlerin oranı da %59,24 olarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Yayla, vejetasyon, botanik kompozisyon, azalıcı, çoğalıcı, istilacı 
 

Some Propertıes of Plateau Vegetatıons of Trabzon Provınce 
 

Abstract: This experiment was carried out to determine some vegetation properties of plateaus in 
Trabzon province which are located in alpine region of Eastern Black Sea region with vegetation 
surveys in 42 destinations. Vegetation surveys were performed using a modified wheel point method. 
As a result of performed vegetation surveys; totally 86 species were identified including 17 of them 
legumes, 19 of them grasses and 50 of them other families. %95,35 as average rate of plant cover, 
%22,89 as average rate of legumes in the botanical composition, %30,4 as proportion of grasses and 
%46,71 as proportion of other families have been identified in Trabzon plateaus. %23,23 as grazing of 
the decreasing species, %17,53 as proportion of increasing species, %59,24 as proportion of invasive 
species were determined in terms of different species depending on the degree of quality. Grazing 
management is primarily aimed at increasing the proportion of decreasing species in botanical 
composition should be adopted in these areas. Also, weed management should be done in areas 
where invasive species are very intensive. 

Keywords: Plateau, vegetation, botanical composition, decreasing species, increasing species, 
invasive species 
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Özet: Bu araĢtırma, Diyarbakır Ġli Bismil ilçesinin taban kesimindeki 5 farklı merada, botanik 
kompozisyonlarının belirlenmesi amacıyla 2014 yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, her merada 
toplam 4 lup hattındaki 400 noktada ölçüm yapılarak meradaki bitkilerin türleri, cins ve familyaları, 
etkileri, ömür uzunlukları, meraların bitki ile kaplı alan oranları, alana göre botanik kompozisyonları 
saptanmıĢtır. Yapılan vejetasyon etütlerinde, 14 familyadan, 41 cinse ait toplam 46 türe rastlanmıĢtır. 
Bu merada bitki ile kaplılık oranlarının %57,58-80,76, bitki ile kaplı alanda buğdaygillerin oranının 
%12,35-31,45, baklagillerin oranının %15,10-39,79, diğer familya bitkilerinin oranının ise %34,13-
72,55 arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarında dayanılarak, incelenen meraların 
vejetasyonlarında genellikle istilacı türlerin baskın olduğu bu ve benzer meralar için uygun ıslah 
yöntemlerinin belirlenerek mera durumlarının iyileĢtirilmesi amacıyla yeni araĢtırmaların yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mera, bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon  
 

Research on The Structures of The botanical composition Pastures in 
District Bismil, Diyarbakır 

 
Abstract: This research was conducted to determine botanical composition of the native pastures in 
the five villages of district Bismil, Diyarbakır, in the year of 2014. Botanical composition of the pastures 
was studied by the Loop Method. In each pasture 400 loop measurements in 4 lines were made. 
Plant-covered area rate, botanical composition in the plant covered area was calculated from the loop 
measurements. 46 plant species of 41 genuses from 14 plant families were determined on the 
vegetations of the pastures. Plant cover percentages varied between 57.58 % to 80.76 % and 
percentages of grasses, legumes and other family plants in the total plant cover varied between 12.35 
% and 31.45 %,15.10 % and 39.79 %, 34.13 % and 72.55 % respectively, as depending on the the 
pastures. From the results of the research, it was concluded that vegetations of the pastures were 
generally composed of invader plants.  The research on the determination of proper improvement 
methods for the pastures must be conducted. 

Keywords: Pasture, covered area, botanical composition 
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Özet: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TUBĠTAK)  tarafından desteklenen “Ulusal 
Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamına Afyonkarahisar ili meralarında 113 alandan 0-25 cm 
derinlikten alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri sonucunda meraların azot (N) ve 
fosfor (P2O5) gübre gereksinimleri tespit edilmiĢtir. Buna göre; verilmesi gereken saf fosfor (P2O5) 
olarak; 26 mera alanında ihtiyaç olmadığı, 7 merada 0,24-0,83 kg/da, 11 merada 1,12-1,96 kg/da, 10 
merada 2,14-2,95 kg/da, 12 noktada 3,05-3,99 kg/da, 9 alanda ise 4,08-4,99 kg/da, 13 alanda ise 
5,11-5,81 kg/da, 13 merada 6,01-6,95 kg/da, 6 merada 7,10-7,75 kg/da, 2 alanda 8,01-8,21 kg/da ve 4 
mera alanında ise 9,03-9,82 kg/da ihtiyaç olduğu, Azot olarak verilmesi gereken saf azot (N) ise; 7 
mera alanında 2,4-2,9 kg/da, 17 merada 3,0-3,9 kg/da, 38 mera alanında 4,0-4,9 kg/da, 30 merada 
5,0-5,9 kg/da, 19 merada 6,0-6,8 kg/da ve 2 merada 7,0-7,4 kg/da olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, gübre gereksinim, mera, toprak  
 

Determination of Fertilizer Requirements For Afyonkarahisar Grasslands 
 

Abstract: The objective of this study is to determine soil physical and chemical characteristics of 
grasslands of Afyonkarahisar province and to determine nitrogen (N) and phosphorus (P205) fertilizer 
requirements of those grasslands. Soil sampling was carried out on 113 locations, from 0 to 25 cm 
depth, distributed over rangelands of Afyonkarahisar. According to study results fertilizer need of the 
grasslands is as follows; no phosphorus application is necessary for 26 rangeland sites. For the other 
sites, phosphorus(P2O5) requirements are calculated as; 0,24 -0,83 kg/da for 7 sites, 1,12–1,96 kg/da 
for 11 sites, 2,14–2,95 kg/da for 10 sites, 2,14–2,95 kg/da for 12 sites, 4,08–4,99 kg/da for 9 
grasslands sites, 5,11–5,81 kg/da in 13 sites, 6,01-6,95kg/da in 13 sites, 7,10-7,75 kg/da in 6 sites, 
8,01-8,21 kg/da in 2 sites, and 9,03-9,82 kg/da for 4 grasslands sites. The amount of nitrogen deficit in 
sites are as follows; 2,4–2,9 kg/da in 7 sites, 3,0–3,9 kg/da in 17 sites, 4,0–4,9 kg/da in 38 sites 5,0–
5,9 kg/da in 30 sites, 6,0–6,8 kg/da in 19 sites, and 7,0–7,4 kg/da in 2 grasslands sites.  

Keywords: Afyonkarahisar, fertilizer requirement, grassland, soil  
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Özet: Bu araĢtırma, UĢak yöresindeki meraların durumunu belirlemek için 2013 yılında yürütülmüĢtür. 
UĢak‟a bağlı Merkez, Sivaslı, Ulubey, Karahallı, EĢme ve Banaz ilçelerinde 5‟er köy seçilerek toplam 
30 köyde anket ve gözlemlerle mera hayvancılığı uygulamaları belirlenmiĢtir. Köylerin tespitinde Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü teknik elemanlarından yardım alınmıĢtır. Seçilen köylerin önemli 
miktarda mera alanına sahip olmasına önem verilmiĢtir. Anket çalıĢması çoban, muhtar ya da köyü iyi 
tanıyan biri ile yürütülmüĢtür. Yaylası bulunan köylerle ilgili olarak da yayla anketi planlanmıĢ fakat 
incelenen köylerde yaylaya rastlanmadığı için uygulanmamıĢtır. Köylerde anket çalıĢması dıĢında 
meranın tipi, bitki örtüsü, toprak ve arazi özellikleri, mera barınaklarının yapısı, özellikleri ve durumu ile 
köyün etnik yapısı ve mera yönetimi açısından geleneklere bağlılık durumları da sohbet ve gözlemlerle 
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda meraların yoğun otlatıldığı, çalılı meraların çoğunlukta olduğu, 
toprakların genelde killi olduğu ve küçükbaĢ hayvancılığın yaygın olduğu gibi sonuçlar elde edilmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda yabancı bitki yoğunluğu ile otlatma durumu, toplam HB ile mera alanı ve mera 
alanı ile parsel sayısı arasında etkileĢimlerin önemli olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca mera tipinin toprak 
kesimi, yabancı bitki yoğunluğu ve otlatma durumu ile de etkileĢim içinde olduğu belirlenmiĢtir. Aynı 
Ģekilde yabancı bitki yoğunluğunun ve otlatma durumunun toprak kesimi ile iliĢki içinde olduğu 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, çoban, otlatma sistemi, hayvan birimi 
 

Determination of Rangeland Livestock Applications In Usak Provınce 
 

Abstact: This research was conducted in order to determine the condition of rangelands in Usak 
region in 2013. Questionnaries and observations were used in this research which was conducted by 
chosing 5 villages per county, totally 30 villages among Usak central county and depending counties 
Sivaslı, Ulubey, Karahallı, EĢme and Banaz. Determination of villages locating in province and 
counties was decided by interviewing with Food, Agriculture and Livestock Provincial Directorate. 
That the villages have noteworthly meadows were cared. In questionnary works if pasturage is done 
by shepherd, shepherd questionnary was used, if free pasturage is done the questionnary made with 
reeve or a person who knew the village well was used. And about villages having tablelands, 
tableland questionnary was planned to be used but no relevant village was found. Interactions 
between wild plant density and pasturage condition, between total AU and rangeland area were 
found. Furthermore, that rangeland has interaction with soil fraction wild plant density and pasturage 
condition was determined. Likewise that wild plant density has interaction with soil fraction, and 
pasturage condition has interaction with soil fraction were determined. 

Keywords: Rangeland, Shepherd, Grazing system, Animal, Animal unit  
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http://tarlabk2015.congress.gen.tr/panel/yazar_info/3525
http://tarlabk2015.congress.gen.tr/panel/yazar_info/3525


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

303 
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Özet: Bu çalıĢma 2007-2011yılları arasında TÜBĠTAK tarafından desteklenen ve ülke genelinde 
yürütülen bir projenin Bilecik ili kısmını kapsamakta olup,  Bilecik meralarında bitki örtüsünün 10‟ar 
günlük aralıklarla yoğunluğunun dağılımı, vejetasyonun büyümeye baĢlama, en yüksek yoğunluğa 
eriĢme, buna bağlı olarak otlatmaya baĢlama ve son verme tarihleri gibi mera yönetiminin zamana 
bağlı olarak değiĢiminin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  ÇalıĢmada SPOT-Veg NDVI verileri 
kullanılmıĢtır. Bu veriler VAST yazılımı ile analiz edilmiĢtir. Buna göre vejetasyon aktivitesi mart ayının 
ilk haftasında (7. periyotta) baĢlamıĢ, pik noktaya Mayıs ayının ikinci haftasında (14. periyotta) 
ulaĢmıĢ, Aralık ayının ikinci haftasına kadar (35. periyot) tedricen azalarak devam etmiĢ olup, Bilecik 
ilinde meraların ortalama otlatma gücü 1,08 hektara hayvan otlatma sayısı (HOA) olarak 
hesaplanmıĢtır. Buna göre mera vejetasyonunun yıl içerisindeki değiĢimi izlenerek meraların 
yönetiminde kullanılabileceği kanaatine varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: NDVI, uzaktan algılama, mera, bitki örtüsü 
 

Usage of NDVI Data in Planning Bilecik Grasslands 
 

Abstract: In this study, the results belonging to Bilecik province of a project which was supported by 
TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) and conducted across the 
country (Turkey) between 2007-2011, were provided. The study aimed to determine change of 
grassland management depending on the time, such as distribution of vegetation intensity with 10-
days intervals, time of vegetation growth start and reach of highest density, and grazing starting and 
ending dates. SPOT-Veg NDVI data were used in the study. These data were analyzed by VAST 
software. Accordingly, vegetation activity started in the first week of March (period 7) and reached the 
highest point in the second week of May (period 14). Vegetation activity continued, but gradually 
decreased until second week of December (period 35). Average grazing power of rangelands in 
Bilecik Province was calculated as livestock grazing number per 1.08 hectar. Accordingly, it was 
concluded that monitoring data of rangeland vegetation during the year can be used in rangeland 
management. 

Keywords: NDVI, remote sensing, grassland, vegetation 
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Özet: Kermes meĢesi (Quercus coccifera L.), kıl keçilerinin beslenmesinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Özellikle taze sürgünler ve yapraklar keçiler tarafından sevilerek tüketilmektedir. Bu 
çalıĢmada, kermes meĢesinin budama yapılarak, daha fazla ve sürekli taze sürgün vermesini ve bu 
sürgünlere keçilerin daha kolay ulaĢabilmesini sağlamak amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, 23.12.2013 
tarihinde 3 farklı Ģekilde (toprak yüzeyinden 25 ve 50 cm yüksekliğinden itibaren bitkinin tüm 
aksamının uzaklaĢtırılması ile ince dal ve yaprakların uzaklaĢtırılması) budama yapılmıĢtır. Budama 
sonrası otlatmayı temsilen ilkbahar (9 Mayıs), yaz (8 Temmuz) ve sonbahar (26 Eylül) olmak üzere üç 
farklı dönemde biçim yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda budama Ģekilleri arasında herhangi bir fark 
görülmezken, biçim dönemleri arasındaki farkların önemli olduğu görülmüĢtür. Ġlk biçimlerden daha 
yüksek ot verimi alınırken sonraki biçimlerde, ot verimi önemli ölçüde azalmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kermes meĢesi, Quercus coccifera, keçi merası, maki 
 

Shrub Rejuvenation Effect on Plant Growth in Grasslands of The Process 
 
Abstract: Kermes oak (Quercus coccifera L.) is important for pure hair goats feeding. The aim of this 
study is to obtain more young shoots and leaves and more easily grazing. Fort his purpose, plants 
were pruned three different form (cutting 25 and 50 cm height from soil surface and cutting shoot and 
leaves). After the pruned, for representation of grazing, plants were cutting at tree stages as spring (9 
May), summer (8 July) and autumn (26 September). Variation of characters was found non-significant 
for all pruned forms. However, herbage yield and dry matter ratio was found significant for cutting 
stages. Although herbage yield was higher at first cutting then it was continuously decrease. 

Keywords: Kermes oak, Quercus coccifera shrubby rangeland, maquis 
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Özet: Makalede 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Çanakkale‟de yürütülen Mera Islahı ve 
Yönetimi Projeleri değerlendirilmiĢtir. Çanakkale ilinde 33,166 ha olan mera varlığı toplam yüzölçümün 
%3,4‟ünü oluĢturmaktadır. Genel olarak mera hayvancılığı yapılan köylerde mera büyüklükleri 1 ile 
3000 da arasında değiĢmektedir. Ġlde 2001-2015 yılları arasında 15 yerleĢim biriminde toplam 20.840 
da alanda proje uygulanmıĢtır. Bunlardan 12‟si tamamlanmıĢ, 3 proje devam etmektedir. Çanakkale 
Akdeniz iklim kuĢağında yer aldığı için meralarda ağırlıklı olarak çalılar (özellikle karaçalı ve 
aptesbozan) yaygındır. Dolayısıyla ıslah çalıĢmalarında da çalı mücadelesi ön plana çıkmıĢtır. Söz 
konusu projelerde 6150 da mera alanında çalı mücadelesi yapılmıĢtır. Çalıların yoğun olduğu 
bölgelerde önce herbisit (glifosat) atılmıĢ, daha sonra biçerek kalan çalı artıkları uzaklaĢtırılmıĢtır. 
Herbisitle mücadelede ilk yıl %70-75 baĢarı sağlanmıĢ, sonraki yıllarda da mücadeleye devam 
edilmiĢtir. Çalı mücadelesi yapılan alanın 4150 dekarı tohumlanmıĢ, 4000 dekarı da gübrelenmiĢtir. 
Projelerin uygulandığı yerleĢim birimlerinde otlatma planlarına kısmen uyulmuĢtur. Köylere göre 
değiĢmekle birlikte, süt üretiminde belirgin bir artıĢ olmamıĢ, ancak meraların ıslahı ve yem bitkisi ekim 
alanındaki artıĢ sonucunda yem, dolayısıyla hayvansal üretim maliyetleri azalmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Mera, otlatma, çalı mücadelesi, tohumlama, gübreleme  
 

Evaluation of the Projects on Rangeland Improvement and Management 
at Çanakkale Province 

 
Abstract: Rangeland Improvement and Management Projects, conducted in Çanakkale, have been 
evaluated in this article within the scope of Rangeland Law No. 4342. In Çanakkale, 33.166 hectares 
of existing rangeland constitutes 3.4% of the total area of province. Generally, the size of rangeland 
varies between 1 and 3000 hectares in villages where rangeland livestock is adopted. The project has 
been implemented in 15 localities of the province in a total area of 20.840 hectares between the years 
2001 - 2015. 12 of those were completed but 3 projects are being still continued. Shrubs (particularly 
Christ‟s thorn and prickly burnet) are mainly common in the rangelands of Çanakkale because it is 
situated into the Mediterranean climatic zone. Therefore, shrub control was also come into the 
forefront during improvement studies. Shrub control has been done in a rangeland area of 6150 
hectares in the said projects. Firstly, herbicide (glyphosate) has been applied in areas where dense 
shrubs were found, and then the remaining shrub residuals were removed by cutting them out. In first 
year, 70-75% of success has been achieved in control with herbicide and it was also being continued 
in subsequent years. 4150 hectares of shrub controlled area were seeded while 4000 hectares have 
also been fertilized. Grazing plans were partially followed into the localities of implemented projects. 
Although, there has not been a significant increase in milk production in accordance with the variation 
of villages, however, the animal production costs have been decreased because of the improvement 
of rangelands and as a result of the increase in acreage of fodder crops. 

Keywords: Rangeland, grazing, shrub control, seeding, fertilization  
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Özet: 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında gerçekleĢtirilen Çanakkale Ġli Biga Ġlçesi Gerlengeç Köyü 
Mera Islahı ve Yönetimi Projesi 2004-2007 yılları arasında uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada çalı mücadelesi, 
tohumlama ve gübreleme yapılmıĢtır. AraĢtırmada bitki örtüsünün botanik kompozisyonu, bitkilerin 
toprağı kaplama oranları, kuru ot verimleri ile otlatma kapasiteleri belirlenmiĢtir. Merada karaçalı yoğun 
olarak bulunmaktadır. Bu nedenle önce herbisitle (glifosat) tek bitki uygulaması yapılmıĢ, daha sonra 
ölen çalıların artıkları biçerek uzaklaĢtırılmıĢtır. Herbisitle mücadelede yaklaĢık %70 baĢarı elde 
edilmiĢtir. Biçim sonrası yeniden çıkan karaçalılar her yıl yine münferit herbisit uygulaması ile meradan 
uzaklaĢtırılmıĢtır. Meranın zayıf olan kesimlerine yonca (%20), gazal boynuzu (%20), domuz ayrığı 
(%30) ve çok yıllık çimden (%30) oluĢan karıĢımla 2005 yılı sonbaharında üstten tohumlama 
yapılmıĢtır. Tohumlanan kesimler bir otlatma mevsimi otlatmaya kapatılmıĢtır. Ayrıca her yıl meranın 
500 da kısmına 4‟er kg/da N ve P olacak Ģekilde kompoze gübre (20.20.0) atılmıĢtır. Köyde otlatma 
mevsimine uyulmuĢ ve dinlendirerek münavebeli otlatma yapılmıĢtır. ÇalıĢmada karaçalılarla %95 
oranında mücadele edilmiĢ, ot verimi ve kalitesi yükselmiĢtir. Proje öncesi mevcut kaba yemin ihtiyacı 
karĢılama oranı %27,4 olarak belirlenirken, köyde yem bitkisi ekiliĢlerindeki artıĢlar ve meranın ıslah 
edilmesi ile bu oran %74,0‟e yükselmiĢtir. Islah çalıĢması öncesinde yoğun karaçalı sebebiyle meranın 
yaklaĢık %60‟ında hiç sığır otlatılmadığı için meradan yararlanan hayvan sayısı da oldukça az 
olmasına karĢın, proje sonrasında köyün tüm hayvanları (büyükbaĢ ve küçükbaĢ) meradan 
faydalanmaya baĢlamıĢtır. Köyün hayvan varlığı 2003 yılından 2013‟e kadar iki katına çıkmıĢtır (501,1 
HB‟den 1045 HB‟ne). Köyün toplam süt üretimindeki artıĢ da %100‟ün üzerinde gerçekleĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mera ıslahı ve yönetimi, çalı mücadelesi, otlatma, süt verimi  
 

Project Application on the Management and Improvement of Rangeland 
in Gerlengeç Village of Biga (Çanakkale) District 

 
Abstract: This project has been carried out for the improvement and management of rangeland 
situated in Gerlengeç Village of Biga District, Çanakkale within the scope of 4342 Rangeland Act 
between the years 2004 - 2007. Shrub control, seeding and fertilization practices have been done in 
this study. Species composition, soil covering ratio of plants, dry grass yield and grazing capacities of 
rangeland were identified in this research work. The plants of Christ‟s thorn are intensively found in 
rangeland. That is why, a single plant application with herbicide (glyphosate) has been made at first, 
and then the residuals of dead shrubs were removed by cutting them out. About 70% of achievement 
was obtained by controlling them with the help of herbicide. Post-harvest reemerged Christ‟s thorn 
plants were removed again from rangeland with a single herbicide application every year. The poor 
sections of rangeland were sown, from the top seeding, with a mixture consisting alfalfa (20%), Lotus 
corniculatus (20%), Dactylis glomerata (30%) and perennial grasses (30%) in the fall of 2005. These 
seeded portions had been closed for grazing in a grazing season. In addition, composite fertilizer 
(20.20.0) has been discarded in the shape of N and P for each of 4 kg/ha to 500 hectare areas of 
rangeland every year. The village was followed with the grazing season and alternative grazing has 
been made by giving fallow to rangeland. The Christ‟s thorn plants were controlled in proportion to 
95%, yield and quality of grass have been increased at the end of this study. The ratio of available 
need based fodder has been determined as 27.4% before the project, but this ratio has been 
increased to 74.0% by increasing in cultivation of fodder crops and rangeland improvement in the 
village. In spite of the fact, the number of animals were benefiting from rangeland rather than few due 
to dense of Christ‟s thorn plants and about 60% portion of rangeland was not being used for cattle 
grazing before the improvement studies, but all of the animals of village were started to take benefit 
from rangeland after the project. Animal existence of the village has been increased more than twice 
(1045 AU) in 2014 as compared to 2003 (501.1 AU). The increase in total milk production of the village 
has been come over of 100%.    

Keywords: Rangeland improvement, shrub control, grazing, milk yield 
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Kırklareli Ġli Pehlivanköy Ġlçesi ve Tekirdağ Ġli Merkez Ġlçesine Bağlı 
Köylerde Hayvancılık Yapan Üreticilerin Meralarını Tanıma ve Kullanma 
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Özet: Bu çalıĢma, 2012 yılında Kırklareli Ġli Pehlivanköy Ġlçesi ve Tekirdağ Ġli Merkez Ġlçesine bağlı köy 
ve mahallelerde hayvancılık yapan üreticilerin meraya bakıĢ açısı, meralarını tanıma ve kullanma 
alıĢkanlıklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 91 tane denek ile yapılan anket sonucunda 
üreticilerin yaĢları, hayvanlarını meraya çıkarma durumları, otlatma planlarına uyma alıĢkanlıkları, yem 
bitkisi üretimleri, iĢletmelerindeki büyükbaĢ hayvan sayıları, köylerinde kurulacak bir toplu bakım 
ünitesine bakıĢ açıları, konularında bilgiler elde edilmiĢtir ÇalıĢma sonucunda Kırklareli ve Tekirdağ 
Ġlleri arasında çiftçiler ve mera durumları açısından karĢılaĢtırma yapılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Mera, anket, çiftçi yaĢ ortalaması, mera alıĢkanlıkları 
 

A Study Aiming at Producers’ Comprehension and Using Habits of Their 
Pastures, Who Perform Breeding in Villages Bound to Central District of 

Tekirdağ City and Pehlivanköy District of Kırklareli City 
 
Abstract: This study was performed in order to determine the producers‟  age, point of view, 
comprehension and using habits of their pastures, who perform breeding in villages and 
neighborhoods bound to Pehlivanköy district of Kırklareli city and central district of Tekirdağ city. As a 
result of the survey applied on 91 subjects information about producers‟ ages, their habits of taking the 
animals out to pasture, their habits of following the grazing plans, feed plant productions, number of 
cattle in their facility, their points of view towards a mass care unit to be established in their village, 
and the was obtained. At the end of study a comparison was made between farmers and pasture 
situations of Kırklareli and Tekirdağ cities.  

Keywords: Pasture, survey, farmer age average, pasture habits 
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Özet: Bu çalıĢma 2012-2013 yıllarında ġanlıurfa doğal meralarında yürütülmüĢtür. Bitkiler farklı 
geliĢme dönemlerinde toplanmıĢtır. Doğal meralarda 84 farklı tür tesbit edilmiĢtir. Buğdaygillerden 
Avena barbata, Avena eriantha Duriev, Poa annua L., Hordeum murinum, Aegilops biuncularis, 
Hordeum murimum L. subsp. glaucum, Lolium persicum Boiss, Bromus madritensis L.; baklagillerden 
ise Lens culinaris, Lotus gebelia vent., Trifolium tomentosum, Trifolium campestre, Trifolium bultatum, 
T. pilulare, T. pratense L., Vicia cracca, Lathyrus cassium yaygın olarak bulunmuĢtur. Toplanan 
bitkilerin kuru madde %‟leri, ham protein içerikleri, ham kül içerikleri gibi bazı özellikleri incelenmiĢ, en 
yüksek protein içeriği bitkilerin 1. geliĢme dönemlerinde belirlenmiĢtir. Bitkilerin farklı geliĢme 
dönemlerinde alınan toprak örneklerinde mikrobiyal fungal ve bakteriyal biyomas C, toprak solunumları 
incelenmiĢtir. En yüksek CO2 çıkıĢı 4. geliĢme dönemlerinde (60 mg/CO2/g), en yüksek mikrobiyal 
biomas C değeri 3. GeliĢme döneminde (298.04 ug C/g toprak), fungal ve bakteriyel biomas C içeriği 
en yüksek 1. geliĢme döneminde (7050.8 ug C/g toprak) tespit edilmiĢtir. Bitkilerin geliĢme 
dönemlerinde alınan toprak örneklerinde incelenen enzim aktiviteleri değiĢiklik göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çayır mera bitkileri, rizosfer, mikrobiyolojik özellikler 
 

Rhizosphere Properties in Different Growth Periods of  Pasture Plants 
 

Abstract: This study was carried out in Sanliurfa natural pastures in 2012-2013. Plants were collected 
at different stages of development.  84 different species have been identified in natural pasture. Avena 
barbata, Avena eriantha Duriev, Poa annua L., Hordeum murinum, Aegilops biuncularis, Hordeum 
murimum L. subsp. glaucum, Lolium persicum Boiss, Bromus madritensis L.; Lens culinaris, Lotus 
gebelia vent., Trifolium tomentosum, Trifolium campestre, Trifolium bultatum, T. pilulare, T. pratense 
L., Vicia cracca, Lathyrus cassium were found. Some features such as dry matter %,  crude protein 
content, raw ash contents from the harvested plants were examined, it is determined at the highest 
protein content of 1th plant growth period. Soil respiration, bacterial, fungal and microbial biomass C in 
soil samples taken at different development stages of plants were investigated. The highest CO2 4

th
 

growth period (60mg/CO2/g),the highest values of microbial biomass C 3th growt period (298.04 g C / 
g soil), fungal and bacterial biomass C content 1th growth period (7050.8 g C / g soil) was determined. 
Differences in enzyme activity was determined  in soil samples taken in the growth periods of plants. 

Keywords: Pasture plants, rhizosphere, microbiological properties 
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Özet: AraĢtırma alanı, Tokat ili askeri garnizonunda uzun yıllardır otlatmadan korunan doğal bir mera 
olup 1992-2011 yılları arasında üzerinde çeĢitli çalıĢmalar yapılan yaklaĢık 350 dekarlık bir alandır. 
AraĢtırma alanının floristik kompozisyonunda 35 familyaya ve 131 cinse ait 206 bitki türü tespit edilmiĢ 
olup, bunlardan 19 familyaya ve 35 cinse ait 52 türün içerdikleri kimyasallardan dolayı hayvanların 
sağlığına ve ürünlerine zehirli-zararlı olabilecekleri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Korunan mera, zehirli bitkiler, alkoloit, glikozit, diğer kimyasallar. 
 

Toxic - Harmful Plants in a Natural Grassland Protected Grazing and 
Their Effects on Animals 

 
Abstract: The study area is a natural protected from grazing pasture for many years in military 
garrison in the province of Tokat. The study area is approximately 350 acres on various studies carried 
out between the years 1992-2011. In the floristic composition of the research area of 35 families and 
131 genus of 206 species of plants have been identified. These plants from 19 families and 35 species 
belonging to the health of animals because of the chemicals they contain 52 species have been 
identified and their products can be harmful-toxic. 

Keywords: Protected grassland, poisonous plants, alkoloid, glycosid, other chemicals. 
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Doğu Marmara Bölgesinin Tarımsal Yapısı, Hayvan Varlığı, Hayvansal 
Üretimi, Mera ve Yem Bitkilerinin Durumu 
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Özet: Doğu Marmara Bölgesi Bursa, EskiĢehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerini 
kapsamaktadır. Doğu Marmara Bölgesinin tarla bitkileri tarımının %72,83‟ünü tahıl ürünleri, %0,85‟ini 
baklagiller, %1,78‟ini yağlı tohumlar, %38,70‟ini endüstri bitkileri ve %15,86‟ını yumrulu bitkiler 
oluĢturmaktadır. Doğu Marmara Bölgesinde toplam yüzölçümün % 37 sını tarım alanları teĢkil 
etmektedir ve bu oran ülke ortalamasının %3,8 oranında üstünde kalmaktadır. Çayır mera alanlarına 
baktığımızda ise, Doğu Marmara Bölgesindeki %4 ile ülke ortalamasının altında olduğunu ve bölgenin 
çayır mera alanlarından önemli düzeyde yoksun olduğunu görmekteyiz. Çayır Mera oranının en 
yüksek olduğu il %25 ile EskiĢehir‟dir. En fakir il ise Yalova‟dır (%1). Sonuçta, Doğu Marmara 
Bölgesi‟nin, tarımsal bakımdan önem taĢıyan tarım alanı kaynakları itibariyle tarım alanları ortalaması 
ülke ortalamasının üzerinde, çayır mera alanları itibariyle altında olduğu görülmektedir. Doğu Marmara 
Bölgesinde en fazla yem bitkisi ekim alanının Sakarya ilinde olup, bu ilimizi Bursa ili takip etmektedir. 
Bölgede en fazla ekim alanı olarak Mısır ekimi yapılmakta olup bunu yonca, fiğ, korunga takip 
etmektedir. Doğu Marmara bölgesindeki büyükbaĢ hayvan varlığı Türkiye üretiminin %5,97 sini, 
KüçükbaĢ hayvan varlığında Türkiye koyun üretiminin %3,35‟si, keçi üretiminin %2,84‟ü 
kapsamaktadır. Doğu Marmara bölgesinde, bitkisel ve hayvansal üretimde; gelirin ve verimliliğin 
artırılması için, kaliteli ve rasyonel girdi (kaliteli tohum, fide, fidan ve gereği kadar gübre vb) 
kullanımının sağlanması, tarımsal kaynakların etkin kullanılması, arz açığı olan ürünlerin üretiminin 
artırılması (yem bitkileri, yağlı bitkileri), üretim maliyetlerinin düĢürülmesi, kaliteli ve standartlara uygun 
ürün üretimi, yerli ırktan kültür ırkına geçiĢin sağlanması için ıslah çalıĢmalarına devam edilmesi, yem, 
bakım ve beslenme Ģartlarının iyileĢtirilmesi, kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri 
üretiminin teĢvik edilmesi ve mera ıslahının hızlandırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Marmara Bölgesi, yem bitkileri, bitkisel, hayvansal üretim 
 

The Presence of the Agricultural Structure, Animal Assets, Animal 
Production, Pasture and Forage Crops in State in the Eastern Marmara 

Region 
 

Abstract:The Eastern Marmara region involve Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, EskiĢehir, Duzce, 
Bolu, Yalova province. Eastern Marmara Region, 72.83% of the field crops of cereals agriculture, the 
0.85% legumes, oilseeds 1.78%, 38.70% constitutes 15.86% of the industrial plants and tuberous 
plants . The total area of the eastern Marmara region constitutes 37% of the agricultural land and the 
water rate remains above the national average of 3.8%. If we look at the grassland area of the eastern 
Marmara region is under 4% average in the country and we see that it lacks a significant level of the 
region's grassland areas. Meadow rate of 25% is the highest in EskiĢehir province is. The poorest 
provinces of Yalova (1%). As a result, the Eastern Marmara Region, which is important from the 
agricultural resources on the maintenance of farmland as farmland mean the national average, it is 
seen that as under grassland areas. East Marmara region of maximum forage acreage is in Sakarya, 
Bursa province is followed by our city. Maximum acreage as corn planting is being done in this region 
clover, vetch, sainfoin is followed. The presence of cattle in eastern Marmara tray 5.97% of Turkey's 
production, sheep production in the sheep 3.35's% of Turkey's presence covers 2.84% of the goat 
production. In the East Marmara, in crop and livestock production; In order to increase the income and 
productivity, quality and rational inputs (quality seeds, seedlings, and required much fertilizer, etc.) to 
ensure the use of efficient use of agricultural resources, increase the supply of production of products 
with the open (fodder crops, oil crops), reduction of production costs, quality and in accordance with 
the standard product production, to continue the breeding activities to ensure the transition from native 
breeds culture breeds, feed, improving the care and feeding conditions, encouraging the production of 
fodder crops for the elimination of high-quality forage open and must be accelerated pasture 
improvement. 

Keywords: The Eastern Marmara Region, feed crops, herbal, animal production 
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Özet: Konya ili 2.247.857 ha tarım arazisine sahiptir ve 377.426 ha‟ı sulanmaktadır. Konya‟nın mevcut 
hayvan varlığı 688.858 Hayvan Birimi (HB)‟ne eĢdeğerdir. Bu hayvan varlığının yıllık kaba yem ihtiyacı 
3.142,914 ton iken mevcut kaliteli kaba yem üretimi 1.096.611 tondur. Yıllık kaliteli kaba yem açığı ise 
2.046,302 tondur. Kaba yem açığının kapatılmasında mevcut çayır meraların ıslah edilerek 
verimlerinin artırılması yanında yem bitkilerinin ekim alanları ve verimlerinin de artırılması 
gerekmektedir. Çayır mera yem bitkilerinin verimlerinin ve ekim alanlarının artırılması yeterli bilimsel 
araĢtırma yapmakla ve araĢtırma sonuçlarının uygulanması ile mümkün olacaktır. Çayır mera yem 
bitkilerinde bilimsel araĢtırmalar için yeterince kaynak, yetiĢmiĢ araĢtırmacı ve zamana ihtiyaç vardır. 
Yeni bilimsel araĢtırma yapmak kadar, yapılmıĢ araĢtırma sonuçlarından da yararlanmak 
gerekmektedir. Yapılan çalıĢma sonuçlarının eriĢilebilir olmaması durumunda benzer çalıĢmalar tekrar 
edilmekte, bu ise insan kaynakları, para ve zaman israfına neden olmaktadır. Bu nedenle bu 
makalede, Konya bölgesinde çayır mera yem bitkileri ile ilgili yapılan çalıĢmaların verim ile ilgili 
sonuçları özetlenerek ve kaynakları belirtilerek araĢtırmaların eriĢilebilirliğini artırmak ve 
araĢtırmacıların araĢtırmalarına katkı sağlamak hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, çayır mera yembitkileri, araĢtırma sonuçları 
 

Pasture, Meadow and Forage Crops Research in The Konya Region 
 
Abstarct: Konya has 2,247,857 hectares of agricultural land and 377 426 ha of this land are irrigated. 
The presence of the current animal of Konya is 688.858 Animal Unit Equivalent (AUE). While annual 
forage needs of the presence of this animal is 3.142.914 tons, present quality forage production is 
1,096,611 tons. The annual quality forage deficit is 2.046.302 tons. It is necessary to breeding the 
existing grassland areas and to increase the cultivation areas and yield of forage plants for meet the 
quality forage deficit. Increasing the productivity of pasture and forage crops sowing areas will be able 
to make enough scientific research and the implementation of research results. For scientific research 
in pasture, meadow and forage crops needs enough resources, qualified researchers and time. It 
should benefit from the results of studies performed in addition to making new research. In the 
absence of accessible results of the conducted studies, similar studies are being repeated; therefore it 
is a waste of money, time and human resources. Results of studies conducted previously on the 
pasture, meadow and forage crops in the Konya region are summarized in this article for easy reach of 
researchers. 

Keywords: Konya, meadow, pasture, forage crops, research results 
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Özet: Türkiye doğal kaynaklar ve ekolojik koĢullar bakımından hayvancılığa oldukça elveriĢlidir. 
Ancak, izlenen yanlıĢ politikalar hayvancılığın geliĢimini engellemiĢ, sektörde gerileme yaĢanmıĢtır. 
Bunun sonucu olarak hayvan sayısı azalırken, ürün fiyatları artmıĢ ve hayvansal ürünlerin tüketimi 
azalır hale gelmiĢtir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bölgede hayvancılık konusunda 
birçok proje sürdürülmektedir. Bu projelerin temel amacı, bölgedeki hayvan popülasyonu içinde yüksek 
verimli kültür ırkı hayvan sayısını artırmaktır. Uygulanmakta olan, ya da yeni hayata geçirilecek 
projelerin, baĢarılı olabilmeleri için süt sığırcılığı iĢletmelerinin sosyo-ekonomik özelliklerinin iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Belirtilen bu nedenlerle, araĢtırma sahası olarak belirlenen Doğu Akdeniz 
Bölgesi içerisinde yer alan illerde (Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, KahramanmaraĢ) süt sığırcılığına 
yer veren tarım iĢletmelerinin sosyo-ekonomik yapılarının ortaya konulması ve süt sığırcılığı faaliyet 
kolunda yem kullanımının belirlenmesi büyük önem taĢımaktadır. AraĢtırmanın ana materyalini, 
bölgeden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 148 süt sığırcılığı iĢletmesinden anket yolu 
ile toplanan birincil veriler oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin sosyo-ekonomik özellikleri içerisinde nüfus ve 
iĢgücü durumu, iĢletme yöneticilerinin bazı özellikleri, arazi varlığı, bina varlığı, alet-makine varlığı, 
hayvan varlığı ele alınmıĢ olup ayrıca süt sığırcılığı faaliyetinde yem kullanım durumu incelenmiĢtir.    

Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, Doğu Akdeniz Bölgesi, yem kullanım durumu 
 

Socio-Economic Characteristics of Dairy Farms and Use Level of 
Feedstuff in the Eastern Mediterranean Region, 

 
Abstract: Turkey in terms of natural resources and ecological conditions, is very convenient for animal 
husbandry. However, it prevented the development of wrong policies on animal husbandry and there 
was a decline in the sector. As a result, the number of animals decreased, product prices increased 
and consumption of animal products has become reduced. Many projects are underway in relation to 
livestock in the region by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. The main aim of the project 
is highly efficient culture breeds‟ numbers are increased in the animal population. Projects being 
implemented or will be put into a new life, of the socio-economic characteristics of dairy farms to be 
successful, it must be well known. The socio-economic characteristics of the dairy cattle farms must 
be well known to succeed the projects which being implemented or will be passed to the new life. 
Stated these reasons, the research area designated as the Eastern Mediterranean Region is located 
within the provinces (Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, KahramanmaraĢ) to reveal the socio-economic 
structure of the dairy farms are targeted and it was aimed to determine the feed use of dairy cattle 
activity. The main material of the study obtained the survey of 148 dairy farms which determined 
stratified random sampling method. The population of business, labour availability, some 
characteristics of farmers, land assets, building assets, machinery and characteristics of animal were 
taken in such as socio-economic variables. It was also studied feed use in dairy cattle activity. 

Keywords: Dairy, eastern mediterranean region, usage level of feed 
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Özet: Bu çalıĢma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bazı baklagil yem bitkilerinin kalite 
içeriklerinin belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, 39 adet baklagil yem bitkisi kullanılmıĢtır. 
Kalite analizleri NIRS (Near Infrared Reflectans Spectrometer) cihazında yapılmıĢtır. AraĢtırma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre ortalama HP %19,00, ADF %29,32, NDF %39,76, SKM %66,06, 
KMT %3,07, NYD 158,01, Ca %1,42, K %2,21, Mg %0,29 ve P %0,34 olarak elde edilmiĢtir. 
Lacefield‟in kalite sınıflandırmasına göre değerlendirdiğimizde en yüksek kalite değerini aynı sınıfta 
yer alan Astragalus homosus, Glycyrrhiza glabra, Lathyrus aphace, Lathyrus cicera, Lathyrus 
gloesperum, Lathyrus inconspicus var. inconspicus, Lathyrus sativus, Medicago sativa, Onobrychis 
caput-galli, Pisum sativum, Trifolium resupinatum ve Trigonella foenum-graecum; en düĢük kalite 
değerini ise Trifolium pauciflorum, Trifolium arvense ve Medicago polymorpha türleri almıĢtır. Mineral 
madde bakımından türler değerlendirildiğinde en yüksek Ca Lotus gebelia ve Ononis spinosa (%2,03), 
K Lathyrus aphace (%3,40), ve Mg Medicago sativa (%0,47) ve P Lathyrus cicera ve Lathyrus sativus 
(%0,44) türlerinden elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Baklagil, yem bitkileri, kalite, mineral madde 
 

The Quality Values of some Legume Plants in Southeastern Anatolia 
Region 

 
Abstract: The aim of this study was to determine quality characteristics of some legume forage crops 
collected from Southeastern Anatolia Region. This study investigated 39 legume forage crops. Quality 
analysis was conducted in the NIRS (Near Infrared Reflectans Spectrometer) device. According to 
findings of the study, average HP was found as 19.00%, ADF 29.32%, NDF 39.76%, SKM 66.06%, 
KMT 3.07%, NYD 158.01, Ca 1.42%, K 2.21%, Mg 0.29% and P 0.34%. Considered by Lacefield‟s 
quality classification, the value of the highest quality, situated in the same class include Astragalus 
homosus, Glycyrrhiza glabra, Lathyrus aphace, Lathyrus cicera

(2)
, Lathyrus gloesperum, Lathyrus 

inconspicus. inconspicus, Lathyrus sativus, Medicago sativa, Onobrychis caput-galli, Pisum sativum, 
Trifolium resupinatum and Trigonella foenum-graecum; while the lowest quality value include Trifolium 
pauciflorum, Trifolium arvense and Medicago polymorpha. When taxa are compared in terms of 
mineral quality; Lotus gebelia and Ononis spinosa Ca (%2.03), Lathyrus aphace K (%3.40), Medicago 
sativa Mg (%0.47) and Lathyrus cicera and L. sativus (%0.44) are observed to yield the highest 
values. 

Keywords: Legumes, forage crops, quality, mineral substances  
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Özet: Türkiye‟de günümüzde ulusal ve uluslararası olmak üzere yaklaĢık 493 adet firma tohumculuk 
sektöründe faaliyet göstermektedir. Ülkemiz 1963 yılında ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği), 1968 
yılında ise OECD (Kalkınma ve ĠĢbirliği TeĢkilatı) sertifikasyon sistemine dâhil olmuĢtur. Ülkemiz 
hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacının temel girdisini yem bitkileri tohumluğu oluĢturmaktadır. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  verilerine göre Türkiye‟nin 2013 yılında tohumluk ithalatı 194 
milyon USD‟dir. 2013 yılı tohumluk ithalat değerinin en önemli kalemini %60 ile sebze tohumu 
oluĢtururken, bunu %9 ile hibrit mısır, %5 ile Ģeker pancarı, %8 ile yem bitkileri, %6 ile çim ve çayır otu 
izlemekte ve kalan %7‟sini ise diğer çeĢitler oluĢturmaktadır. Türkiye‟de en fazla tarımı yapılan yem 
bitkilerinden yonca, fiğ, korunga, sorgum, sudan otu, yemlik pancar, çim ve çayır otu ile diğer yem 
bitkileri tohumluklarının 2013 yılında ortalama 9203 ton ithalatı, 653 ton ihracatı gerçekleĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yem bitkisi, tohum, tohumluk, ithalat, ihracat, teĢvikler 
 

Seed Production of Forage Crops in Turkey 
 

Abstract: In Turkey, it is about 493 national and international firms gets active role in seed production. 
Our country had a certificate systems of ISTA (The International Seed Testing Association) since 
1963, as well as OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) since 1968. The 
main cost of animal husbandry in our country which are dependent  mostly forage production are seed 
production. According the data of  Ministry of Food, Agriculture and Livestock, seed imports were 194 
milyon USD in Turkey, The mostly import was about vegetable seed with 60 %, and hybrid maize with 
9 %, sugar beet with 8%, hay of grass with 7 % and another plants with 7 %.  The mostly grown forage 
plants in Turkey as alfalfa, vetch, sainfoin, sorghum, forage beet, hay grass and other forage species 
were imported as 9203 tons and exported 653 tons in 2013. 

Keywords: Forages, seed, import, export, investment 
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KahramanmaraĢ ġartlarında Farklı Ekim Sıklıklarının Yoncada (Medicago 
sativa L.) Ot ve Tohum Verimi Üzerine Etkileri 
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Özet: Bu araĢtırma, Doğu Akdeniz Ģartlarında Nimet yonca (Medicago sativa L.) çeĢidi ile 4 farklı ekim 
sıklığında (25, 50, 75 ve 100 cm) ot ve tohum verimleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 
2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, bitki boyu, yeĢil ot verimi, kuru ot verimi, kuru madde oranı, tohum verimi 
ve bin tohum ağırlığı gibi özellikler incelenmiĢtir. Ġki yıllık ortalama sonuçlara göre, ekim sıklığı 
yönünden yeĢil ot ve kuru ot verimleri, yıllar yönünden yeĢil ot ve kuru ot verimleri ile kuru madde oranı 
önemli olmuĢtur. Yıl x ekim sıklığı interaksiyonu yönünden ise ekim sıklığındaki artıĢa karĢı incelenen 
tüm özellikler benzer tepki göstermiĢler ve yıl x ekim sıklığı interaksiyonunun önemli çıkmamasına 
neden olmuĢlardır. Ġncelenen diğer özelliklerde ekim sıklıklarının istatistiksel olarak bir etkisi tespit 
edilmemiĢ ve incelenen özelliklerden; bitki boyu 69,27-76,26 cm, kuru madde oranı %21,38-22,65, 
tohum verimi 55,71-66,50 kg/da, bin tohum ağırlığı 2,45-2,50 g arasında değiĢmiĢtir. En yüksek yeĢil 
ve kuru ot verimi sırasıyla 1771,26 kg/da, 370,35 kg/da ile 25 cm sıra üzeri mesafesinden, en düĢük 
yeĢil ve kuru ot verimleri ise sırasıyla 1297,99 kg/da, 267,51 kg da ile 100 cm sıra üzeri mesafesinden 
elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, ekim sıklığı, yeĢil ot verimi, kuru ot verimi, tohum verimi 
 

Different Sowing Frequencies on Alfalfa (Medicago sativa L.) of Effects 
on Herb and Seed Yield in Kahramanmaras Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine four different sowing rates (25, 50, 75 and 100 cm) 
on herb and seed yield with Nimet clover (Medicago sativa L.) in East Mediterranean condition in order 
to determine effects in seasons 2012-2013 and 2013-2014 randomized block design with four 
replications. In this study, plant height, green herbage yield, dry herbage (hay) yield, dry matter ratio, 
seed yield and thousand seed weight were investigated. According to result of a two-years average, 
sowing rate with regard to green herbage and dry herbage yields were significant. That years with 
regard to green herbage, dry herbage yields and dry matter ratio were important. In terms of year x 
sowing rates interaction has shown a similar response that all of the features examined in sowing rate 
and it did not cause an important of year x sowing rate interactions. It undetected statistically 
significant effect of the studied sowing rate for other features of the investigated characteristics; plant 
height of 69.27-76.26 cm, dry matter ratio 21.38-22.65%, seed yield 55.71-66.50 kg da

-1
, thousand 

seed weight ranged from 2.45 to 2.50 g. Highest green herbage and dry herbage yield, in order of 
1771.26 kg da

-1
, 370.35 kg da

-1
 with 25 cm within row spacing, the lowest green herbage and dry 

herbage yield, in order of 1297.99 kg da
-1

 were obtained from the 100 cm within row spacing 267.51 
kg da

-1
. 

Keywords: Alfalfa, sowing rate, herb yield, hay yield, seed yield 
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Özet: Bu araĢtırma, 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl süreyle GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tarımsal 
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında, farklı anaerobik ürün dozlarının yoncanın verim 
ve kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırma, tesadüf blokları 
deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada materyal olarak Fito 
Tohumculuk‟tan sağlanan Victoria yonca çeĢidi kullanılmıĢtır. Ekim, 5 m uzunluğundaki parsellere sıra 
arası 30 cm olacak Ģekilde 6 sıra halinde markörle açılan parsellere el ile ekilmiĢtir. Denemede, 
TÜBĠTAK MAM tarafından laboratuvarda üretilen anaerobik ürünlerinden sırasıyla dekara 0, 2, 4 ve 6 
ton olmak üzere ekilecek parsellere ekim öncesi karıĢtırılmıĢ ve daha sonra tohum ekimleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; yaĢ ot verimi 5140,3-
6024,7 kg/da, kuru madde verimi 1953,4-2386,0 kg/da, ham protein oranı %22,66-26,01, ham kül 
oranı %12,69-13,18, ADF oranı %30,80-35,76, NDF oranı %40,05-42,74 arasında değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Yonca, anaerobik ürün dozu, verim, kalite 
 

Effects of Different Anaerobic Product Doses on Yield and Quality 
Components of Alfalfa Under Kazova-Tokat Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was carried out to determine of effect of different compost doses on the yield 
and quality characteristics of alfalfa under Kazova-Tokat ecological conditions during 2010 and 2011 
years. Victoria alfalfa cultivar obtained from Fito Seed Company was used as plant material. Field 
experiments started on 23 th of June, 2010 and was designed in a randomized complete block with 
three replications.. Plot size was 5 x 1.8 m. Sowing rates of alfalfa was 30 kg/ha. Four different 
compost doses (0, 20, 40 and 60 ton/ha) were uniformly applied by mixing to the soil before sowing. 
According to average two years, green forage yield (5140.3-6024.7 kg/da), dry matter yield (1953.4-
2386.0 kg/da), crude protein content (22.66-26.01 %) crude ash content (12.69-13.18 %), ADF content 
(30.80-35.76 %), NDF content (40.05-42.74 %) were ranged based on two years production.  

Keywords: Alfalfa, anaerobic product doses, yield, quality 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir (KAMAG-106G026) 
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Özet: Türkiye‟nin Göller Bölgesi‟nde yer alan 25 yonca (Medicago sativa L.) populasyonu üzerinde 
sitogenetik çalıĢmalar yapılmak üzere toplanmıĢtır. Serada saksılarda yetiĢtirilen tek bitkilerden klonla 
çoğaltımla elde edilen bitkilerden alınan kök ucu meristemlerine ά-bromonaftalin doymuĢ çözeltisinde 
ve 0,002 M 8-hydroxiquinolin ön iĢlem yapılmıĢ ve sonra kök uçları aceto-iron-hematoxylin ile 
boyanmıĢtır. Ölçülen kromozomal parametreleri ortalama kromozom uzunluğu (TL), uzun kol boyu (L), 
kısa kol boyu (S), kol oranı (AR =L/S), sentromerik indeks (CI) ve satelit boyu (SAT) olmuĢtur. 
Ġncelenen populasyonlar arasında en uzun ortalama kromozom uzunluğu, (4,27 μm), uzun kol boyu 
(2,35 μm) ve kısa kol boyu (1,79 μm) Tefenni-2 populasyonunda belirlenmiĢtir. En yüksek kol oranı 
(1,42) Gelendost-2, sentromerik indeks (42,36) Bolvadin-3 ve satelit boyu (2,09 μm) ile Hüyük-2 
populasyonlarında belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda Göller Bölgesinde yer alan yonca 
populasyonları arasında kromozomal parametreler bakımından önemli farklılıklar olduğu tespit 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, kromozom, karyotip analizi  
 

Investigations of Karyotype parameters at Alfalfa (Medicago sativa L.) 
Populations 

 
Abstract: The 25 alfalfa populations of Lake Regions of Turkey for cytogenetic studies. Root tips 
meristems obtained from plants of similar age that originated by vegetative reproduction from a single 
parent from plants grown under greenhouse conditions, were pretreated with saturated solution of ά-
bromonaphthalene and 0.002 M 8-Hydroxiquinolin before staining with aceto-iron-hematoxylin. The 
measured chromosomal parameters were; Short arm, Long arm, Total length of chromosomes, Arm 
Ratio, Centromere Index (CI).  In studied populations, he longest average length of chromosomes 
(4.27 μm ),  long-arm's length 2.35 μm )and short arm length(1.79 μm)  was  determined in Tefenni-2 
population. The highest  arm ratio (1.42) at Gelendost-2, Centromere Index (42.36) at Bolvadin-3 and  
Satelite size (2.09 μm) at Hüyük-2 populations were deteermined. End of the research, It were 
determined that important differences in the chromosomal parameters among alfalfa populations. 

Keywords: Alfalafa, chromosome, karyotypes analyses 
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Özet: Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin doğal vejetasyonunda yer alan yonca taksonlarını 
belirlemek amacıyla derlenen bu çalıĢmada; 19 tür, 10 varyete ve 4 alt tür olmak üzere toplam 33 adet 
takson tespit edilmiĢtir. Tespiti yapılan 33 taksonun 24‟ünün “tek”, 9‟unun ise “çok” yıllık olduğu 
belirlenmiĢtir. Ayrıca bu taksonlardan 26‟sının “istilacı”, 6‟sının “azalıcı” ve 1 tanesinin de “çoğalıcı” 
bitkiler grubunda yer aldığı tespit edilmiĢtir. En sık rastlanılan taksonlar arasında Medicago sativa 
subsp. sativa, M. lupulina, M. x-varia, M. falcata ve M. sativa olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Yonca, Medicago, takson, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu  
 

Detected Medicago Taxa of Natural Meadow-Pasture and Vegetation of 
Eastern and Southeastern Anatolia Regions 

 
Abstract: With the help of this compilation work, approximately, 19 species, 10 varieties and 4 
subspecies including 33 taxa have been identified in natural vegetation of Eastern and Southeastern 
Anatolia regions. It is determined of the identified taxa, there were 24 annual, 9 perennial. In addition 
that the taxa were ranked with 26 invasive, 6 decreasers and 1 increasers. Among the alfalfa taxa of 
the most common in Medicago sativa subsp. sativa, M. lupulina, M. x-varia, M. falcata and M. sativa. 

Keywords: alfalfa, Medicago, taxa, Eastern Anatolia,  Southeastern Anatolia 

 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

319 
 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Çayır-Mera ve 
Vejetasyonlarında Bulunan Trifolium Taksonları 

 
Erdal Çaçan

1*
, Ali Aydın

2
, Mehmet BaĢbağ

2 

 
1
Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl  

2
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır 

* 
Sorumlu Yazar İletişim:ecacan@bingol.edu.tr 

 
Özet: Bu derleme çalıĢması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri doğal çayır-mera ve 
vejetasyonlarında yer alan üçgül taksonlarını (Trifolium spp.) belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada; Trifolium cinsine ait 59‟u tür, 29‟u varyete ve 5‟i de alt tür olmak üzere 93 takson tespit 
edilmiĢtir. Tespit edilen taksonlardan 60‟ının tek yıllık ve istilacı, 33‟ünün ise çok yıllık ve azalıcı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca tespit edilen taksonlardan 7‟sinin de endemik olduğu görülmektedir. Her iki 
bölgede en yaygın taksonların T. ambiguum, T. arvense L. var. arvense, T. campestre, T. hirtum, T. 
pratense L. var. pratense, T. repens L. var. repens ve T. resupinatum L. var. resupinatum olduğu 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Trifolium, üçgül, takson, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
 

Trifolium Taxa Found in Natural Grassland-Pasture and Vegetation in the 
Eastern and Southeastern Anatolia 

 
Abstract: This compilation work, in order to determine Trifolium taxa at the naturel pasture and 
vegetation in the Eastern and Southeastern Anatolia Regions. In the study; 93 taxa, 59 species, 29 
varieties and 3 subspecies of Trifolium genus have been identified. It has been identified that sixty 
taxa are annual and invasive, thirty three are perennial and decreasing. There are seven endemic 
species of Trifolium taxa in both of regions. The common taxa according to the provinces where they 
have been found are T. ambiguum, T. arvense L. var. arvense, T. campestre, T. hirtum, T. pratense L. 
var. pratense, T. repens L. var. repens and T. resupinatum L. var. resupinatum. 

Keywords: Trifolium, Clover, Taxa, Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia       
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Özet: AraĢtırma KırĢehir ekolojik koĢullarında Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin BağbaĢı 
deneme arazisinde 2014 yılında yürütülmüĢtür. BölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç 
tekrarlamalı ve 20, 40 ve 60 cm olmak üzere üç sıra arası mesafesinde kurulan denemede, Kubilay-
82, Cumhuriyet, Alınoğlu-2001, Alper ve SZF-1 fiğ çeĢitleri materyal olarak kullanılmıĢtır. Sıra arası 
mesafeler ana parselleri, çeĢitler ise alt parselleri oluĢturmuĢtur. Yapılan araĢtırmada farklı sıra arası 
mesafelerinde ekilen fiğ çeĢitlerinden 38,8-112,3 kg/da arasında değiĢen tohum verimleri elde 
edilmiĢtir. Ġlk iki sıra arası uygulamasında benzer verimler alınmıĢ, 60 cm‟de belirgin bir azalma 
olmuĢtur. Biyolojik verim 175,9-286,5 kg/da değiĢmiĢtir. Dar sıra aralıklarında daha yüksek verimlere 
ulaĢılmıĢ, 60 cm uygulamasında en düĢük değer bulunmuĢtur. ÇalıĢmada sıra arası mesafesi arttıkça 
bitkide bakla sayısı azalmıĢtır. ÇeĢitler açısından SZF-1 bitki boyu, bitkide bakla sayısı, baklada tane 
sayısı, biyolojik verim ve tohum veriminde en yüksek değerleri almıĢtır. Alper çeĢidinin ise hasat 
indeksi ve ham protein oranında en yüksek değerlere ulaĢtığı gözlemlenmiĢtir. Sonuç olarak KırĢehir 
koĢullarında SZF-1 veya Alper çeĢitlerinin 20 veya 40 cm sıra arası kullanılarak ekilmesi uygun 
bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Vicia sativa, sıra arası, tohum verimi 
 

Determination of The Effects of Different Row Spacings On Seed Yield of 
some Common Vetch Varieties 

 
Abstract: This research was conducted in the experimental fields of Ahi Evran University Agricultural 
Faculty in 2014. The trial was established in split plot design with three replications. Five common 
vetch varieties as main plots were grown by using three different row spacings as subplots. Seed 
yields of common vetch varieties under different row spacings ranged between 38.8-112.3 kg/da. 
There were not significant differences among row spacings. Similar yields were obtained with the first 
two row spacings, but the yield decreased in 60 cm application. Biological yield changed from175.9 to 
286.5 kg/da. High yields were observed in narrow spacings while the lowest value was belonged to 60 
cm. The number of pods per plant content in plants increased as the row distance spacings decreased 
in the study. Variety SZF-1 had the highest values for plant height, pods per plant, seeds per pod, in 
the biological and seed yield. Alper reached to the highest values for the harvest index and crude 
protein ratio. It was concluded that SZF-1 and Alper were the suitable varieties for Kırsehir conditions 
with the row spacings of 20 or 40 cm. 

Keywords: Vicia sativa, row spacing, seed yield 
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Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’de Farklı AĢılama Yöntemleri ile Bakteri 
(Rhizobium pisi) AĢılamasının Verim ve Azot Fiksasyonu Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma, 5 farklı (tohuma aĢılama, tohum yatağına aĢılama, toprakla aĢılama, peat ile 
aĢılama, kontrol) Rhizobium bakteri (Rhizobium pisi) aĢılama yöntemlerinin adi fiğde verim unsurları 
ve azot fiksasyonu üzerine etkisini belirleyebilmek amacıyla 2013 yılında tesadüf parselleri deneme 
desenine göre 6 tekrarlamalı olarak serada yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bitki boyu (cm), yeĢil ot verimi 
(kg/da), nodül sayısı,  topraktaki azot içeriği, yaĢ ağırlık, kuru ağırlık, bakteri sayısı gibi parametreler ile 
ilgili iĢlemler yapılmıĢtır. Tüm uygulamalarda ekim öncesi mezofil bakteri sayımları gerçekleĢtirilmiĢ ve 
uygulama sonrası bakteri sayıları ölçülerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Denemeden elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde; azot içerikleri, nodül sayısı ve bitki kuru ağırlığı bakımından uygulamalar arasında 
istatistiki olarak %5 düzeyinde farklılıklar görülmektedir. Azot içeriği açısından en yüksek değer 
%0,191 ile tohuma aĢılamada; kökteki nodül sayısı bakımından en yüksek değer ise 878 ile tohum 
yatağına aĢılamada görülmüĢtür. Bunun yanında bitki kuru ağırlığında toprakla aĢılama yönteminde 
enyüksek değer (39,93 g) elde edilirken mezofilik bakteri sayısı bakımından en yüksek değer ise 
tohum yatağına aĢılamada (10,9 x 10

6
) sağlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Adi fiğ, aĢılama yöntemleri, azot fiksasyonu, Rhizobium bakterisi 
 

The Effects of Different Bacterial (Rhizobium Pisi) Inoculation Methods 
on Nitrogen Fixation and Yield in Vetch (Vicia Sativa L.) 

 
Abstract: This research was carried out in 2013 to determine the effects of different bacterial 
inoculation methods on vetch nitrogen fixation. For this purpose 5 different (control, seed inoculation, 
seed bed inoculation, soil inoculation, inoculation with peat) bacterial inoculation methods were 
applied. The experiments were conducted as pot experiments according to completely randomized 
design with 6 replications. This work included some observations such as plant height (cm), green 
herbage yield, plant dry weight, nitrogen content of the soil, number of nodule, number of mesophilic 
bacteria. Before planting and after implementation the number of bacteria were counted and 
compared in all these implementations. Analysis of the finding of this study showed that there were 
statistical differences at the 0.05 level between nitrogen content, the number of nodules, and plant dry 
weight. The highest value 0.191 %, was observed with seed inoculation. The highest value observed 
in terms of number of nodules on the root was 878 in seed bed inoculation. In addition to this, while 
the highest plant dry weight value of 39.93 g was obtained in the treatment of soil inoculation, the 
highest mesophilic bacteria number (10,9x10

6
) was obtained in the seed bed inoculation. 

Keywords: Vetch, inoculation methods, nitrogen fixaton, Rhizobium bacteria 
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Trakya Bölgesi Doğal Florasında Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi, 
Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, Tübitak tarafından desteklenen 113O297 nolu “Trakya Bölgesi Doğal Florasında 
Fiğ (Vicia Sp.) Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi” adlı projenin 
ilk yıl verilerini içermektedir. Proje, Trakya Bölgesinde konu ve kapsam bakımından gerçekleĢtirilmesi 
planlanan detaylı çalıĢma özelliğindedir. Bu bağlamda biyolojik zenginliğin belirlenmesi korunması ve 
değerlendirilmesi ayrıca önemlidir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda Tekirdağ koĢullarında doğal 
florada tespit edilen Vicia sativa L., V. narbonenesis L., V. pannonica Crantz., V. villosa Roth, V. 
sepium L., V. angustifolia L.‟nın yanında diğer fiğ türlerinin de belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Ġlk yıl 
çalıĢmaları kapsamında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve ilçeleri ile Çanakkale‟ nin Gelibolu ilçesi ve 
Ġstanbul‟ un Çatalca ve Silivri ilçelerinde Nisan-Temmuz ayları arasında yapılan 64 arazi çalıĢması 
sonucunda koordinatları belirlenen 132 ayrı noktada farklı fiğ türleri belirlenmiĢtir. Toplanan tohum 
örneklerinin arazi performanslarını belirlemek üzere ekimi Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Trakya Bölgesi, fiğ türleri, vicia, genotip, karakterizasyon 
 

Determination, Collecting, Characterization and Evaluation of Vetch 
(Vicia sp.) Species Growing in Trakya Region 

 
Abstract: This study contains first year data of Trakya Bölgesi Doğal Florasinda Fiğ (Vicia Sp.) 
Türlerinin Belirlenmesi Toplanmasi Karakterizasyonu Ve Değerlendirilmesi named project supported 
by Tübitak. The project is planned to be carried out detailed studies feature in the Thrace region in 
terms of subject matter and scope. Identifying and evaluating biological diversity conservation is also 
important in this context. Earlier studies in Tekirdag conditions in the natural flora detected Vicia sativa 
L., V. narbonenesis L., V. pannonica Crantz., V. villosa Roth, V. sephia L., V. angustifolia L. beside the 
other vetch species aimed to determine. The first year of study within the scope of Tekirdag, Edirne, 
Kırklareli and counties the Çanakkale's of the Gelibolu district and Istanbul's Çatalca between April 
and July in the town of Silivri identified 132 separate points Sowing the seeds of the sampled seeds 
was carried out to determine the field performance. The cultivation of the land to determine the 
performance of samples collected seeds Namik Kemal University Faculty of Agriculture, Department of 
Agronomy experiment was carried out in the area. 

Keywords: Thrace region, vicia species, genotype, characterization 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu araĢtırma, TÜBĠTAK tarafından desteklenen 113O297 nolu “Trakya Bölgesi Doğal Florasında 
Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi“ adlı projenin 
ilk yıl verilerini içermektedir.  
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KıĢlık Burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) Soğuğa Dayanıklılığın Morfolojik 
Belirteçleri 

 
Murat Aycan

1
, Mehdi Taher

1
, Marieh Javani

1
, Hayrettin Ekiz

2
, Mustafa Yıldız

2*
 

 
1
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / Ankara 

2
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / Ankara 

* 
Sorumlu Yazar İletişim: myildiz@ankara.edu.tr 

 
Özet: Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.), tanesi için yetiĢtirilen tek yıllık bir yem bitkisidir. Ülkemizde 
yazlık olarak yetiĢtirilmekte ve hayvan beslenmesinde tohumları kullanılmaktadır. KıĢlık yetiĢtirilen 
bitkilerde verimin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bitkinin kurağa dayanıklı olduğu iyi 
bilinmesine rağmen, soğuğa dayanıklılığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu araĢtırmanın 
amacı; farklı kıĢlık burçak hatlarının soğuğa olan morfolojik tepkileri ile kıĢa dayanıklılık seviyeleri 
arasındaki iliĢkiyi belirlemektir. Burçak hatları eylül ayında tarlaya ocak usulü ekilmiĢtir. Ekimde her 
ocağa 3 adet tohum atılmıĢ, çıkıĢtan sonra her ocakta en iyi geliĢen bir adet bitki bırakılarak diğerleri 
atılmıĢtır. Ekimden yaklaĢık 2 ay sonra (kasım ortalarında) kıĢa girmeden önce bitkideki toplam 
yaprakçık sayısı, yeĢil yaprakçık sayısı, antosiyanin içeren yaprakçık sayısı ve antosiyanin içeren 
yaprakçık oranı belirlenmiĢtir. Bitkiler böylece kıĢı geçirdikten sonra mart sonu-nisan ayı baĢlarında 
aynı ölçümler tekrar yapılmıĢtır. Böylece kıĢa giren bitkilerin kıĢtan çıktıktan sonra ilkbahardaki 
geliĢme durumları, soğuğa karĢı gösterdikleri tepkilerin morfolojik olarak gözlenmesi, soğuğa 
dayanıklılığın bir göstergesi olarak kabul edilen antosiyanin kapsamları belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KıĢlık burçak, antosiyanin, morfolojik geliĢim, soğuğa dayanıklılık 
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Kızıltepe Ekolojik KoĢullarında Bazı Ümitvar Burçak (Vicia ervilia (L.) 
Willd.) Hatlarının Tohum Verim Performanslarının Belirlenmesi ve GGE 

Biplot Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi 
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Özet: AraĢtırma, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çayır 
Mera ve Yem Bitkileri Birimince yürütülen yem bitkileri ıslah çalıĢmalarında öne çıkan burçak  (Vicia 
ervilia (L.) Willd.) hatlarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en sıcak ve kurak yerlerinden biri olan 
Kızıltepe Ovası koĢullarındaki tohum verimi performanslarının saptanması amacıyla 2007-2008 ve 
2009-10 ekim sezonlarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada denemeler tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekrarlamalı ve kıĢlık olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada iki yıllık ortalamalara göre; fizyolojik 
olum gün sayısı 174,8-179,0 gün, bitkide bakla sayısı 15,77-23,93 bakla/bitki, baklada tohum sayısı 
2,31-2,68 tohum/bakla, biyolojik verim 376,0-531,7 kg/da, tohum verimi 178,3-251,0 kg/da, saman 
(kes) verimi 197,7-280,7 kg/da, hasat indeksi %42,38-48,34, bin tane ağırlığı 45,40-61,73 g arasında 
değiĢim göstermiĢtir. GGE Biplot analiz yöntemine göre yapılan analizlerde; araĢtırmada incelenen 
özelliklerden biyolojik verimi, tohum verimi ve saman verimi özellikleri aynı grupta yer alarak, I. Grubu 
oluĢtururken, fizyolojik olum gün sayısı, bin tane ağırlığı, bitkide bakla sayısı ve bakla tohum sayısı 
özellikleri II. Grupta yer almıĢtır. Hasat indeksi özelliği ise tek baĢına III. grubu oluĢturmuĢtur. 
AraĢtırma sonucuna göre; Kızıltepe Ovası koĢullarında tohum ve saman amaçlı yapılacak burçak 
yetiĢtiriciliğinde, I. Gruptaki özellikler bakımından üstün bulunan IFVE 3977-SEL 2802 (5) hattının 
tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.), GGE biplot analizi, tohum verimi, verim unsurları 
 

Determination of Seed Yield Performance of some Promising Bitter Vetch 
(Vicia ervilia (L.) Willd.) Lines in Kızıltepe Ecological Conditions and 

Evaluations Using GGE Biplot Analysis Method 
 
Abstract: This study was conducted to determine seed yield performance of some promising bitter 
vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.) lines in ecological conditions of Kızıltepe Plain, which is one of the 
hottest and driest places the Southeast of Turkey. The promising lines were found superior as a result 
of conducted a series field trials in Rangeland Management and Forage Crops Breeding Department 
of GAP International Agricultural Research and Training Center (GAP IARTC) in Diyarbakır, Turkey. 
The experiments were performed according to randomized blocks design with three replications during 
the 2007-08 and 2009-10 growing seasons with winter sowings. According to the average of two 
years, the investigated traits were ranged as follow; Days to physiological seed maturity – 174.8-179.0 
days; the number of pods per plant – 15.77-23.93 pod plant

-1
; the number of seeds per pod – 2.31-

2.68 seed pod
-1

; seed yield – 178.3-251.0 kg da
-1

; biological yield – 376.0-531.7 kg da
-1

; straw yield – 
197.7-280.7 kg da

-1
; harvest index – 42.38-48.34% and 1000 seed weight – 45.40-61.73 g. GGE 

Biplot analysis showed that the investigated eight traits mainly made up three groups. The first group 
included biological yield, seed yield, straw yield, although the second group included days to 
physiological seed maturity, 1000 seed weight, the number of pods per plant and the number of seeds 
per pod traits. The third group only had harvest index trait. Result of the study showed that IFVE 3977-
SEL 2802 (5) bitter vetch promising line should be preferred, when seed yield aimed due to the lines 
superiorty in terms of first group traits for ecological conditions of Kızıltepe Plain, Mardin, Turkey. 

Keywords: Bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd.), GGE Biplot analysis, seed yield, yield components 
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Ġskenderiye Üçgülünde (Trifolium alexandrinum) Sıra Arası Mesafenin 
Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi 
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Özet: Kaliteli ve bol ürün verebilen yeni bitkilerin Türkiye tarımına kazandırılması, yeterli tür ve çeĢit 
zenginliğine sahip olmayan yembitkileri yetiĢtiriciliği açısından oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada, 
ülkemiz doğal florasında da bulunan ve tarımı geliĢmiĢ ülkelerde olarak kullanılan iskenderiye 
üçgülünün farklı sıra arası mesafelerdeki tohum verimi ve verim komponentleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2011 yılında Ankara‟da yürütülmüĢtür. 
Sıra arası mesafe olarak 25, 37,5, 50, 67,5 ve 75 cm sıra arası verilmiĢtir. 3x3 m parsellere 2 kg/da 
tohumluk oranı ile ekim yapılmıĢtır. Gerektiği dönemlerde yabancı ot mücadelesi ve sulama 
yapılmıĢtır. Kömeçler olgunlaĢtığında her parselden tesadüfen seçilen 10 bitkide, bitki boyu, dal sayısı, 
kömeç sayısı, kömeçte tohum sayısı belirlenmiĢtir. Kenar tesirleri çıkarılan parsellerin hasadı yapılmıĢ, 
hasat edilen bitkiler bitkiler bir süre gölgede kurutulmuĢ ve harman edilmiĢtir. Elde edilen tohumlar 
tartılarak parsel tohum verimi ve daha sonra her parsel için bin tane ağırlıkları bulunmuĢtur. 
Denemeden elde edilen sonuçlara göre, sıra arası mesafeler iskenderiye üçgülünde tohum verimi 
baĢta olmak üzere incelenen özellikler bakımından önemli farklılıklar oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada 
iskenderiye üçgülünde tohum verimi 21,58 kg/da ile 99,91 kg/da arasında, bitki boyu ise 29,1 cm ile 
72,3 cm arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġskenderiye üçgülü, tohum verimi, sıra arası mesafe, bitki boyu, 1000 tohum ağırlığı 
 

Effect of Row Spaces on Seed Yield and Some Plant Characteristics of 
Berseem Clover (Trifolium alexandrinum) 

 
Abstract: It is very important in Turkey where there in a lack of diversity in forage crops in terms of 
species and variety to introduce new plant species with good yield and high quality for agriculture. In 
this research, seed yield and yield components of berseem clover grown in different row spaces, a 
legume species naturally distributed in Turkey and used as a forage crop in many agriculturally 
developed countries were investigated. The study was conducted in randomized complete block 
design with 3 replicates in Ankara, Turkey in 2011. Row spaces were 25, 37.5, 50, 67.5 and 75 cm. 
The plots were 3x3 m and seeded 2 kg/da of berseem seed. Weeds were killed and irrigation was 
applied when necessary. 10 plants from each plot were tagged and plant height, branch number, head 
number, seed per head were recorded. Harvest in each plot was done after eliminating side effect and 
plants were dried in shade and trashed. The seeds were weighed and recorded as seed yield. 
Thousand seed yield were calculated. According to the results, different row spaces affected the seed 
yield and other plant characteristics investigated. Seed yield and plant height of berseem clover grown 
in different row spaces varied between 21.8 - 99.91 kg/da and 29.1 - 72.3 cm  

Keywords: Berseem clover, seed yield, row spaces, plant heigth, 1000 seed weight 
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Türkiye’nin Farklı Ekolojik KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Ġskenderiye 
Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite 

Değerlerinin Saptanması 
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Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 yıllarında, kıĢlık ara ürün yetiĢtirme döneminde 4 farklı Ġskenderiye 
üçgülünün (Alex, Tabor, Populasyon ve Derya) Adana, Ġzmir, Manisa/Beydere ve 
Kocaeli/Çayırova‟daki verim ve kalite değerlerinin saptanması amacıyla, tesadüf blokları deneme 
deseninde, 5 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇeĢitlerden elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara 
göre yeĢil ot verimlerinin 5132-6113 kg/da, kuru madde verimlerinin 1167-1366 kg/da, kuru madde 
sindirilebilirliği miktarının 55-60, Nispi Yem Değerinin ise 90,7-116,5 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. 
Bu çalıĢma sonucunda denemenin yürütüldüğü bölgelerde iskenderiye üçgülünün kıĢlık ara ürün 
olarak kaba yem amacıyla baĢarıyla yetiĢtirilebileceği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġskenderiye üçgülü, ot verimi, kuru madde sindirilebilirliği, nispi yem değeri 
 

Determination of Yield and Quality Values of some Berseem Clover 
(Trifolium alexandrinum L.) Genotypes Cultivated in Different Ecological 

Conditions in Turkey 
 
Abstract: This study has been conducted for 4 different types of berseem clover (Trifolium 
alexandrinum L) (Alex, Tabor, Populasyon and Derya) with 5 replication in randomized block trial 
design in order to determine yield and quality values in Adana, Ġzmir, Manisa/Beydere and 
Kocaeli/Çayırova as a winter intermediate growing period crop between 2013-2014. According to 2 
years average results of the varieties, it is determined that green forage yields are varying between 
5132-6113 kg/da, dry matter yield varies between 1167-1366 kg/da, dry matter digestibility varies 
between 55-60, relative feed value varies between 90.7-116.5. This study showed us that , berseem 
clover (Trifolium alexandrinum L.)  can be grown successfully as winter type intermediate roughage 
crop in locations where the trial took place.  

Keywords: Berseem clover, hay yield, digestible dry matter, relative feed value 
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Sıra Arası Uygulamalarının Bazı Mürdümük Hatlarının Tohum Verimine 
Etkisinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, KırĢehir ekolojik koĢullarında 2014 yılında bazı mürdümük hatlarının tohum verimi 
ve bazı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme, üç sıra arası mesafesinde ve üç 
tekerrürlü olarak tesadüf blokları bölünmüĢ parseller deneme deseninde yetiĢtirilmiĢtir. Sıra arası 
uygulamaları ana parselleri, hatlar ise alt parselleri oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada biyolojik verimler 
106,6-263,2 kg/da, tohum verimleri 38,8-93,4 kg/da, bin tane ağırlıkları 133,9 ile 190,3 g arasında 
değiĢmiĢtir. AraĢtırmada en yüksek tohum verimi var. biflorus‟tan elde edilmiĢtir. Farklı sıra arası 
mesafelerinde, tohum verimleri 20, 40 ve 60 cm‟de sırasıyla; 67,7, 53,9 ve 56,1 kg/da olarak 
bulunmuĢtur. En dar sıra aralığında en yüksek verimlere ulaĢılmıĢtır. Biyolojik verim dıĢında, incelenen 
diğer özellikler açısından sıra arası x hat interaksiyonları önemsiz bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, Lathyrus sativus, sıra arası, tohum verimi 
 

Determination of the Effect of Row Spacing Applications to Seed Yield of 
some Grasspea Lines 

 
Abstract: This study was carried out to determine seed yield and some yield components of grasspea 
lines under the ecological conditions of KırĢehir in 2014. The trial was established in a split plot design 
with three replications. Row spacings were constituted as main plots and the lines as subplots. In this 
investigaton,biological yield ranged between 106.6-263.2 kg da

-1
, seed yields 38.8-93.4 kg da

-1
, 1000 

seed weight 133.9-190.3 g. Maximum seed yield were obtained from the line of the var. biflorus. With 
the different row spacings, 20, 40 and 60 cm; seed yields were 67.7, 53.9 and 56.1 kg da

-1
, 

respectively. 

Keywords: Grasspea, Lathyrus sativus, row spacing, seed yield 
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Sıra Arası Mesafenin Mürdümük (Lathyrus sativus) Hatlarında Farklı 
Tohum Verimi ve Verim Ögelerine Etkisi 
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Özet: Sıra arası mesafenin mürdümük (Lathyrus sativus) hatlarında farklı tohum verimi ve verim 
ögelerine etkisi Ülkemizde diğer ürünlere kıyasla yem bitkilerinde ıslah edilen çeĢit sayısı çok azdır. 
Ġnsan gıdası, yeĢil yem ve tane yem olarak değerlendirilebilen adi mürdümük (Lathyrus sativus L.), 
fazla sayıda bitkinin yetiĢme Ģansına sahip bulunmadığı özellikle 300 mm ve daha az yağıĢ alan 
yerlere adapte olabilen bir baklagil yembitkisi türüdür. Mürdümük, ülkemizin Kuzey doğusu hariç diğer 
bölgelerinde doğal olarak yetiĢen bir baklagil bitkisidir. Bu çalıĢmada, ICARDA‟dan sağlanan 
mürdümük hatlarından seçilen 5 hattın 3 değiĢik sıra arası (20, 30, 40 cm) mesafede yetiĢtirilmesinin 
tohum verimi ve öğelerine etkileri incelenmiĢtir. 2009 yılında, tesadüf bloklarında faktöriyel deneme 
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülen denemede, bitki boyu, dal sayısı, ilk meyve bağlama 
yüksekliği, bakla eni-boyu, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tohum verimi hasat indeksi ve 1000 
tane ağırlığı gibi özellikler uygun yöntemler kullanılarak belirlenmiĢtir. Ġstatistik değerlendirmeler 
sonucu sıra arası mesafe ve mürdümük hatları arasında, birçok özellik bakımından önemli farklılıklar 
ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, sıra arası, tohum verimi, verim öğeleri 
 

Different Row Spaces Effect on the Yield and Yield Components of 
Chickling (Lathyrus sativus) Lines. 

 
Abstract: The number of forage crop varieties coming from breeding programmes are quite less when 
compared with other crops. Chickling (Lathyrus sativus), used as food, feed and forage is a legume 
crop adapted to grow in areas receiving 300 mm or less rainfall where almost no other crop grown 
successfully. In this work, 5 different lines selected among the lines obtained from ICARDA were 
grown in 3 row spaces (20, 30, 40 cm) to observe seed yield and yield components. The experiment 
was carried out in the year of 2009 in a factorial design with 3 replicates. Plant height,  branch 
number, first legume height from ground,  legume height and weight, number of seed per legume, 
biological yield, seed yield, harvest index and 100 seed weight were detected using suitable methods. 
Statistical evaluation of the results showed that row spaces and chickling lines affected many seed 
yield and some yield components.  

Keywords: Chickling, row spaces, seed yield, yield components  
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Yozgat KoĢullarında Yazlık Ekilen Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus 
L.) Populasyonlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Mürdümük (Lathyrus satvus L.) türüne ait Türkiye orijinli 48 yerel popülasyon, 1 adet tescilli çeĢit 
ve 3 adet ve ICARDA hattı, tane verimleri,  bazı tarımsal ve kalite özellikleri yönünden Yozgat ekolojik 
koĢullarında 2013 ve 2014 yıllarında incelenmiĢtir. BirleĢtirilmiĢ yıllara göre mürdümük genotiplerinin 
ortalama tane verimi 114,24 ve 204,64 kg/da arasında değiĢmiĢ, 2013 yılında Sel-560 numaralı 
ICARDA hattı (213,3 kg/da), 2014 yılında ise 2006 numaralı yerel popülasyon (270,8 kg/da) en yüksek 
tane verimine sahip olmuĢtur. Ġki yılın sonunda popülasyonlar arasında protein oranının ortalama 
%28,24 olmuĢ ve % 26,77-30,20 arasında değiĢmiĢtir. 2013 yılında 2002 nolu (%30,10), 2014 yılında 
ise 6416 nolu popülasyon (%31,52) en yüksek protein oranlarına sahip olmuĢlardır. Ortalama protein 
verimi ise 30,69-58,89 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. Yüksek verimli çeĢitlerin yüksek protein 
verimine de sahip olduğu görülmüĢ ve en yüksek protein verimi 2013 yılında Sel-560 numaralı 
ICARDA hattından (56,74 kg/da) 2014 yılında ise 2006 numaralı yerel popülasyondan (80,03 kg/da) 
elde edilmiĢtir. Yıllar vejetasyon süresi üzerinde de etkili olmuĢ ve 2013 yılında 87,92 gün olan 
ortalama olgunlaĢma süresi 2014 yılında 108,48 gün olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġki yılın ortalaması olarak 
en erkenci mürdümük genetipi tescilli çeĢit (Gürbüz - 2001) olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Lathyrus sativus, mürdümük, yerel popülasyon, tane verimi, protein 
 

Determination of Yield and Some Quality Traits of Grass Pea (Lathyrus 
sativus L.) Population Grown in Spring Season in Yozgat-Yerkoy 

Conditions 
 

Abstract: In this study, fifty two indigenous or exotic lines of grass pea (Lathyrus sativus L.) were 
investigated for some morphological traits, seed yield and protein content in Yozgat-Yerkoy conditions 
in spring-summer season of 2013 - 2014 years. According to combined years, seed yield was between 
114.24 and 204.64 kg/day, protein ratio was between 26.77 – 30.20% with an average of 28.24% 
among genotypes. As a mean of the years and genotypes, protein yield varied from 30.69 to 58.89 
kg/da and averaged 42.94 kg/da and, high yielding genotypes also had high protein yield in each year. 
The highest protein yield was obtained from the highest seed yielding genotypes ; 56.74 kg/da from 
line “Sel-560” in 2013 and 80.03 kg/da from population “2006” in 2014. Seed harvest time was 
affected from years and was 87.92 days in 2013 and 108.48 days in 2014 and, registered variety 
(Gurbuz-2001) was the earliest genotype in both years. 

Keywords: Lathyrus, grass pea, local population, seed yield, protein. 
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Ġkinci Ürün Olarak Ekilen Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te 
Farklı Ekim Sıklığının Bazı Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 
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Özet: AraĢtırma ikinci ürün olarak ekilen mürdümükte ekim sıklığının verim ve verim unsurlarına olan 
etkisini belirlemek için 2014 yılında Konya‟da yürütülmüĢtür. Deneme Tesadüf Blokları Deneme 
Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Mürdümük (Lathyrus sativus L. Popülasyon-Elazığ) 15, 30, 
45 cm sıra aralıklarında ekilmiĢtir. AraĢtırmada yeĢil ot verimi (355,5-611,1 kg/da), tohum verimi (73,0-
95,2 kg/da), bin tane ağırlığı (107,6-118,9 g) tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mürdümük (Lathyrus sativus L.), ekim sıklığı, ot verimi, tohum verimi    
 

Effect of Different Sowing Densities of Chickling vetch(Lathyrus sativus 
L.) on some yield and yield compenents as second crop 

 
Abstract: This research was conducted in Konya in 2014, for the purpose of determining effect of 
different sowing densities of chickling vetch on some yield and yield components as second crop. The 
experiment was designed according to the “Randomized Blocks Experimental Design” with 3 
replications. Three different sowing densities(15, 30, 45 cm row spacing) were taken as factor. In this 
research, forage yield(355.5-611.1 kg/da), seed yield(73.0-95.2 kg/da), thousand grain weight(107.6-
118.9 g) were determined.   

Keywords: Chickling vetch (Lathyrus sativus L.), sowing densities, forage yield, seed yield     
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Bazı Mürdümük Hat ve Popülasyonlarının  Konya Ekolojik KoĢullarına 
Adaptasyon Durumlarının Belirlenmesi 
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Özet: Mürdümük (Lathyrus sativus L.) dünyanın çeĢitli bölgelerinde yetiĢtirilen ve değiĢik Ģekillerde 
tüketilen baklagil yem bitkisidir. Mürdümük türleri dünya genelinde yeĢil ot, kuru ot ve tane yem olarak 
hayvan beslenmesinde, yeĢil gübre bitkisi olarak toprak yapısının iyileĢtirilmesinde ve yemeklik tane 
baklagil veya sebze olarak insan beslenmesinde kullanılmak üzere yetiĢtirilmektedir. Gerek 
ülkemizdeki gerekse Konya yöresindeki hayvansal üretimin artırılmasına yönelik olarak görülen temel 
sorunlardan birisisi olan kaba yem açığının giderilmesinde mürdümük önemli bir alternatif bitki 
olacaktır. Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında 
yürütülen bu çalıĢmada bölge için uygun mürdümük çeĢitlerinin ıslahı için uygulanan saf hat 
seleksiyonunun ilk yılı olarak doğadan ve çiftçilerden toplanan 50 adet yerel popülasyon ile ICARDA 
kaynaklı 91 adet hat 50*10 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafede ikiĢer sıra olarak  ekilmiĢtir. Her 10 
sırada bir tescilli çeĢitler olan Gürbüz 2001, ĠptaĢ, ve Karadağ çeĢitleri kullanılmıĢ ilk ,bakla yüksekliği, 
çiçek rengi bitki boyu ,olgunlaĢma zamanı ve Ģekli, bakla sayısı gibi kriterler bakımından yapılan 
gözlem ve tespitler neticesinde seleksiyona tabi tutularak uygun 132 genotip  bir sonraki yıla 
aktarılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, hat, popülasyon, saf hat seleksiyonu 
 

Determination of Some Grasspea Line and Populations Adaptation 
Conditions of Konya Ecological of State 

 
Abstract: Grasspea (Lathyrus sativus L.) is the world's consumed legume crops grown in different 
ways and in different regions. Grasspea species worldwide green grass, dry grass and grain as animal 
feed nutrition, improve soil structure and the edible grain legumes as green manure crops or 
vegetables are grown for use in human nutrition. Both in our country as well as in Konya, which is one 
of the main problems of the region in order to increase production in the animal fodder in the 
elimination of open vetchling will be an important alternative crops. This study carried out at Bahri 
DağdaĢ International Agricultural Research Institute trial areas in the first year of pure line selection is 
applied to the breeding of appropriate crasspea varieties for the region 50 pieace of landrace gathered 
from nature and farmers with sourced from  ICARDA 91 pcs line, as 50 * 10 cm row and inter-row 
spacing   was planted in two rows. Every ten row a registered varieties Gürbüz 2001, ĠptaĢ and 
Karadağ were planted, first pod height, flower color, plant size , maturite time and shape , number of 
pods as being subject to the selection of by observations and in terms of the criteria suitable 132 
genotype transferred to next year . 

Keywords: Grassspea, line, population, inbred line selection  
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Erzurum Ekolojinde Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin KıĢa Toleransı ile 
Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Yem bezelyesi (Pisum sativum spp. arvense L.) Erzincan, Ardahan, Kars ve Ağrı gibi Doğu 
Anadolu illerinde tane ve kaba yem amacıyla yetiĢtirilmektedir. 2011-2013 yıllarında yürütülen 
araĢtırmada sonbahar ekimleri ile erken dönemde bölgede kaba yem ihtiyacını giderilmesi özellikle 
bölgede yem bezelyesi ekim alanlarının azalmasının önlenmesi göz önüne alınarak kıĢlık yem 
bezelyesi çeĢitlerinin geliĢtirileceği ıslah çalıĢmalarına materyal sağlamak amaçlanmaktadır. Bu 
çalıĢmada bir yıllık sonuçları değerlendirilen bazı yem bezelyesi populasyonları ile farklı kaynaklardan 
geliĢtirilmiĢ hatlar Erzurum Ģartlarında kıĢlık olarak test edilmiĢtir. Ekim ayının ilk haftasında 
gerçekleĢtirilen ekimler 2/10 oranında dayanıklı ve hassas çeĢitler gelecek Ģekilde yapılmıĢtır. Hassas 
çeĢit olarak Ulubatlı ve Gölyazı, dayanıklı çeĢitler olarak TaĢkent ve Özkaynak çeĢitleri kullanılmıĢtır. 
KıĢ sonrası en az iki kez gözlem alınmıĢtır. KıĢa tolerans testine tabi tutulan bitkilerde bazı agronomik 
özellikler; çıkıĢ, çiçeklenme ve olgunlaĢma süreleri ile yan dal sayısı, bitki boyu ve bitki baĢına tohum 
verimleri belirlenmiĢtir. ÇıkıĢ süresi ortalama 17 gün olan hat ve populasyonlarda kıĢa toleransı 
olmayan bitkiler (h8/h16/h21/h23) belirlendikten sonra kalan bitkilerde yan dal sayısının 1-4 adet, bitki 
boyunun (tam çiçeklenme döneminde) 40-170 cm bitkide tohum ağırlığının ise 3-30 g arasında 
değiĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi, kıĢ toleransı, kıĢa dayanıklılık, verim, verim unsurları  
 

The Determination of some Agronomic Traits with Winter Tolerance of 
some Forage Pea Genotypes in Erzurum Ecology 

 
Abstract: Forage pea (Pisum sativum spp. arvense L.) is cultivated for seed and crued roughage in 
Eastern Anatolian cities such as Erzincan, Ardahan, Kars and Agri. The purpose of the study carried 
out between 2011 and 2013 was to meet the roughage need, especially to prevent the areas of 
cultivated garden pea from reducing and to provide material for the rehabilitation studies concerning 
cultivation of winter forage pea species. In this study, some of the forage pea populations, whose one-
year results were evaluated, and lines developed from different sources were tested in winter 
conditions of Erzurum. In the cultivations that took place in the first week of October, the species were 
sensitive and durable at the ratio of 2/10. As sensitive species Ulubatlı and Gölyazı, as durable 
species TaĢkent and Özkaynak were used. After winter there were at least two observations. On the 
plants that were subject to winter tolerance test, some agronomic features; duration of growth, 
flowering and maturation; sub-branch numbers, plant height and seed yield per plant were 
identified. The plants, which does not have tolerance to winter in lines and populations with growing 
duration is 17 days in average (h8/h16/h21/h23), were identified. After that, among the remaining 
plants it was investigated that the sub-branch number was fluctuating between 1 and 4, plant height 
(during the full flowering period) between 40 and 170 cm, seed weight in plant between 3 and 30 g.  

Keywords: Forage pea, Winter Tolerance, Winter resistance, Yield, Yield Component 
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Özet: Bu çalıĢma, Doğu Anadolu Bölgesi ekolojik koĢullarında, tek bitki seleksiyon metodu ile 
geliĢtirilen yem bezelyesi ıslah hatlarının, Erzurum-Ilıca ekolojik koĢullarındaki verim ve verim 
unsurlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak Bayburt, Ardahan, 
Erzurum, Artvin illerinden toplanan popülasyon içerisinden geliĢtirilen ve önceki yıllarda öne çıkan 21 
hat ve 5 adet standart çeĢit kullanılmıĢtır. AraĢtırma Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğü‟nün Ilıca deneme istasyonunda 2014 yılında yürütülmüĢtür. Denemeler, sıra arası 40 cm, 
metre kareye 100 adet tohum olacak Ģekilde augmented deneme desenine göre kurulmuĢtur. 
ÇalıĢmada bitki boyu, ana sap kalınlığı, bakla sayısı, bakladaki tane sayısı ve tohum verimi 
incelenmiĢtir. Ġncelenen özelliklerin minimum ve maksimum değerleri; bitki boyu 66,19-154,21 cm, ana 
sap kalınlığı 3-5 mm, bakla sayısı 5,96-51,34 adet arasında ve bakladaki tane sayısında 4,6-7,7 adet 
arasında, kuru dane verimi 52,6-416,6 kg/da arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) 
 

A Research on Determination of Yield and some Yield Components of  
some Forage Pea (Pisum arvense L.)  Lines in Erzurum Ecological 

Conditions 
 

Abstract: This study was conducted in order to seed yield and some morphological characteristics of 
forage pea breeding lines improving by pure line methods in Erzurum ecological conditions at Eastern 
Anatolia Agriculture Research Institute, In this research, forage pea lines of lines, 21putative lines and 
5 standart cultivars collected Bayburt, Ardahan, Erzurum and Artvin were used as materials. This 
study was carried out in the experimental field Eastern Anatolia Agriculture Research institute in 2014. 
The experiment was arranged in row spacing 40 cm, 100 seeds per square meter in augmented 
experimental design.   According to the data obtained from this study; length of main stem changed 
from between 66,19–154,21 cm, main stem thickness, 3-5mm, bean number 5,96-51,34 and common 
bean number 4,6-7,7, dry seed yield  52,6-416,6 kg/da. 

Keywords: Field pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) 
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Bafra Ovası KoĢullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) 
ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Unsurları Arasındaki ĠliĢkilerin Path Analizi 

ile Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma yem amacıyla geliĢtirilmiĢ bazı bezelye çeĢitlerinin Bafra ovası koĢullarında kuru ot 
verimi ve verim ile ilgili özellikler arasındaki iliĢkiler ve bu özelliklerin kuru ot verimi üzerindeki 
doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 
TaĢkent, Töre, Özkaynak ve Ulubatlı yem bezelyesi çeĢitleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢma tesadüf blokları 
deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Kuru ot verimi üzerine %50 çiçeklenme 
ve ilk bakla yüksekliğinin direk etkisi olumsuz yönde olurken yaĢ ot veriminin etkisinin direk ve yüksek 
olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlara göre, Bafra ovası koĢullarında kaba yem açığının karĢılanması 
amacı ile kıĢ döneminde yem bezelyesi yetiĢtiriciliğinin önerilebileceği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yem, bezelye, Pisum arvense L., kuru ot, verim 
 

The Determination of With Path Analysis TheRelations Between Yield 
and Yield Components Some Pea (Pisum sativum L.) Types in Bafra 

Plain Conditions 
 
Abstract: This research was carried out in 2011 and 2012 to determine relationship between hay yield 
and yield characteristics in Bafra condition and to investigate direct and indirect effect on dry matter 
yield in some pea varieties that developed for forage. TaĢkent, Töre, Özkaynak ve Ulubatlı pea 
varieties  used in the study. The research was established according to the randomized complete 
block with four replicate. 50% flowering and the first pod height has negative direct effect on hay yield. 
Effect of fresh hay yield was found direct effect and high. According to these results, pea cultivation for 
forage can be offered in Bafra conditions during winter period for the purpose of meeting the roughage 
demand.  

Keywords: Forage, pea, Pisum sativum L., hay, yield 
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Suluova Ekolojik KoĢullarında Ekim Zamanı ve Farklı Sıra Aralıklarının 
Yemlik Börülce (Vigna unguiculata L. Walp.)’de Tohum Verimi ve Bazı 

Tarımsal Özelliklere Etkileri 
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Özet: Bu çalıĢma, Amasya-Suluova ekolojik koĢullarında sıra arası mesafe ve ekim zamanının tescilli 
yemlik börülce çeĢidi “Ülkem” ve bir genotipin tohum verimi ve bazı özelliklerine etkisini belirlenmek 
amacıyla yürütülmüĢtür. Farklı sıra arası mesafe (30, 45, 60, 75 cm) ve ekim zamanı (1 Mayıs ve 1 
Haziran) uygulamalarının yer aldığı deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 2013 ve 2014 
yıllarında Kurnaz köyünde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada baklada tane sayısı, bakla boyu, bin tane ağırlığı 
ve tohum verimi belirlenmiĢtir. 2013 yılı verilerine göre 1 mayıs ekim tarihinde Ülkem çeĢidi ve 
genotipin dekara ortalama tohum verimi sırasıyla 115,82-113,85 kg/da, ortalama baklada tane sayısı 
10,92-9,33 adet, ortalama bakla boyu 12,83-11,49 cm, ortalama bin tane ağırlığı 172,48-165,85 g; 1 
Haziran ekim zamanında ise dekara ortalama tohum verimi sırasıyla 70,27-29,42 kg/da, ortalama 
baklada tane sayısı 9,67-8,25 adet, ortalama bakla boyu 11,42-10,48 cm, ortalama bin tane ağırlığı 
165,45-171,81 g olarak belirlenmiĢtir. Farklı sıra arası mesafelerde ise 2013 yılında ortalama tohum 
verimi sırasıyla Ülkem ÇeĢidi ve genotip olmak üzere 30 cm sıra aralığında 106,66-90,33 kg/da, 45 cm 
sıra aralığında 92,61-77,20 kg/da, 60 cm sıra aralığında 87,46-61,65 kg/da ve 75 cm sıra aralığında 
ise 84,45-57,34 kg/da; 2014 yılında ise ortalama tohum verimi 30 cm sıra aralığında 270,35-245,75 
kg/da, 45 cm sıra aralığında 210,77-186,56 kg/da, 60 cm sıra aralığında 172,47-160,60 kg/da ve 75 
cm sıra aralığında ise 172,79-157,81 kg/da olduğu tespit edilmiĢtir. Ülkem çeĢidi bütün özellikler 
bakımından genotipden daha iyi performans göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekim zamanı, sıra arası, yemlik börülce 
 

Effects of Different Row Spacing and Sowing Time of fodder cowpea 
(Vigna unguiculata L. Walp.) of Seed Yield and some Agronomic Traits in 

Suluova Ecological Conditions 
 

Abstract: This study was conducted in order to determine the effects to seed yields and some 
properties  of different row spacing  and sowing-time of fodder  cowpea “Ülkem” and a genotype in 
ecological condition of Amasya-Suluova. Different row spacing (30,45,60,75 cm) and planting time (1 
May and 1 June) that the trial take place in practice, according to randomized complete block design 
experiment was carried out in the Kurnaz  village in 2013 and 2014. In this study, the number of seed 
per pod, pod length, 1000  grain weight and seed yield were determined. According to data for 2013, 
on 1 May planting „‟Ülkem‟‟ variety and genotypes per hectare average seed yield, respectively 
115.82-113.85 kg / ha, the number one in average pod 10.92 - 9.33 units, average pod length of 
12.83-11.49 cm,  1000 grain weight 172.48-165.85 g; June 1 sowing the per hectare average seed 
yield, respectively, 70.27-29.42 kg / ha, the number one in average pod 9.67-8:25, total average pod 
length 11:42-10:48 cm,  1000 grain weight of 165.45-171.81 g is defined. In different row spacing 
average of seed yield of "Ülkem" and genotype in 2013 years at 30 cm row spacing 106.66-90.33 kg 
/da,  at 45 cm row spacing 92.61-77.20 kg / da, at 60 cm row spacing 87.46-61.65 kg/da and the row 
spacing of 75 cm 84.45-57.34 kg /dha; In 2014, the average seed yield of 30 cm in row spacing 
270.35-245.75 kg / da, at 45 cm row spacing 210.77-186.56 kg /da, at 60 cm row spacing 172.47-
160.60 kg /da and at 75 cm row spacings 172.79-157.81 kg /da  has been identified. "Ülkem" was 
obtained better results than genotype for all of properties.   

Keywords: Planting time, the row spacing, fodder cowpea 
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Bursa KoĢullarında YetiĢtirilen Birinci ve Ġkinci Ürüne Uygun Yemlik 
Soya Hatlarının Ot Verimine ĠliĢkin Bazı Özellikleri 
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Özet: Birinci ve ikinci ürün koĢullarına uygun, ot verimi yüksek yemlik soya hatlarının belirlenmesi 
amacı ile yapılan bu çalıĢmada birinci ürün için 10 hat, ikinci ürün için 10 hat seçilmiĢtir. Seçilen hatlar, 
Derry, Greencastle, Loredo, Yemsoy ve YeĢilsoy tanık çeĢitler ile birlikte 2014 yılına, Bursa‟da birinci 
ve ikinci ürün koĢullarında tesadüf blokları deneme deseninde ve 3 tekrarlamalı olarak denemeye 
alınmıĢtır. Birinci ürün ekimleri 10 Nisan 2014, ikinci ürün ekimleri 9 Temmuz 2014 tarihinde 
yapılmıĢtır. Her iki denemede de bitki boyu, bakla/bitki, yaprakçık eni ve boyu, yeĢil ot verimi ve kuru 
madde verimi belirlenmiĢtir. Birinci ürün koĢullarında; Greencastle çeĢitinin ve A-4548 hattının gerek 
yeĢil ot gerekse kuru madde verimi yönünden önde olduğu anlaĢılmıĢtır. Ġkinci ürün koĢullarında ise 
Greencastle, YeĢilsoy, Derry ve Loredo çeĢitleri ile A-38 hattının yeĢil ot  verimlerinin yüksek olduğu 
belirlenmiĢtir. Kuru madde verimleri açısından YeĢilsoy ve Loredo çeĢitleri en yüsek verimi 
vermiĢlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soya fasulyesi, birinci ürün, ikinci ürün, yeĢil ot verimi, kuru madde verimi  
 

Forage Yield and Yield Characteristics of Fodder Soybean Lines Suitable 
at the First and Second Crops in Bursa Conditions 

 
Abstract: This study was conducted to develop high yielding forage type soybean genotypes for first 
crop and second crop growing conditions. Ten soybean lines to first crop and ten soybean lines to 
second crop were tested with five control varieties (Derry, Greencastle, Loredo, Yemsoy and Yesilsoy) 
in Bursa conditions in 2014 growing season. Seeds of soybean genotypes were sown on 10 April 
2014 as a first crop and 9 July 2014 as a second crop. Plant height, pods/plant, leaflet width and 
height, forage yield, dry matter yield were determined in both trials. Greencastle variety and A-4548 
line gave the most highest forage and dry matter yield in first crop conditions. Forage yield of 
Greencastle, Yesilsoy, Derry and Loredo varieties and A-38 line and dry matter yield of Yesilsoy and 
Loredo varieties were higher than other genotypes in second crop condition.   

Keywords: Soybean, first crop, second crop, forage yield, dry matter yield 
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GümüĢhane Ekolojik KoĢullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Soya 
(Glycine max L.) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin 

Belirlenmesi 
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Özet: AraĢtırma 2014 yılında GümüĢhane Üniversitesi GümüĢhane Meslek Yüksekokulu Uygulama 
alanında yürütülmüĢtür. Farklı ekim zamanlarının (1 Nisan, 15 Nisan ve 30 Nisan)  farklı soya çeĢitleri 
(Nova, Arısoy, A-3127, SA-88, Ataem-7 ve Bravo) üzerine etkilerinin belirlenmesi planlanmıĢtır. Altı 
çeĢit ve 3 farklı ekim zamanı Ģansa bağlı tam bloklar deneme deseninde göre 3 tekrarlamalı olarak 
incelemeye alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlar ekim zamanlarının soyada verim ve bitkisel özelliklere 
önemli etkiler yaptığını ortaya koymuĢtur. SA-88 çeĢidi bitki boyu (94,20 cm) ve dal sayısı (1,64 adet), 
Bravo çeĢidi ilk bakla yüksekliği (16,23 cm), yaĢ ot veriminde ATAEM-7 çeĢidi (1159,73 kg/da), kuru ot 
veriminde ise Arısoy çeĢidi (555,60 kg/da) ön plana çıkmıĢ ve 1 Nisan tarihinde yapılan ekimlerden 
yüksek verimler alınmıĢtır. Yine de sonuçların daha sağlıklı olması için araĢtırmanın en az bir yıl daha 
yürütülmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Soya, verim, ekim zamanı 
 

The Determination of The Effects of Different Planting Times of some 
Soyabean Species (Glycine Max. L.) on the Yield and Yield Components 

in the Ecological Conditions of Gumushane 
 
Abstract: The research is carried out at GümüĢhane University GümüĢhane Vocational School of 
Higher Education application field in 2014.It is planned to determine the effect of different planting 
times(1st,15th,30th of April) on the different soya species (Nova, Arısoy, A-3127, SA-88, Ataem-7 ve 
Bravo). Six different species and three different planting times are investigated three times on a 
randomly designed whole block trial pattern. The results of the study indicated that the planting times 
have a significant effect on the yield of soybeans and vegetational features.SA-88 species with a  
length(94.20cm) and with a branch number(1.64); with the watery herb yield ATAEM-7 
species(1159.73 kg/da),with the dry hay yield Arısoy species(555.60 kg/da) are in the forefront and the 
plantings carried out in the first of April had a higher yield.However, the investigation should be carried 
out for at least a year to get more accurate results. 

Keywords: Soyabean, yield, planting time 
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Farklı Oranlarda Arpa Kırması ve Saman Ġlavesinin Soyada Silaj Kalitesi 
ve Besin Değerine Etkileri 
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Özet: AraĢtırma Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılında 
yürütülmüĢtür. Soya (Glycine max L.) bitkileri farklı oranlarda arpa kırması (%0, 5 ve 10) ve buğday 
samanı (%0, 10 ve 20) karıĢtırılarak silaj yapılmıĢtır. Deneme Ģansa bağlı tam bloklar deneme 
deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢ ve toplam 27 silaj incelenmiĢtir (3 arpa katkısı x 3 saman 
katkısı x 3 blok). Silajlar yaklaĢık 2 ay sonra açılarak kuru madde, silaj pH‟sı, nispi yem değeri, ADF ve 
NDF oranları ile silaj fiziksel özellikleri incelenmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre soya 
silajına arpa kırmasının katılması silaj pH‟sı, nispi yem değeri ve silaj kalite sınıfını önemli seviyede 
değiĢtirmiĢtir. Saman ilavesi ise kuru madde oranı, silaj pH‟sı, ADF ve NDF oranları, nispi yem değeri 
ve silaj kalite sınıfı üzerine önemli etkiler yapmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Soya, silaj, katkı maddesi, silaj kalitesi 
 

The Effects of Different Rates of Barley Folded and Straw Additives on 
Silage Quality and Nutritive Value of Soybean Silages 

 
Abstract: The study was carried out at the Ataturk University Faculty of Agriculture Department of 
Field Crops in 2014. Soybean (Glycine max L.) plants were made silage with different rate barley 
folded (0, 5 and 10%) and wheat straw (0, 10, 20%). Research was established in a randomized 
complete blocks design with three replications and 27 silages were investigated (3 barley folded x 3 
straw x 3 blocks). Incubating silages were opened to determining for rates of dry matter, silage pH, 
ADF, NDF, relative feed value and physical evaluation after 2 months of ensiling. According to the 
results, barley folded adding to soybean silage was changed the pH, relative feed value and quality 
degree of silages. Straw adding into silages was affected statistically the pH, ADF, NDF, relative feed 
value and quality degree of silages.  

Keywords: Soybean, silage, additives, silage quality 
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Yemlik Karpuz (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.&Nakai var. citroides 
(Balley) Mansf.)’un Söke/Aydın Ekolojik KoĢullarındaki Performansı 

Üzerine Bir AraĢtırma 
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Özet: Bu araĢtırma, 2012 yılı yaz mevsiminde Söke ovası ekolojik koĢullarında yemlik karpuz bitkisinin 
performansını incelemek, verim ve diğer bazı özellikleri belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Sonuçlar, 
yemlik karpuzun yöre koĢullarına oldukça iyi uyum sağladığını ve yüksek verimlere ulaĢtığını ortaya 
çıkarmıĢtır. Yemlik karpuz bitkisinden 17,4 ton/da meyve verimi, 87 g/bitki tohum verimi elde edilmiĢtir. 
Yemlik karpuz meyvelerinin herhangi bir çürüme olmaksızın %34‟lük bir yaĢ ağırlık kaybıyla 270 gün 
süreyle depolanabileceği de saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yemlik karpuz, Citrullus lanatus var. citroides, meyve verimi ve kalitesi, depolama 
 

An investigation on the performance of fodder watermelon (Citrullus 
lanatus (Thunb.) Matsum.&Nakai var. citroides (Balley) Mansf.) under 

Söke/Aydın ecological conditions 
 
Abstract: This study was to examine the adaptation and yield and some other characteristics of fodder 
watermelon under the ecological conditions of Söke plain in summer crop production season of 2012. 
One year results indicated that fodder watermelon adapted very well in Söke condition and reached quite 
high yields. Fodder watermelon has 174 t ha

-1
 fresh fruit yield and 87 g plant

-1
 seed yield. It was also 

concluded that fodder watermelon fruits can be easily stored 270 days with 34% fresh weight loss 
without any rot. 

Keywords: fodder watermelon, Citrullus lanatus var.citroides, fruit yield and quality, storage. 
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Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Adi Fiğ, Macar Fiği ve Yem Bezelyesinde 
Ot Verimi ve Kalitesinin DeğiĢimi 
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Özet: Bu çalıĢma Erzurum‟da Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait araĢtırma arazisinde 2011 
yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 3 farklı baklagil türü (adi fiğ, Macar fiği ve yem bezelyesi) ekilmiĢ ve 
her bir tür 3 farklı dönemde hasat edilmiĢtir. Baklagil türlerinde farklı dönemlerde hasat iĢlemleri ile ot 
verimi ve kaliteyle ilgili ham protein oranının (HP) nasıl değiĢim gösterdiği değerlendirilmiĢtir. 
AraĢtırma sonuçlarına göre kuru ot verimi ve ham protein oranı bitki türleri arasında ve hasat 
zamanına bağlı olarak farklılık göstermiĢtir. Ortalama kuru ot verimi en yüksek II. hasat zamanında, en 
düĢük ise I. hasat zamanında belirlenmiĢ olup en yüksek kuru ot verimi yem bezelyesinde en düĢük 
ise Macar fiğinde belirlenmiĢtir. Ham protein oranı en yüksek III. hasat zamanında, en düĢük ise I. 
hasat zamanında belirlenmiĢtir. Bitki türlerinden Macar fiği en yüksek ham protein oranına sahip 
olmuĢ, en düĢük ham protein oranı ise adi fiğ de belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre Erzurum 
koĢullarında bu bitkilerin ot verimi ve kalitesi bakımından II. hasat döneminde hasat edilmesi 
önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Adi fiğ, macar fiği, yem bezelyesi, hasat zamanı, ot verimi ve kalitesi 
 

Changing of Dry Matter Yield and Forage Quality of Common Vetch 
Hungarian Vetch and Forage Pea Harvested in Different Dates 

 
Abstract: This study was conducted over experimental fields of Ataturk University Agricultural Faculty, 
in 2011 year. Three legume forage species (Common vetch, Hungarian vetch, Forage pea) were 
sowed and each species was harvested three different period. Dry matter yield, crude protein content, 
ADF and NDF contents of legume forages, harvested in different growing stage were evaluated. 
According to the results of the study dry matter yield and crude protein content were changed 
depended on harvest date and among legume forage species. In average, the highest dry matter yield 
was determined in harvest date II, the lowest was in I. The highest dry matter yield was determined in 
forage pea, the lowest was in Hungarian vetch. Crude protein content was the highest in harvest date 
III, the lowest was in I. Hungarian vetch had the highest crude protein content, common vetch had the 
lovest. According to the results of this study, harvest date II can be suggested for dry matter yield and 
quality. 

Keywords: Common vetch, hungarian vetch, forage pea, harvest time, yield, quality 
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Özet: Bu araĢtırma, 2009/2010 ve 2010/2011 yıllarında iki yıl süreyle GaziosmanpaĢa Üniversitesi 
Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında, farklı anaerobik ürün dozlarının Macar 
fiği + arpa karıĢımının verim ve kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. 
AraĢtırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada 
materyal olarak, Ankara Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsü tarafından sağlanan Tarm Beyazı 
Macar fiği çeĢidi ve Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından temin edilen Fahrettin Bey 
arpa çeĢidi kullanılmıĢtır. Ekim, 16 Ekim 2009 ve 05 Ekim 2010 tarihlerinde, 5 m uzunluğundaki 
parsellere sıra arası 30 cm olacak Ģekilde 6 sıra halinde markörle açılan parsellere el ile ekilmiĢtir. 
Ekimde parsel alanı 5 x 1,8 = 9,0 m

2
‟dir. Denemede, TÜBĠTAK MAM tarafından laboratuarda üretilen 

anaerobik ürünlerinden sırasıyla dekara 0, 2, 4 ve 6 ton olmak üzere ekilecek parsellere ekim öncesi 
karıĢtırılmıĢ ve daha sonra tohum ekimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Macar fiği + arpa karıĢımında, %50 
Macar fiği + %50 arpa karıĢım oranında ekimler gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen iki yıllık 
ortalama sonuçlara göre; yaĢ ot verimi 4102,8-5173,6 kg/da, kuru madde verimi 1764,4-2291,5 kg/da, 
ham protein oranı %12,93-14,39, ham kül oranı %10,72-12,22, ADF oranı %32,86-34,74, NDF oranı 
%55,17-56,77 arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Macar fiği, arpa, anaerobik ürün dozu, verim, kalite 
 

Effects of Different Anaerobic Product Doses on Yield and Quality 
Components of Hungarian Vetch + Barley Under Kazova-Tokat 

Ecological Conditions 
 
Abstract: This research was carried out to determine of effect of different compost doses on the yield 
and quality characteristics of Hungarian vetch + barley mixture under Kazova-Tokat ecological 
conditions during 2010 and 2011 years. Tarm Beyazı Hungarian vetch cultivar obtained from Field 
Crops Central Research Institute and Fahrettin Bey barley cultivar obtained Blacksea Agricultural 
Research Institute were used as plant material. Field experiments started on 16 th of October, 2009 
and 5th of October, 2010 was designed in a randomized complete block with three replications.. Plot 
size was 5 x 1.8 m. Four different compost doses (0, 20, 40 and 60 ton/ha) were uniformly applied by 
mixing to the soil before sowing. According to the two years, green forage yield (4102.8-5173.6 kg/da), 
dry matter yield (1764.4-2291.5 kg/da 2730.9-3482.5 kg/da), crude protein content (12.93-14.39 %) 
crude ash content (10.72-12.22%), ADF content (32.86-34.74%), NDF content (55.17-56.77%) were 
ranged based on two years production.  

Keywords: Silage corn, anaerobic product doses, yield, quality 
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Arpa ve Mürdümüğün Saf ve Birlikte YetiĢtirilme Olanakları Üzerine Bitki 
Sıklığı ve Farklı KarıĢım Oranlarının Etkisi 
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Özet: Bu araĢtırma 2012-2013 kıĢlık ürün yetiĢtirme sezonunda, mürdümük ve arpanın uygun karıĢım 
oranı ve uygun ekim sıklığını belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, türlerin saf ekimleri ile 
mürdümükle arpanın ikili karıĢımlarının iki farklı karıĢım oranı (%60 mürdümük+%40 arpa ve %70 
mürdümük+%30 arpa) ve üç farklı bitki sıklığı (350 bitki/m

2
, 500 bitki/m

2
 ve 650 bitki/m

2
) deneme 

konularını oluĢturmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, kuru ot verimleri 395,1 kg/da ile 1470,9 kg/da 
arasında değiĢmiĢtir. En düĢük verimler tüm bitki sıklıklarında saf mürdümükten elde edilirken, en 
yüksek verimler saf arpa parsellerinden elde edilmiĢtir. KarıĢımlardaki mürdümük oranları ise ekimdeki 
oranlarının (%60 ve %70) oldukça altında kalmıĢ ve kuru otta mürdümük oranı karıĢım larda %20,2 ve 
%24,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Buna paralel olarak hesaplanan türlere ait rekabet oranı (RO) arpanın 
mürdümük karĢısında oldukça baskın bir tür olduğunu, kuru ot verimleri üzerinden belirlenen AEO 
değerleri karıĢımların saf ekimlerden daha avantajlı olduğunu göstermiĢtir. Otun protein içeriği saf 
mürdümükte en yüksekken, saf arpada en düĢük değere sahip olmuĢ, karıĢımlar ise ikisi arasında yer 
almıĢtır. Ayrıca NDF ve ADF oranları mürdümükte en düĢük, arpada en yüksek, karıĢımlarda ise 
ikisinin arasında değerlere sahip olmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Mürdümük, arpa, karıĢım, rekabet 
 

The Effect of Mixture Ratio and Plant Density on Growing Possibility as 
Binary and Pure of Grasspea and Barley 

 
Abstract: The research was conducted to determine the proper mixture rate and plant densities in 
grasspea + barley mixtures during the 2012-13 growing season. Three plant densities (350, 500, 650 
plants/ m

2
) and four seed mixture ratios (100 % GP, 70% GP + 25% B, 60% GP + 40% B, 100 % B) of 

grasspea (GP) and barley (B) were used. Mean hay yields were ranged from 395.1 kg/da 1470 kg/da. 
The lowest hay yields were obtained from the pure grasspea in all plant densities while the highest 
yields were obtained from the pure barley. Grasspea ratio of hay was remanded below the sown ratio. 
Grasspea ratios of hay in the mixture were 20.2 % and 24.7. Aggressivity (A) and competitive ratio 
(CR) indexes showed that barley was the dominant species in all grasspea-barley mixtures. 
Calculated LER values have shown that mixture of grasspea and barley were advantageous 
compared to their pure stands. The highest protein content was obtained from pure grasspea while the 
lowest was obtained pure barley. The highest NDF and ADF contents were obtained from pure barley 
while the lowest NDF and ADF contents were obtained pure grasspea. 

Keywords: grasspea, barley, mixture, competition 
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Farklı Yembitkisi KarıĢımlarının Verim ve Verim Potansiyellerinin 
Belirlenmesi 
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Özet: Tekirdağ koĢullarında farklı yembitkisi türlerinin (yaygın fiğ, Macar fiği, koca fiğ, acıbakla, arpa 
ve yulaf) materyal olarak kullanıldığı çalıĢmada farklı karıĢım kombinasyonlarının bazı verim ve verim  
unsurlarının performanslarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Acıbakla (Konya-DeĢdeğin ekotipi), Arpa 
(Scarpia), Yulaf (Sebat), Yaygın fiğ (Orakefe), Macar fiğ (Sarıefe), Koca fiğ (570, 236, 256  ve Ege 
genotiplerinin)‟in materyal olarak kullanıldığı çalıĢma 2014-2015 yetiĢtirme döneminde Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak yürütülmüĢtür. KarıĢımlar 5 m uzunluğundaki parsellere 25 cm sıra arası ve 4 sıra olarak yalın, 
ikili ve üçlü karıĢım olarak ekilmiĢtir. AraĢtırmada türlerin yeĢil ot ve kuru ot verimileri ile botanik 
kompozisyonları incelenmiĢtir.  Arpaya göre hasat zamanında en yüksek yeĢil ot verimi; 8939,33 kg/da 
ile Kocafiğ+Acıbakla+Arpa karıĢımından, en düĢük yeĢil ot verimi 2598,67 kg/da ile Yaygın fiğ+Arpa 
karĢımından elde edilmiĢtir. Arpaya göre hasat zamanında en yüksek kuru ot verimi; 2323,56 kg/da ile 
Kocafiğ+Acıbakla+Arpa karıĢımından, en düĢük kuru ot verimi 668,82 kg/da ile Yaygın fiğ+Arpa 
karıĢımından elde edilmiĢtir. Yulafa göre hasat zamanında en yüksek yeĢil ot verimi; 4900,00 kg/da ile 
Kocafiğ+Yulaf karıĢımından, en düĢük yeĢil ot verimi 2020,00 kg/da ile yalın Yulaf ekiminden  elde 
edilmiĢtir. Yulafa göre hasat zamanında en yüksek kuru ot verimi; 1269,00 kg/da ile Kocafiğ+Yulaf 
karıĢımından, en düĢük kuru ot verimi 583,00 kg/da ile yine yalın yulaftan elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KarıĢım, fiğ, arpa, yulaf, acıbakla 
 

Determination of Yield and Yield Potential of the Mixture of Different 
Forage Crops 

 
Abstract: The purpose of this study is to determine different forage crops genotypes (common vetch, 
Hungarian Vetch, Narbon Vetch, Lupin, barley and oat) mixtures some yield and yield components 
performances. Lupin (Konya-DeĢdeğin ecotype), Barley (Scarpia), Oat (Sebat), Common 
Vetch(Orakefe), Hungarian Vetch (Sarıefe), Narbon Vetch 570,236, 256, Ege candidate variety) used 
as material. The study was carried out in Namık Kemal University Agricultural Faculty Field Crops 
Department experimental area on 2014-2015 growing season as randomized block design with 3 
replications.  Mixtures sown in as lean, binary and ternary 5m lenght parcels with 25 cm row spaces in 
4 rows. Plant height, botanical composition, forage and hay yield was examined. The highest forage 
yield at harvest time based on barley; 8939,33 kg/da from Narbon vetch+Lupine+Barley mixture, the 
lowest forage yield at harvest time based on barley; 2598,67 kg/da from Common vetch+Barley was 
obtanied. The highest hay yield based on barley harvest; 2323,56 kg/da from Narbon 
vetch+Lupine+Barley mixture, the lowest hay yield based on barley harvest; 668,82 kg/da from 
Common vetch+Barley was obtanied. The highest forage yield at harvest time based on oat; 4900,00 
kg/da from Narbon vetch+Oat, the lowest forage yield at harvest time based on oat; 2020,00 kg/da 
from Oat was obtained. The highest hay yield based on oat harvest time; 1269,00 kg/da Narbon 
vetch+Oat, the lowest hay yield based on barley harvest; 583,00 kg/da Oat was obtained. 

Keywords: Ġntercropping, vetch, barley, oat, lupins 
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Özet: Tekirdağ koĢullarında farklı yembitkisi türlerinin (yaygın fiğ, Macar fiği, koca fiğ, acıbakla, arpa 
ve yulaf) materyal olarak kullanıldığı çalıĢmada farklı karıĢım kombinasyonlarının bazı verim ve verim  
unsurlarının performanslarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Acıbakla (Konya-DeĢdeğin ekotipi), Arpa 
(Scarpia), Yulaf (Sebat), Yaygın fiğ (Orakefe), Macar fiğ (Sarıefe), Koca fiğ (570, 236, 256  ve Ege 
genotiplerinin)‟in materyal olarak kullanıldığı çalıĢma 2014-2015 yetiĢtirme döneminde Namık Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak yürütülmüĢtür. KarıĢımlar 5 m uzunluğundaki parsellere 25 cm sıra arası ve 4 sıra olarak yalın, 
ikili ve üçlü karıĢım olarak ekilmiĢtir. AraĢtırmada türlerin yeĢil ot ve kuru ot verimileri ile botanik 
kompozisyonları incelenmiĢtir.  Arpaya göre hasat zamanında en yüksek yeĢil ot verimi; 8939,33 kg/da 
ile Kocafiğ+Acıbakla+Arpa karıĢımından, en düĢük yeĢil ot verimi 2598,67 kg/da ile Yaygın fiğ+Arpa 
karĢımından elde edilmiĢtir. Arpaya göre hasat zamanında en yüksek kuru ot verimi; 2323,56 kg/da ile 
Kocafiğ+Acıbakla+Arpa karıĢımından, en düĢük kuru ot verimi 668,82 kg/da ile Yaygın fiğ+Arpa 
karıĢımından elde edilmiĢtir. Yulafa göre hasat zamanında en yüksek yeĢil ot verimi; 4900,00 kg/da ile 
Kocafiğ+Yulaf karıĢımından, en düĢük yeĢil ot verimi 2020,00 kg/da ile yalın Yulaf ekiminden  elde 
edilmiĢtir. Yulafa göre hasat zamanında en yüksek kuru ot verimi; 1269,00 kg/da ile Kocafiğ+Yulaf 
karıĢımından, en düĢük kuru ot verimi 583,00 kg/da ile yine yalın yulaftan elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KarıĢım, fiğ, arpa, yulaf, acıbakla 
 

Determination of Yield and Yield Potential of the Mixture of Different 
Forage Crops 

 
Abstract: The purpose of this study is to determine different forage crops genotypes (common vetch, 
Hungarian Vetch, Narbon Vetch, Lupin, barley and oat) mixtures some yield and yield components 
performances. Lupin (Konya-DeĢdeğin ecotype), Barley (Scarpia), Oat (Sebat), Common 
Vetch(Orakefe), Hungarian Vetch (Sarıefe), Narbon Vetch 570,236, 256, Ege candidate variety) used 
as material. The study was carried out in Namık Kemal University Agricultural Faculty Field Crops 
Department experimental area on 2014-2015 growing season as randomized block design with 3 
replications.  Mixtures sown in as lean, binary and ternary 5m lenght parcels with 25 cm row spaces in 
4 rows. Plant height, botanical composition, forage and hay yield was examined. The highest forage 
yield at harvest time based on barley; 8939,33 kg/da from Narbon vetch+Lupine+Barley mixture, the 
lowest forage yield at harvest time based on barley; 2598,67 kg/da from Common vetch+Barley was 
obtanied. The highest hay yield based on barley harvest; 2323,56 kg/da from Narbon 
vetch+Lupine+Barley mixture, the lowest hay yield based on barley harvest; 668,82 kg/da from 
Common vetch+Barley was obtanied. The highest forage yield at harvest time based on oat; 4900,00 
kg/da from Narbon vetch+Oat, the lowest forage yield at harvest time based on oat; 2020,00 kg/da 
from Oat was obtained. The highest hay yield based on oat harvest time; 1269,00 kg/da Narbon 
vetch+Oat, the lowest hay yield based on barley harvest; 583,00 kg/da Oat was obtained. 

Keywords: Ġntercropping, vetch, barley, oat, lupins 
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Özet: Bu araĢtırma, 2009-2011 yılları arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü‟nün Bornova deneme tarlalarında, farklı hasat dönemlerinin (baĢaklanma baĢlangıcı, süt olum, 
hamur olum) bazı kıĢlık tahıllarda (arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf) hasıl verimi ve silo yemi 
kalitesi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüĢtür. Sonuçlar, tahılların ve hasat dönemlerinin 
verim ve yem kalitesi özellikleri üzerinde önemli etkilerinin bulunduğunu göstermiĢtir. Hasat dönemi 
ilerledikçe verim yükselmiĢ fakat silo yemi kalitesi düĢmüĢtür. Kaliteli silo yemi için tritikale veya yulaf 
bitkilerinden biri seçilip hamur olum döneminde biçilmesi durumunda yüksek verim elde edilebileceği 
sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: KıĢlık tahıl, biçim zamanı, kuru madde verimi, silo yemi kalitesi 
 

Effect of Different Harvest Stages on the Forage Yield and Quality of some 
Winter Cereals 

 
Abstract: This study was conducted to evaluate the effect of three different harvest stages (early 
heading, milky stage, mid-dough stage) on the forage yield and silage quality of some winter cereals 
(Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Secale cereale, Triticosecale, Avena sativa) on Bornova 
experimental field of Ege University Agriculture Faculty, Dept. of Field Crops, during 2009-2011 growing 
season. Results indicated that cereals and harvest stages had significant effects on the yield and silage 
quality parameters. Yield parameters increased with delaying harvest stages due to progressing 
maturation of cereals but not forage quality characteristics. It was also concluded that one of the oat or 
triticale should be preferred for high yield and should be cut at the beginning of mid-dough maturity 
stages for higher quality silage. 

Keywords: Winter cereals, harvest stages, dry matter yield, silage quality 
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Özet: Ülkemizde ÇeĢit Tescili iĢlemleri 5553 sayılı Tohumculuk Yasası ve buna istinaden çıkarılan 
“Bitki ÇeĢitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir. ÇeĢit tescil ile 
ilgili tüm iĢlemler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu çalıĢma 2012-2014 yıllarında, tetraploid 5 farklı domuz 
ayrığı çeĢitlerinin (Taya, Doğu Yıldızı, Ayfam, Lidaglo, Lidacta ve Populasyon) Konya, Erzurum ve 
Erzurum/Pasinler‟deki verim ve kalite değerlerinin saptanması amacıyla, tesadüf blokları deneme 
deseninde, 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Üç yıllık ortalama sonuçlara göre yeĢil ot verimlerinin 
2220,1-2424,6 kg/da, kuru ot verimlerinin 672,9-760,8 kg/da, protein oranı %10,22-15,69, NDF 
değerleri %58,32-68,26, ADF değerleri  %23,74-38,87, nispi yem değerinin ise 79,9-102,3 arasında 
değiĢtiği saptanmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda Taya, Doğu Yıldızı, Ayfam çeĢitleri tescil edilmiĢ ve 
denemenin yürütüldüğü bölgelerde domuz ayrığının kaba yem amacıyla baĢarıyla yetiĢtirilebileceği 
saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Domuz ayrığı, nispi yem değeri, yeĢil ot verimi, kalite değerleri 
 

Determination of Yield and Quality Values of Some Cock’s Foot Grass 
(Dactylis glomerata L.) Grown in Different Ecological Conditions of 

Turkey  
 
Abstract: In our country variety registration processes are carried out  within the framework of Seed 
law No 5553 and accordingly “Legislation on registration of plant varieties”. All the processes related 
to variety registration are carried out by the variety registration and seed certification centre on behalf 
of ministry of food agriculture and livestock. Breeded and developed varieties by the universities, 
public and private sector institutions, and varieties which are breeded abroad and candidate varieties 
are taken to the value for cultivation (VCU) and distinctness uniformity and stability (DUS) trials by 
comparing standard varieties in different ecologies in the country.  Within the scope of this 
registration system, 5 varieties of cock‟s foot grass are registered in our country so far. This study 
has been conducted in order to identify yield and quality values  of  different tetraploide cock‟s foot 
grass varieties (Taya, Doğu Yıldızı, Ayfam, Lidaglo, Lidacta and Population) in Konya, Erzurum and 
Erzurum/Pasinler, in randomized  block trial design and in four replications in 2012-2014. According 
to results of three year average values , the results vary between as follows; yield of green grass 
2220.1-2424.6kg/da, protein content 10.22-15.69%,  dry matter yield 672.9-760.8 kg/da, NDF values 
58.32-68.26%, ADF values 23.74-38.87%, relative feed value 79.9-102.3. As a result of this study 
Taya, Doğu yıldızı, Ayfam varieties have been registered and it is found that cock‟s foot can be 
successfully grown for the roughage purposes in the region where the trial has been conducted   

Keywords: Cock‟s foot, relative feed value, fresh yield, quality values 
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Özet: AraĢtırma, Tekirdağ koĢullarında bazı tetraploid domuz ayrığı hatlarının yeĢil ve kuru ot 
performanslarını belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür.  Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü‟nce yürütülen araĢtırmalarda seçilen 59 domuz ayrığı klonu materyal olarak 
kullanılmıĢtır. Denemeler; Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2011 ve 2012 
yıllarında, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada yeĢil ot verimi ve kuru ot verimi tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; 
yetiĢtirilen tetraploid domuz ayrığı klonları arasında iki yıllık ortalama yeĢil ve kuru ot verimi 
bakımından istatistiksel olarak önemli farklar bulunmuĢtur.  En yüksek yeĢil ve kuru ot verimi 4-31-4, 2-
31-2-5, 1-31-2-1-1, 1-31-2-1-2, 2-31-2-2 ve 3-31-1-5 nolu klonlarda tespit edilmiĢtir. Hatların ortalama 
yeĢil ot verimi 1688,33-5890,00 kg/da, kuru ot verimi 440,22-1788,93 kg/da arasında değiĢmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Domuz ayrığı, Dactylis glomerata L., yeĢil ot verimi, kuru ot verimi 
  

Determination of Forage Yield Performance of some Tetraploidy 
Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Clones 

 
Abstract: The aim of this research was to determine herbage and hay yield of some diploidy 
orchardgrass clones on Tekirdağ conditions. 59 tetraploidy orchardgrass clones which selected in 
Namik Kemal University Agricultural Faculty Field Crops fields  were used as a material in the 
research. The experiment were carried out as randomised complete block design with three 
replications at Namik Kemal University Agricultural Faculty Field Crops fields between 2010-2012 
years. In this study  was determined herbage yield and hay yield of some tetraploidy orchardgrass 
clones. According to this research results; herbage and hay yields were found to be statistically 
significant differences between tetraploidy orchardgrass clones. The highest yield of herbage and hay 
were obtained from 4-31-4, 2-31-2-5, 1-31-2-1-1, 1-31-2-1-2, 2-31-2-2 and 3-31-1-5 clones. According 
to average two years, herbage yields of orchardgrass clones ranged from 1688.33-5890.00 kg/da, hay 
yields varied from 440.22-1788.93 kg/da. 

Keywords: Orchardgrass, Dactylis glomerata L., herbage yield, hay yield 
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Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Genotiplerinin Çoklu Melez 
Parsellerinde Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: ÇalıĢmada, doğal floradan toplanan bitkilerden seçilen 100 adet çok yıllık çim genotiplerinin bazı 
bitkisel özellikleri belirlenmiĢtir. Genotipler sera Ģartlarında klonlara (kardeĢler) ayrılarak çoğaltılmıĢ ve 
benzer özellikleri bakımından yedi gruba ayrılmıĢtır (A grubunda 15, B grubunda 18, C grubunda 17, D 
grubunda 15, E grubunda 8, F grubunda 16 ve G grubunda 11 genotip). Farklı özellikteki her genotip 
dahil olduğu gruptaki genotip sayısı kadar kardeĢlere ayrılarak çoğaltılmıĢ ve çoklu melez (Polycross) 
parsellerine 50cmx50cm aralıklarla sistematik olarak dikilmiĢtir. Her bir grubu oluĢturan bitkiler 
birbirleriyle serbest tozlaĢmaya bırakılarak tohum vermeleri sağlanmıĢtır. Gruplar arasına izolasyon 
sağlamak için yazlık yulaf ekilmiĢtir. Bu çalıĢmada sunulan gözlemler aĢağıda olduğu gibidir. Yaprak 
dokusu 2,3-8,0 (1= dar/narin; 9=geniĢ/kaba); çim yoğunluğu 1,8-8,1 (1=en az, 9=maksimim yoğunluk); 
Ġlkbaharda büyüme Ģekli 1,3-7,4 (1=dik, 9=yatık); mevsimsel renk değiĢimi 3,1-7,9 (1=saman sarısı-
kahverengi, 9=koyu yeĢile karĢılık); baĢaklanma eğilimi 1,8-8,1 (1=yok yada çok zayıf, 9=çok güçlü) 
arasında değiĢmiĢtir. Sonuç olarak çoklu melez parsellerini oluĢturan bitkiler arasında önem li 
farklılıklar görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Bitkisel özellikler, çok yıllık çim, çoklu melez 
 

Determination of some Plant Characters of Perennial Ryegrass (Lolium 
perenne L.) Genotypes In Polycross Plots 

 
Abstract: In the study, some plant characters of 100 perennial ryegrass genotypes selected from 
plants collected from natural flora were determined. The genotypes were reproduced by splitting to 
clones under greenhouse conditions and were divided into seven groups in terms of similar properties 
(15 genotypes in A group, 18 in B group, 17 in C group, 15 in D group, 8 in E group, 16 in F group and 
11 in G group). All genotypes in different characteristics were reproduced by dividing into fraternal as 
the number of genotypes in the group and were planted as systematic with 50 cm x 50 cm range in 
polycross plots. The plants which were constituted each group were supplied to give seed by allowing 
to free pollination. Summer oats were planted to provide isolation between the groups. The 
observations presented in the study as below. Leaf texture ranges from 2.3 to 8.0 (fine= 1; coarse=9) ; 
grass density, from 1.8 to 8.1 ( minimum= 1, maximum density= 9); the spring regrowth time, from 1.3 
to 7.4 (erect= 1, prostrate= 9); seasonal color, from 3.1 to 7.9 (very light green= 1, very dark green= 
9), tendency of inflorescence, from 1.8- to 8.1 ( non or very poor =1, very strong= 9). Consequently, 
important diversities were seen between plants constituting polycross plots. 

Keywords:  Plant features, perennial ryegrass, polycross plots 
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Çukurova KoĢullarında Bazı Sıcak Mevsim Yem Bitkilerinin 
Performanslarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı sıcak mevsim yem bitkilerinin Çukurova Bölgesi koĢullarında, verim ve kalite 
performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 3 adet sorgum x sudanotu melezi 
çeĢidi (Sugar Graze II, Super Grazer, Nutri Honey), 2 adet silajlık mısır çeĢidi (Truva, PR31Y43), 1 
adet yemlik soya çeĢidi (Yemsoy) ve 1 adet amarant ıslah hattı (A14) materyal olarak kullanılmıĢtır. 
AraĢtırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2012 yılında, Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü AraĢtırma ve Uygulama Alanı‟nda yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada yeĢil ot verimleri, bitki boyu uzunlukları, ham protein, ADF ve NDF oranları ölçülmüĢtür. 
AraĢtırma sonuçlarına göre, yeĢil ot verimi bakımından en yüksek değer (5416 kg/da)  Sugar Graze II 
sorgum x sudanotu melezi çeĢidinden, en düĢük değer (1964 kg/da) ise yemlik soya bitkisinden elde 
edilmiĢtir. Amarant bitkisi (4762 kg/da) ise Super Grazer sorgum x sudanotu melezi çeĢidi (4764 
kg/da) ile benzer sonuçlar ortaya koymuĢtur. Kalite özellikleri bakımından ise, amarant ve yemlik soya 
en yüksek ham protein (%10,56-10,89) ve en düĢük NDF oranlarını (%44,96-45,12) verirken, en 
düĢük ADF oranları silajlık mısır çeĢitlerinden (%29,44-30,34) elde edilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda, 
sorgum x sudanotu melezi ve amarant bitkilerinin bölge koĢullarında yem üretimi amacıyla silajlık 
mısıra alternatif olarak baĢarıyla yetiĢtirilebileceği kanaatine ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Amarant, silajlık mısır, sorgum x sudanotu melezi, yemlik soya 
 

Determination of Performance of some Warm Season Forages under 
Cukurova Conditions  

 
Abstract: This study was conducted to determine yield and quality performance of some warm 
season forage crops under Cukurova conditions. Three sorghum x sudangrass hybrid cultivars (Sugar 
Graze II, Super Grazer, Nutri Honey), two silage maize cultivars (Truva, PR31Y43), one forage 
soybean cultivar (Yemsoy) and one amaranth bred line (A14) were used as materials in the research. 
Field trial was established at the experimental area of the Field Crops Department of Cukurova 
University according to randomized complete block design with three replications in 2012. Green 
herbage yields, plant heights, crude protein, ADF and NDF ratios of the forage crops were measured. 
According to results, the highest green herbage yield (5416 kg da

-1
) was obtained by Sugar Graze II, 

which is one of the sorghum x sudangrass hybrid cultivars whereas the lowest value was observed in 
forage soybean (1964 kg da

-1
). Amaranth gave the similar green herbage yield results (4762 kg da

-1
) 

to Super Grazer (4764 kg da
-1

), which is one of the sorghum x sudangrass hybrid cultivars in the 
study. With regard to quality properties, amaranth and forage soybean gave the highest crude protein 
ratios (10.56-10.89%) and the lowest NDF ratios (44.96-45.12%) whereas the lowest ADF ratios 
(29.44-30.34%) were observed in silage maize cultivars. In conclusion, amaranth and sorghum x 
sudangrass hybrid may be grown successfully as alternative forage crops to silage maize under 
Cukurova conditions.  

Keywords: Amaranth, forage soybean, silage maize, sorghum x sudangrass hybrid  
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Çukurova KoĢullarında Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin 
Tohum Verimi ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir 
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Özet: Bu araĢtırma, Çukurova koĢullarında yetiĢtirilebilecek ve ülke dıĢından ilk kez getirilen  bazı çok 
yıllık sıcak mevsim baklagil yembitkilerinden Stylosanthes hamata cv. Verano, Stylosanthes 
guianensis cv. Cook, Stylosanthes scabra cv. Seca, Stylosanthes scabra cv. Caatinga ve 
Aeschynomene americana cv. Lee tür ve çeĢitlerinin  tohum verimi ve bazı morfolojik özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla 2012 yılında yürütülmüĢtür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 
dört tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada tohum verimi, dal sayısı, bakla sayısı, baklada tohum 
sayısı, m

2
‟de bitki sayısı ve bin dane ağırlığı incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, m

2
‟de en 

yüksek bitki sayısı (32 adet) Stylosanthes hamata cv Verano, en yüksek dal sayısı (10,8 adet), 
baklada tohum sayısı (14,4 adet) Stylosantus scabra cv Caatinga çeĢidinde, en yüksek bakla sayısı 
(35,2 adet), bin dane ağırlığı (3,1 gr), tohum verimi (11,4 kg/da) Aeschynomene americana cv Lee 
çeĢitlerinde saptanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına dayanılarak, Aeschynomene americana cv. Lee, 
Stylosanthes scabra cv. Caatinga çeĢitlerinden diğer türlere göre daha yüksek tohum verimi elde 
edildiği, her iki çeĢidin tohumluk üretimi ile ilgili bazı agronomik çalıĢmaların yapılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çokyıllık sıcak mevsim baklagil yembitkileri, morfoloji, tohum 
 

A Research on Seed Yield and Morfological of some Warm Season 
Perennial Legumes Under Çukurova Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was conducted to determine yield, morfological of some warmseason 
perennial legumes species and cultivars  as Stylosanthes hamata cv. Verano, Stylosanthes 
guianensis cv. Cook, Stylosanthes scabra cv. Seca, Stylosanthes scabra cv. Caatinga, 
Aeschynomene americana cv Lee, under irrigated conditions in Çukurova region during the year of 
2012. In the study, seed yield, the number of branches, number of pods, number of plantsper m

2
, 

thousand grain weight were determined. According to the survey, the highest number of plantsper m
2
 

(32) Stylosanthes hamata cv Verano, the highest number of branches (10.8units), number of 
seedsperpod (14.4 units) Stylosantes scabra cv Caatinga varieties, the highest number of pods (35.2 
units) , thousand grain weight (3.1 g), seed yield (11.4 kg / ha) was found in Aeschynomene 
americana cv Lee. According to the survey, on seed yield of Aeschynomen eamericana cv Lee and 
Stylosantes scabra cv Caatinga said could be made of some agronomic research. 

Keywords: Warmseason perennial legume forage, morfology, seed 
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Mersin Sulu KoĢullarında Ġkinci Ürün Olarak YetiĢtirilen Sorgum x Sudan 
Otu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) 
Melezinde Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Verim ve Bazı Özelliklere 
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Özet: Bu çalıĢma, Mersin Ġli Mezitli ilçesi sulu koĢullarında ikinci ürün olarak yetiĢtirilen sorgum x 
sudanotu (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) melezinde farklı azot 
dozu uygulamalarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak Sugar Grazer 2 çeĢidi kullanılmıĢ ve üç biçim yapılmıĢtır. 
Denemede yedi farklı azot dozunun (0, 5, 10, 15, 10+5, 20 ve 10+5+5 kg N/da) sorgum x sudanotu 
melezinde bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak - sap oranı, kardeĢ sayısı, yeĢil ot, kuru ot ve ham protein, 
NDF oranları üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, sorgum x sudanotu melezinde en 
yüksek bitki boyu birinci ve ikinci biçimlerde 20 kg/da N dozundan, üçüncü biçimde ise N10+5+5 kg 
dozundan elde edilmiĢtir. Bitkideki yaprak sayısı artan azot dozuyla artmıĢtır. Yaprak-sap oranında ise 
istatistiksel olarak önemli bir değiĢiklik meydana gelmemiĢtir. Bitkideki kardeĢ sayısı en fazla ikinci 
biçimde belirlenmiĢ ve yine 20 kg/da N dozundan alınmıĢtır (8.8 adet/ bitki). Üç biçimin toplam en 
yüksek yeĢil ve kuru ot verimleri sırasıyla 11864.4, 3369.4  kg/da olarak N20 azot dozundan elde 
edilmiĢtir. Ham protein, NDF oranları azotlu dozlarındaki değiĢimden etkilenmemiĢtir. Sonuç olarak en 
yüksek bitki boyu, kardeĢ sayısı, yeĢil ot, kuru ot ve ham protein oranı N20 azot dozunda belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Azot dozları,  ot verimi, ot kalitesi, 2. ürün, sorgum x sudanotu 
 

The Effects Diffrent Nitrogen Doses on Yield and Some Agronomic 
Traits in Sorghum x Sudangrass Hybrid (Sorghum bicolor (l.) 

Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf) Grown as a Second 
Crop Under Ġrrigated Condition of Mersin Province 

 
Abstract: This research conducted to determine the effects of different nitrogen doses on yield and 
some quality traits in sorghum x sudangrass (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense 
(Piper) Stapf) hybrids at Mezitli province of Mersin as second crop. Sugar Grazer 2 cultivar was used 
as plant material and 3 different harvest dates practiced. The effects of seven different nitrogen doses 
(0, 5, 10, 15, 10+5, 20 and 10+5+5 kg N/da) were studied on plant height, number of leaf, leaf-stalk 
proportion, tiller number, green fodder, dry herbage and crude protein, NDF ratios. In the result of this 
study, highest plant height was obtained from 20 kg/da N at first and second harvests whereas 
N10+5+5 kg/da application were give best results for plant height in third harvest date. Depend of 
rising amount of nitrogen, tillage amount was increased. There is no significance difference between 
nitrogen doses for leaf/stalk ratio. Highest amount of tiller number was achieved in 20 kg/da dosage at 
second harvest date (8.8 number/plants). Total highest green, dry fodder and crude protein was 
achieved 11864.4, 3369.4 and 231.2 kg/da respectively from N20 application. Crude protein, NDF 
ratios are not affected by differences in nitrogen doses. Consequently highest plant height, tiller 
number per plant, green fodder yield, dry herbage and crude protein ratios were determined in N20 
application. 

Keywords: Nitrogen dosages,  herbage yield, herbage quality, second crops, sorgum x sudanotu 
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Özet: Bu çalıĢma, Yozgat koĢullarında 1 adet sudan otu (Gözde-80) ve 2 adet sorgumxsudan otu 
melez (Aneto ve Bovital) çeĢitlerinin kaliteleri üzerine 6 farklı azot dozunun (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 
kg/da) etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Süt olum döneminde hasat edilen bitkilerin 
yaprak, gövde ve salkım aksamları ayrılmıĢ, analizler de bu bitki aksamlarında ayrı ayrı belirlenmiĢtir. 
Belirlenen özellikler; yaprak, gövde, salkım oranı ile birlikte; ham protein, ADF, NDF, ham kül, P, K, Ca 
ve Mg oranlarını kapsamaktadır. ÇalıĢmada yaprak oranı %14,50 ile 32,30, gövde oranı %53,90-
67,31, salkım oranı ise %11,10-21,94 arasında değiĢmiĢtir. Ham protein oranları yaprak, gövde ve 
salkımda sırasıyla %12,37-15,41, %6,29-8,76 ve %13,66-15,41 arasında değiĢmiĢtir. Yapılan istatistiki 
analiz sonucunda, sudanotu ve sorgumxsudanotu melezi çeĢitlerin her birinin de Yozgat ekolojik 
koĢullarında sulanabilir Ģartlarda alternatif kaba yem kaynağı olarak yetiĢtirilebileceği ve gövde oranını 
düĢürdüğü ve yaprak oranını arttırdığı göz önüne alındığında dekara 16 kg azot uygulamasının yeterli 
olacağı sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sudan otu, melez, kalite, azot 
 

Effect of Different Nitrogen Doses on Quality Traits of Sudan grass and 
SorghumxSudan grass Hybrids 

 
Abstract: This study was conducted to determine the effects of 6 different nitrogen doses (0, 4, 8, 12, 
16 ve 20 kg/da) on quality traits of 1 sudan grass (Gözde-80) and 2 sorghumxsudan grass hybrids 
(Aneto and Bovital) in Yozgat condition. The plants that harvested milk dough stage separated as leaf, 
stem and bunch, and the analyses was done separately this part. The quality traits consist of crude 
protein, dry matter, ADF, NDF, ADP, Ca, Mg, K ve P. This study plant, stem and bunch ratio ranged 
from % 14.50 and 32.30, % 53.90 and 67.31, % 11.10 – 21.94, respectively. Crude protein ratio in 
plant, stem and bunch varied from % 12.37 to 15.41, % 6.29 to 8.76 ve % 13.66 to 15.41, respectively. 
According to results of statistical analyses; Aneto, Bovital and Gözde-80 varieties can be grown as 
alternative roughage source under irrigated conditions in Yozgat, and 16 kg/da N was sufficient 
because of increase leaf ratio and decrease stem ratio. 

Keywords: Sudan grass, hybrids, quality, nitrogen. 
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Yozgat ġartlarında Ana ve Ġkinci Ürün Olarak YetiĢtirilebilecek Sorgum, 
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Özet: Bu çalıĢma, Yozgat ekolojik koĢullarında ana ve ikinci ürün olarak ekilen sorgum, sudan otu ve 
sorgumxsudan otu melez çeĢitlerinin 2 farklı biçim zamanında verim ve kalite özelliklerini belirlemek 
amacıyla,  2013 yılı yetiĢtirme döneminde yürütülmüĢtür. Bitki materyali olarak 5 adet sorgum, 1 adet 
sudan otu, 5 adet sorgumxsudan otu melezi ve 2 mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırma BölünmüĢ 
Parseller Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada ortalama bitki boyu, 
kuru ot verimi, ham protein oranı ve ham protein verimi, ADF ve NDF oranları sırasıyla ana ürün 
ekiminde 136,8-177,3 cm, 609,5-1183,0 kg/da, %8,30-10,98, 57,9-129,7 kg/da, %34,1-40,1 ve % 
62,7-77,1; ikinci ürün ekiminde ise 125,6-166,3 cm, 661,3-1102,0 kg/da, %11,10-13,54, 55,1-144,1 
kg/da, %27,6-33,0 ve %60,0-68,2 arasında değiĢim göstermiĢtir. Yozgat ekolojik Ģartlarında sulanabilir 
koĢullarda çeĢitlerin kuru ot verimi ve toplam ham protein verimleri göz önüne alındığında; ana ürün 
olarak mısır çeĢitleri Arifiye, Shemal ve sorgumxsudan otu melezi olan Sugar Graze II, ikinci ürün 
olarak ise sorgumxsudan otu melezi olan Jumbo çeĢidi üstün bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Sorgum x sudan otu melezi, kuru ot verimi, ham protein, ADF, NDF 
 

Determination of Sorghum, Sudan Grass and Sorghumxsudan Grass 
Hybrid Varieties as The Main and Second Crop in The Yozgat Province 

 
Abstract: This research was conducted to determine forage yield and qualities of sorghum, sudan 
grass and sorghumxsudan grass varieties sown as main and second crop and harvested two different 
stages in Çekerek-Yozgat condition in 2013 growing season. As plant material 5 sorghum, 1sudan 
grass, 5 sorghumxsudan grass and 2 corn varieties were used. The experiment was arranged in split 
plot design with three replications. In this study, the average plant height, hay yield, crude protein 
ratio, crude protein yield, ADF and NDF ratio was ranged from 136.8 to 177.3 cm, 609.5 to 1183.0 
kg/da , 8.30 to 0.98 % , 57.9 to 129.7 kg/da, 34.1to 40.1 % and 62.7 to 77.1 % in main crop and, 125.6 
to 166.3 cm, 661.3 to 1102.0 kg/da, 11.10 to 13.54 %, 55.1 to 144.1 kg/da, 27.6 to 33.0 % and 60.0 - 
68.2 % in the second crop, respectively. At the end of the one year study, Arifiye, Shemal variety of 
corn, Sugar Graze II variety of sorgumxsudan grass as the main crop, and Jumbo variety of 
sorgumxsudan grass as the second crop were superior considering hay and crude protein yield in the 
Yozgat ecological conditions with irrigation. 

Keywords: Sorghumxsudan grass hybrids, hay yield, crude protein, ADF, NDF 
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Özet: Bu çalıĢma, farklı sorgum çeĢitlerinin Antalya sahil koĢullarındaki bazı agronomik özelliklerini 
belirlemek amacıyla, 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri bölümünde 
yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve 
materyal olarak 3 adet sorgum (Leoti, E. Sumak, Rox) ve 1 adet sudan otu çeĢidi (Gözde-80) 
kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada bitki boyu (cm), yeĢil verim (kg/da), kuru madde oranı (%), kuru ot verimi 
(kg/da), yaprak, sap ve salkım oranı (%) ile yaprak, sap ve salkım kuru madde oranı (%) gibi bazı 
agronomik değerler araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre çeĢitlerin bitki boyları 233 ile 295 cm, 
yeĢil ot verimleri 4056 ile 6397 kg/da, kuru madde oranları %23,58 ile %35,22, kuru madde verimleri 
ise 1438 ile 1591 kg/da arasında değiĢmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçları, özellikle yüksek yeĢil ot verimi 
sağlayan Leoti ve Rox çeĢitlerinin Antalya sahil koĢullarında ikinci ürün koĢullarında baĢarılı bir Ģekilde 
yetiĢtirilebileceğini göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sorgum, bitki boyu, yeĢil ot verimi, kuru madde oranı, kuru ot verimi 
 

The Determination of Agronomic Traits of Sorghum Cultivars in Antalya 
Coastal Areas 

 
Abstract: This research was conducted to determine certain agronomic traits of different sorgum 
cultivars Akdeniz University, Agriculture Field Crops Deparment in Antalya in 2013. The field 
experiment was established in randomized block design with three replications and 3 sorghum 
cultivars (Leoti, E. Sumak, Rox) and 1 sudan grass cultivar (Gözde-80) were used as plant materials. 
In study, plant height (cm), green herbage yield (kg.da

-1
), dry matter ratio (%), dry matter yield (kg.da

-

1
), leaf, stem and head ratio (%), leaf, stem and head dry matter ratio (%) were investigated. According 

to the results, plant height ranged from 233 to 295 cm and green herbage yield from 4056 to 6397 
kg.da

-1
. While dry matter ratios varied between 23.58 %  and 35.22 %, dry matter yield ranged from 

1438 to 1591 kg.da
-1

. Result of study shown that, Leoti and Rox cultivars which have high green 
herbage yield can cultivate in coastal area of Antalya in second crop conditions. 

Keywords: Sorghum, plant height, green herbage yield, dry matter ratio, dry herbage yield. 
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Bursa KoĢullarında YetiĢtirilen ġeker Darısı x Sudan Otu (Sorghum 
bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr x Sorghum sudanense (Piper) 

Stapf.) Melez Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma Bursa ekolojik koĢullarında yetiĢtirilen Ģeker darısı x sudan otu melezlerinin verim ve 
kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada bitki materyali olarak 
Uludağ Üniversitesi tarafından geliĢtirilen 1, 8, E-26, E-27, E-28, 32-1, 29-1 hatları ile Ģahit olarak 3 
farklı sorgum x sudan otu melez çeĢidi (Greengo, Aneto, Sugar Grazer II) kullanılmıĢtır. Deneme, dört 
tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüĢtür. AraĢtırmada bitki boyu (cm), sap çapı 
(mm), yaprak sayısı (adet/bitki), yaprak oranı (%), yeĢil ot verimi (kg/da), kuru ot verimi (kg/da) ve ham 
protein oranı (%) gibi özellikler incelenmiĢtir. Denemeden elde edilen sonuçları göre, Ģekerdarı x 
sudan otu melezlerinin Bursa ve benzeri ekolojilerde yetiĢtirilebileceği, piyasada bulunabilen bazı 
sorgum x sudan otu çeĢitleri ile rekabet edebileceği tespit edilmiĢtir. Ancak daha sağlıklı bir öneri için 
diğer yıllarda alınacak sonuçlarında dikkate alınması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: ġeker darısı x sudan otu melezi, yeĢil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı  
  

The Determınatıon of Yıeld and Qualıty Components on Sweet Sorghum 
x Sudangrass (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Monlenbr x 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) Hybrıd Lınes in Bursa Condıtıons 
 
Abstract: This study was carried out to investigate the effects  on yield and quality components in 
sweet sorghum x sudangrass hybrids lines under the the ecological condition of Bursa. Field trials 
were conducted in 2014 at the research areas of Agricultural Research and Applied Center, Uludag 
University. In this study 1,8, E-26, E-27, E-28, 32-1, 29-1 sweet sorghum x sudangrass hybrid lines 
obtained from Uludag University and 3 sorghum x sudangrass hybrid cultivars (Greengo, Aneto, Sugar 
GrazerII) were used as material. The resarch was designed according to randomized block with four 
replications. In the research, some characters such as plant height (cm), plant diameter (mm), number 
of leaf (unit/plant), leaf ratio (%), green forage yield (kg/da),  dry matter yield (kg/da) and crude protein 
content (%) were investigated. According to the results obtained from the experiment, It indicated that 
sweet sorghum x sudangrass hybrids lines can be grown under Bursa and similiar ecological 
conditions and can be compete with some varieties available on the market. However, it is necessary 
to consider the results in other years to be done for more healthier proposals in future.  

Keywords: sweet sorghum x sudangrass hybrid, green forage yield, dry matter yield, crude protein 
content  
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Tatlı Darı (Sorgum bicolor (L.) Moench var. saccharatum)’nın Söke/Aydın 
Ekolojik KoĢullarındaki Performansı Üzerine Bir AraĢtırma 
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Özet: Bu araĢtırma, 2012 yılı yaz mevsiminde Söke ovası ekolojik koĢullarında tatlı darı bitkisinin 
performansını incelemek, verim ve diğer bazı özellikleri belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Tek yıllık 
sonuçlar, tatlı darı bikisinin Söke koĢullarında yüksek verim ve iyi bir yem kalitesine sahip olarak 
oldukça iyi uyum sağladığını ve toplamda 7,2 t/da‟a ulaĢan iki silajlık biçim alındığını ve 314 kg/da‟lık 
tane verimi elde edildiğini göstermiĢtir. Ayrıca dekardan 60 litre biyoetanol üretim kapasitesi de 
bulunduğu anlaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tatlı darı, Sorgum bicolor var. saccharatum, yaĢ ot, tane ve etanol verimi 
 

An Investigation on the Performance of Sweet Sorghum (Sorgum bicolor 
(L.) Moench Var. Saccharatum) under Söke/Aydın Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was to examine the adaptation and yield and some other characteristics of sweet 
sorghum under the ecological conditions of Söke plain in summer crop production season of 2012. 
One year results indicated that sweet sorghum adapted successfully to Söke conditions with high yield 
and good forage quality. It was also concluded that sweet sorghum has 72 t ha

-1
 fresh forage yield 

(sum of 2 cuts), 3.14 t ha
-1

 grain yield and 600 liter ha
-1

 ethanol production capacity. 

Keywords: Sweet sorghum, biomass yield and forage quality, ethanol yield. 
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Özet: Bu araĢtırma, 2010 ve 2011 yıllarında iki yıl süreyle GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tarımsal 
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi deneme tarlalarında, farklı anaerobik ürün dozlarının silajlık mısırın 
verim ve kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırma, tesadüf blokları 
deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. AraĢtırmada materyal olarak, Fito 
Tohumculuk‟tan sağlanan Mataro silajlık mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. Ekim, 5 m uzunluğundaki 
parsellere sıra arası 70 cm olacak Ģekilde 4 sıra halinde markörle açılan parsellere el ile ekilmiĢtir. 
Denemede, TÜBĠTAK MAM tarafından laboratuvarda üretilen anaerobik ürünlerinden sırasıyla dekara 
0, 2, 4 ve 6 ton olmak üzere ekilecek parsellere ekim öncesi karıĢtırılmıĢ ve daha sonra tohum ekimleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; yaĢ ot verimi 5369,0-
6931,0 kg/da, kuru madde verimi 2730,9-3482,5 kg/da, ham protein oranı %9,05-10,73, ham kül oranı 
%4,73-6,87, ADF oranı %19,66-23,88, NDF oranı %41,15-47,40 arasında değiĢmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Silajlık mısır, anaerobik ürün dozu, verim, kalite 
 

Effects of Different Anaerobic Product Doses on Yield and Quality 
Components of Silage Corn Under Kazova-Tokat Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was carried out to determine of effect of different compost doses on the yield 
and quality characteristics of silage corn under Kazova-Tokat ecological conditions during 2010 and 
2011 years. Mataro silage corn cultivar obtained from Fito Seed Company was used as plant material. 
Field experiments started on 23 th of June, 2010 and 30th of June, 2011 was designed in a 
randomized complete block with three replications.. Plot size was 5 x 2.8 m. Four different compost 
doses (0, 20, 40 and 60 ton/ha) were uniformly applied by mixing to the soil before sowing. According 
to the two years, green forage yield (5369.0-6931.0kg/da), dry matter yield (2730.9-3482.5 kg/da), 
crude protein content (9.05-10.73 %) crude ash content (4.73-6.87 %), ADF content (19.66-23.88 %), 
NDF content (41.15-47.40 %) were ranged based on two years production.  

Keywords: Silage corn, anaerobic product doses, yield, quality 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir (KAMAG-106G026) 

  

mailto:yasar.karadag@gop.edu.tr


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

358 
 

Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri 
Üzerine Bir AraĢtırma 

 
Bülent Budak

1*
, Hikmet Soya

2
, ġükrü Sezgi Özkan

2
, Behçet Kır

2
, Gülcan Demiroğlu Topçu

2
,  

Ali Salman
3
, Mustafa Yılmaz

4
 

 
1 
Ege Üniversitesi Ödemiş MYO, Ödemiş-İzmir 

2 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir 

3 
Ege Üniversitesi, Bayındır MYO, Bayındır-İzmir 

4 
Sakarya Üniversitesi, Pamukova MYO, Pamukova-Sakarya 

* 
Sorumlu Yazar İletişim: bulent.budak@ege.edu.edu.tr  

 
Özet: Bu araĢtırma, 2012 yılında Ege Üniversitesi ÖdemiĢ Meslek Yüksekokulu araĢtırma tarlalarından 
elde edilen bazı baklagil (Vicia sativa, Onobrychis viciifolia, Trifolium resupinatum, Trifolium pratense) ve 
buğdaygil (Lolium perenne, Alopecurus pratensis, Lolium multiflorum) yembitkilerinde, silajlık kalite 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Elde edilen silajların kuru madde içeriği, pH, DLG ve 
Flieg puanı gibi özellikleri incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre; buğdaygil silajlarının kalite özellikleri 
açısından ön plana çıktığı saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Baklagiller, buğdaygiller, silaj kalitesi 
 

An Investigation on Silage Quality of some Graminea and Legume Forage 
Crops 

 
Abstract: This research was carried out at the experimental fields of Odemis Training Collage, Ege 
University in 2012.  This study was conducted to determine the silage quality and some other silage  
characteristics of legumes (Vicia sativa, Onobrychis viciifolia, Trifolium resupinatum, Trifolium 
pratense) and grasses (Lolium perenne, Alopecurus pratensis, Lolium multiflorum). For this purpose, 
dry matter, pH, DLG and Fleig score were observed. 
According to the findings, grasses came to the forefront in terms of forage quality characteristics. 

Keywords: Legumes, grasses, silage quality. 
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Özet: Bu çalıĢma, Antalya sahil koĢullarında, silajlık olarak kullanılabilecek bazı mısır (Zea mays L.) 
çeĢitlerinin silaj verimi ve bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme 
2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında ikinci 
ürün döneminde yapılmıĢtır. Materyal olarak dört adet mısır çeĢidinin (Burak, ġafak, Side, Efe) 
kullanıldığı deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 
ÇalıĢmada mısır çeĢitlerinin bitki boyu (cm), yeĢil ot verimi (kg/da), kuru madde oranı (%), kuru madde 
verimi (kg/da), yaprak oranı (%), sap oranı (%) ve koçan oranları (%) incelenmiĢtir. Elde edilen 
sonuçlara çeĢitlerin bitki boyları 199,3-211,7 cm, yeĢil ot verimi 2742,3 kg/da ile 3122,7 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. Kuru madde oranları %24,8-29,0, kuru madde verimleri ise 684,7-906,3 kg/da arasında 
değiĢmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçları irdelendiğinde özellikle yüksek yeĢil ot ve kuru madde verimi 
sağlayan ġafak çeĢidinin silajlık olarak Antalya sahil bölgelerinde ikinci ürün koĢullarında diğer 
çeĢitlerden daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, mısır, silaj, verim, Zea mays L. 
 

Determination of Yield and some Agronomical Characteristics of Certain 
Maize (Zea mays L.) Cultivars for Silage in Antalya Conditions 

 
Abstract: This research was conducted to determine silage yield and some agronomical 
characteristics of certain maize (Zea mays L.) cultivars in Antalya coastal conditions. Experiment was 
set in trial fields of Department of Field Crops of Faculty of Agriculture of Akdeniz University during 
second crop season in 2013. In this study, four maize varieties (Burak, ġafak, Side and Efe) were 
used as plant material and experiment was arranged with three replications in randomized complete 
block design. In study, plant height (cm), green forage yield (kg.da

-1
), dry matter ratio (%), dry matter 

yield (kg.da
-1

), leaf, stem and ear ratio (%)of maize varieties were investigated. According to the 
results, plant height ranged from 199.3 to 211.7 cm and green forage yield from 2742.3 to 3122.7 kg 
da

-1
. While dry matter ratios varied between 24.8 % and 29.0 %, dry matter yield ranged from 684.7 to 

906.3 kg da
-1

. According to study results, ġafak was observed more successful than other cultivars in 
terms of green forage yield and dry matter yield in Antalya coastal areas in second crop conditions. 

Keywords: Antalya, maize, silage, yield, zea mays L. 
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Özet: Bu araĢtırma; 2013 ve 2014 yılları arasında Adana ilinde, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü Hacıali iĢletmesinde ikinci ürün koĢullarında yürütülmüĢtür. Tesadüf blokları 
deneme desenine göre 4 tekrarlı olarak kurulan bu denemelerde 14 adet mısır çeĢidi tohumluk 
materyali olarak kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada ise bitki boyu (cm), yaprak sayısı (adet/bitki), koçan 
sayısı (adet/bitki), tepe püskülü çıkarma süresi (gün), silaj olum süresi (gün), yeĢil ot verimi (kg/da), 
kuru ot verimi (kg/da), koçan/bitki oranı (%), sap/bitki oranı (%), yaprak/bitki oranı (%) ile stover verimi 
(kg/da) arasındaki korelasyonlara bakılmıĢtır. ÇeĢitler bazında stover verimleri istatistiki olarak 4 farklı 
grupta toplanmıĢ ve 510,83 ile 905,11 kg/da arasında değiĢmiĢtir. Ġncelenen özellikler arasında 
istatistiki olarak en yüksek ve önemli negatif korelasyon değeri (r:-0,91

**
), sap/bitki (%) ile koçan/bitki 

(%) oranları arasında bulunmuĢtur. En yüksek ve önemli pozitif korelasyon değeri (r:0,92
**
) ise stover 

verimi ile kuru ot verimi arasında saptanmıĢtır. Stover verimi (kg/da) ile koçan sayısı (adet/bitki) 
arasındaki korelasyon katsayısı da (r:0,0005

öd
); pozitif yönde ve sıfıra çok yakın bir değerde olduğu 

için aralarındaki iliĢkide istatistiki olarak önemsiz bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ġkinci ürün, silajlık mısır, stover verimi, korelasyon 
 

The Determination of Relationship between Yield and Yield Components 
of some Corn Silage Types under the Second Crop Conditions 

 
Abstract: Experiments with the aim to investigate the performances of some different corn silage 
varieties were carried out during the second crop season of the year 2013 and 2014 in Adana East 
Mediterranean Agricultural Research Institute Hacıali Farm. In the experiments 14 corn varieties as 
silage material were used. Field experiments were conducted with randomized block design with four 
replications. In the study, plant height (cm), number of leaves (unit/plant), number of cob (unit/plant), 
tassel extraction period (days), the silage period (days), green forage yield (kg/da), Dry hay yield 
(kg/da), cob / plant ratio (%), Stem / plant ratio (%), leaf / plant ratio (%) and Stover yield (kg/da) were 
determined. Stover yield was changed between 510,83 and 905,11 kg/da (P<0.05).  
The highest and statistically significant negative correlation between the value of the observed 
characteristics (r:-0.91**), Stem/plants (%) by the cob/plant (%) was found among the rates. Highest 
value and significant positive correlation (r:0.92**) was found between dry hay yield and the yield of 
stover. Stover yield (kg/da) and number of cob (unit/plant) between the correlation coefficient 
(r:0,0005

ns
); because it is in a positive direction and a value very close to zero in the relationship 

between them was not significant statistically. 

Keywords: Second crop, corn silage varities; stover yield, correlation 
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Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır ÇeĢitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi 
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1
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1
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*
Sorumlu Yazar İletişim: hosafli@hotmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma Iğdır ovasında, 13 adet OSSK 644, TK6063, C31P41, C31Y43, ARMA, DK743, 
GIGA, HIDO, PASHA, ATRIA, MAX935,C31G98 ve DK626 silajlık mısır çeĢidi kullanılarak, 2012 ve 
2013 yıllarında Tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak denenmiĢtir. Her iki yılda 
çeĢitlerin süt olum döneminde, yeĢil ot verimi, sap oranı, yaprak oranı, koçan oranı, yaprak oranı, bitki 
boyu ve bitkide koçan oranı gibi özellikleri incelenmiĢtir. Ortalamaya göre dekara yaĢ ot verimleri 
5343,0 ve 6713,2 kg arasında değiĢmiĢtir. Ġncelenen özellikler bakımından C31P41, ATRIA ve 
MAX935 ümitvar çeĢit adayları olarak kabul edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Silajlık mısır, verim 
 

Determination of Yield of some Silage Corn Cultivars Iğdır  
  
Abstract:  This research was conducted to determine the general condition of the cultivation of corn 
silage in the province of Iğdır, its villages Karakoyunlu, Aralık, Tuzluca and Merkez, using stratified 
sampling method in 50 agricultural establishments. Also silage samples taken from farmers with 
quality status of locally grown corn silage were revealed. Soil preparation for planting corn silage as 
the main products of agriculture were usually in the fall. Most of the growers were able to  sensitivity 
on quality seed and their average  hybrid seeds were 3-10 kg per da. Most of the farmers have been 
produced  for silage corn and while  the rest  for seed corn with pneumatic machine. 66.67 % of 
farmers  have preferred varieties with high yield accounted for the cobs and stalks. Despite recently 
silage corn growers in parallel to the increase of support an increase in cultivation areas, but there are 
problems in marketing. pH is an important parameter in determining the level of fermentation of silo 
silage. pH values were ranged from 4.05 to 4.65. The slightly higher pH of the silage, is said to be 
derived from storage conditions or corn variety, harvest time and  the application technique. NDF and 
ADF of silage examples  had was found to be an average rate of 45.17%  and 21.36%. The difference 
between NDF and ADF compared to the average of the samples was determined as 23.8%. Generally 
speaking, although there are some problems, silage corn production appeared to be in good condition 
in the ecological conditions of the region of Iğdır. 

Keywords: Iğdır, silage corn production 
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Iğdır’da Silajlık Mısır Tarımı 
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Özet: Bu araĢtırma, Iğdır ilinin silajlık mısır tarımının genel durumunun  belirlenmesi amacıyla 
yapılmıĢtır. Karakoyunlu, Aralık, Tuzluca ve Merkez köylerinden tabakalı örnekleme yöntemi 
kullanılarak 50 tarımsal üretim yapan çiftçi ailesi ile görüĢme yapılmıĢtır. Ayrıca yetiĢtiricilerden alınan 
silaj örnekleriyle yörede yetiĢtirilen silajın  kalite durumu ortaya konulmuĢtur. Silajlık mısır ekimi için 
toprak hazırlığı, genelde sonbaharda ana ürün olarak tarımı yapılmaktadır. YetiĢtiricilerin çoğu kaliteli 
tohum konusunda hassasiyet gösterdikleri ve dekara  ortalama 3-10 kg hibrit  tohum kullanmaktadırlar. 
Çiftçilerin %88,46‟sının silajlık ve %11,54‟ünün ise tanelik mısır yetiĢtirdikleri ve ekimi hassas 
(pnömatik) ekim makineleriyle yapmaktadırlar. Çitçilerin % 66,67‟sinin koçan ve sap verimi yüksek 
olan çeĢitleri tercih etmektedirler. YetiĢtiricilerin son zamanlarda silajlık mısır desteğinin artıĢına 
paralel olarak ekim alanlarında artıĢ olmasına rağmen pazarlamada sorunlar yaĢanmaktadırlar. Silo içi 
mayalanma düzeyinin belirlenmesinde silajın pH değeri önemli bir parametredir. Silaj örneklerinin pH 
değeri 4,05 ile 4,65 arasında değiĢmiĢtir.  pH değeri biraz yüksek olan silajların, depolama 
Ģartlarından veya hasat zamanı ve uygulama tekniklerinden kaynaklanabileceği söylenebilir. Silaj 
örneklerinin ortalama NDF oranı %45,17 ve ADF oranı ise %21,36 olarak bulunmuĢtur. Ortalama NDF 
ve ADF arasındaki fark %23,8  olarak belirlenmiĢtir. Genel olarak bakıldığında, bazı sorunlar olmasına 
rağmen, bölgenin ekolojik koĢullarında, silajlık mısır tarımının iyi durumda olduğu ortaya çıkıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Iğdır, silajlık mısır tarımı 
 

Corn Silage Production in Iğdır 
 

Absract:  This research was conducted to determine the general condition of the cultivation of corn 
silage in the province of Iğdır, its villages Karakoyunlu, Aralık, Tuzluca and Merkez, using stratified 
sampling method in 50 agricultural establishments. Also silage samples taken from farmers with 
quality status of locally grown corn silage were revealed. Soil preparation for planting corn silage as 
the main products of agriculture were usually in the fall. Most of the growers were able to  sensitivity 
on quality seed and their average  hybrid seeds were 3-10 kg per da. Most of the farmers have been 
produced  for silage corn and while  the rest  for seed corn with pneumatic machine. 66.67 % of 
farmers  have preferred varieties with high yield accounted for the cobs and stalks. Despite recently 
silage corn growers in parallel to the increase of support an increase in cultivation areas, but there are 
problems in marketing. pH is an important parameter in determining the level of fermentation of silo 
silage. pH values were ranged from 4.05 to 4.65. The slightly higher pH of the silage, is said to be 
derived from storage conditions or corn variety, harvest time and  the application technique. NDF and 
ADF of silage examples  had was found to be an average rate of 45.17%  and 21.36%. The difference 
between NDF and ADF compared to the average of the samples was determined as 23.8%. Generally 
speaking, although there are some problems, silage corn production appeared to be in good condition 
in the ecological conditions of the region of Iğdır. 

Keywords: Iğdır, silage corn production. 
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Farklı Katkı Maddelerinin ġekerpancarı Yaprağı Silajında Silaj Kalitesi ve 
Besin Değerine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: AraĢtırma Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde 2014 yılı içerisinde 
yürütülmüĢtür. ġeker pancarı yaprakları farklı oranlarda arpa kırması (%0, 5 ve 10) ve saman (%0, 5, 
10, 15 ve 20) karıĢtırılarak silaj yapılmıĢtır. AraĢtırma Ģansa bağlı tam bloklar deneme deseninde 3 
tekrarlamalı olarak kurulmuĢ ve toplam 45 silaj incelenmiĢtir (3 arpa katkısı x 5 saman katkısı x 3 
blok). Silajlar 60 gün sonra açılarak kuru madde, ham protein, ADF ve NDF oranları ile silaj pH‟sı ve 
fiziksel özellikleri incelenmiĢtir. Arpa ve saman katkısı silajlarda bazı kimyasal içerikleri ve silaj 
kalitesini önemli seviyede değiĢtirmiĢtir. Saman kuru madde oranını artırmıĢ, silaj pH‟sını düĢürmüĢtür. 
Silajlara arpa ilave edilmesiyle daha iyi silajlar elde edilmiĢ, fiziksel değerlendirme puanı ve silaj kalite 
sınıfı yükselmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda %5-10 oranında arpa ve %10-15 oranında saman ilave 
edilmesiyle pancar yapraklarının baĢarılı bir Ģekilde silolanabileceği belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: ġeker pancarı yaprağı, silaj, besleme değeri, silaj kalitesi 
 

The Effects of Different Additives on Silage Quality and Nutritive Value of 
Sugarbeet Leaf Silages 

 
Abstract: The study was carried out at the Ataturk University Faculty of Agriculture Department of 
Field Crops in 2014. Sugarbeet leaves were made silage with different rate barley folded (0, 5 and 
10%) and wheat straw (0, 5, 10, 15 and 20%). Research was established in a randomized complete 
blocks design with three replications and 45 silages were investigated (3 barley x 5 straw x 3 blocks). 
Incubating silages were opened to determining for rates of dry matter, crude protein, ADF and NDF, 
silage pH and physical evaluation after 60 days of ensiling. Barley folded and straw additives affected 
some chemical contents of silage and quality. Straw added increased dry matter rate and decreased 
pH of silages. Better silages were obtained, and physical quality degree and silage quality were 
increased by adding barley folded to silages. According to the results, by adding 5-10% barley folded 
and 10-15% wheat straw to sugarbeet leaves can be successful ensiled. 

Keywords: Sugarbeet leaf, silage, nutritive value, silage quality 
 
 

 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

364 
 

Ġkinci Ürün KoĢullarında Bazı Silajlık Mısır Genotiplerinin Verim ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Yasin Korkmaz

1*
,
 
Sait Aykanat

1
,
 
Tugay AyaĢan

2
,
 
Mustafa Avcı

3 

 
1
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Üretim ve İşletme Bölümü, Yüreğir-Adana 

2
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enst. Müdürlüğü Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü, Yüreğir-

Adana 
3
Nigde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü, 

Niğde 
* 
Sorumlu Yazar İletişim:hnta44@hotmail.com 

 
Özet: Bu araĢtırma, bazı silajlık mısır genotiplerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 
2013 yılında 11 adet at diĢi melez mısır ve 3 adet silajlık standart çeĢit ile tesadüf blokları deneme 
desenine göre Adana koĢullarında 4 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada çeĢitleri; tepe 
püskülü çıkarma süresi, bitki boyu, bitki baĢına yaprak sayısı, sap çapı, bitki baĢına koçan sayısı, 
yaprak sap oranı, yaprak bitki oranı, sap bitki oranı, koçan bitki oranı, silaj olum süresi ve yeĢil ot 
verimi incelenmiĢtir. Kullanılan mısır çeĢitleri arasında incelenen özellikler bakımından bitki boyu, bitki 
baĢına yaprak sayısı, bitki baĢına koçan sayısı, yaprak/sap oranı, sap/bitki oranı, koçan/bitki oranı ve 
yeĢil ot verimi istatistik olarak önemli çıkmıĢtır. En yüksek yeĢil ot verimi Burak çeĢidinden; en düĢük 
yeĢil ot verimi ise Batem Efe çeĢidinden elde edilmiĢtir. ÇeĢitlerin ADF, NDF ve ham protein oranları 
sırasıyla %23,56-31,27; %42,26-53,53; %7,21-9,14 arasında değiĢirken; ham protein verimi 76,38-
100,60 kg/da arasında değiĢmiĢtir. Yine Ca, K, Mg ve P oranları sırasıyla %0,21-0,29; 1,83-2,14; 0,12-
0,18 ve 0,30-0,35 arasında bulunmuĢtur. Silajlık kalite ölçütlerine bakıldığında en iyi fleig puanının 
ADA 9510 (115,07); nitelik sınıfları değerlendirildiğinde ise en iyi sonucun Burak, ADA 9516 ve SASA 
5‟de olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, silaj, verim, kalite 
 

Determination of Yield and Quality Performance of some Silage Corn 
Genotypes Under Second Crop Condition  

 
Abstract: In this study, to determine the yield and quality of corn silage in some genotypes at 11 in 
2013 and 3 female hybrid corn silage with standard varieties in a randomized complete block 
experimental desing was carried out in accordance with the terms of conditions Adana 4 replications.  
The cultivars; tassel extraction time, plant height, number of leaves per plant, stem diameter, number 
of cobs per plant, leaf stem ratio, plant leaf ratio, stem plant ratio, cob plant ratio, silage is time and 
green yield were investigated. Features in terms of plant height investigated between corn varieties 
used, number of leaves per plant, number of cobs per plant, leaf / stem ratio, stalk / plant ratio, ear / 
plant ratio and forage yield were significant in statistics. The highest forage yield from Burak varieties; 
The lowest forage yield was obtained from kind Batem Efe. Type of ADF, NDF and crude protein 
content of  % 23.56-31.27, respectively; % 42.26-53.53;  Ranged from % 7.21 to 9.14; crude protein 
yield 76.38-100.60 kg/ranged. Again, Ca, K, Mg and P ratio of % 0.21 to 0.29, respectively; 1.83-2.14; 
It was found between 0.12 to 0.18 and 0.30 to 0.35. When the ADA 9510 (115.07) is the best silage 
quality criteria points Fleig; The best results when assessing quality classes of Burak, the ADA 9516 
has been seen that in  and SASA 5. 

Keywords: Corn, silage, yield, quality.  
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Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Ġkinci Ürün Silajlık Mısırın (Zea mays 
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Özet: Bu araĢtırmada, farklı bitki sıklıkları (17,857, 14,285 ve 11,905 bitki/da) ile azot dozlarının (0, 25, 
30 ve 35 kg/da) ikinci ürün silajlık mısırda silajın bazı kalite özellikleri üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. 
AraĢtırma, 2014 yılında Uludağ Üniversitesi Tarımsal AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‟nde 
yürütülmüĢtür. Cam kavanozlara yerleĢtirilip, 60 günlük fermantasyona tabi tutulduktan sonra açılan 
silajlarda kuru madde, pH, ham protein oranı, ADF ve NDF içerikleri belirlenmiĢtir. AraĢtırmadan elde 
edilen sonuçlara göre; bitki sıklığının ikinci ürün mısır silajında kuru madde oranı, pH, ham protein, 
ADF ve NDF oranları üzerine etkileri önemli olmamıĢtır. Diğer taraftan azot dozları incelenen tüm silaj 
özellikleri üzerinde önemli etkiye sahip olmuĢtur. Azot dozundaki artıĢa bağlı olarak silajın  kuru 
madde oranı, pH ve ham protein oranı artmıĢ, buna karĢılık ADF ve NDF oranları azalmıĢtır. Sonuç 
olarak, kaliteli bir silaj için 11,905 bitki/da ve 25 kg/da azot dozu önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Bitki sıklığı, azot dozu, ikinci ürün mısır, silaj 
 

Effects of Different Plant Density and Nitrogen Rates on some Silage 
Qualities of Second Crop Silage Maize (Zea mays L.) 

 
Abstract: In this study, the effects of different plant densities (17.857, 14.285 ve 11.905 bitki/da) and 
different nitrogen rates (0, 25, 30 and 35 kg/da) on some silage traits of second crop maize were 
examined. The research was applied in Agricultural Research and Applying Centre of Uludağ 
University in 2014. On the silage samples which were placed in glass jars and kept for 60 days for 
fermentation, the contents of dry matter, pH, crude protein rate, ADF and NDF rates of silages were 
determined. According to the results; there were no significant effects of plant densities on dry matter 
rate, pH, crude protein, ADF and NDF rates. On the other hand, nitrogen rates had significiant effects 
on all characteristics. Depending on the increase of nitrogen rate, the silage dry matter rate, pH and 
crude protein increased, but ADF and NDF decreased. In conclusion, 11.905 plant/da and 25 kg N/da 
may be recommended for a quality silage. 

Keywords: Plant density, nitrogen rate, second crop maize, silage. 
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Özet: Mısır, dünyada insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında, sanayide yağ, 
niĢasta, Ģeker, bira ve alkol yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok insan ve hayvan 
beslenmesi ile kağıt sanayinde kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda hayvan yemi için silajlık mısır 
üretim alanlarında önemli bir artıĢ söz konusudur. Mısır ekim alanlarının artmasıyla birlikte çok sayıda 
mısır çeĢidi ekilmeye baĢlanmıĢtır. Üreticiler yüksek verim alabilmek için birbirlerinden çok farklı 
miktarlarda azotlu gübre kullanmaktadırlar. Yapılan araĢtırmalarda Türkay ve ark. (2001). Çukurova 
bölgesine buğday hasadından hemen sonra ikinci ürün mısır üretimini olanaklarını belirlemek 
amacıyla mısır çeĢitlerine verilmesi gereken azot miktarını belirlemek amacıyla 1999-2000 yıları 
arasında. Sonuç olarak; 16-32 azot dozları uygulanan denemede 40 kg/da uygulanan konu ile 32 
kg/da uygulanan konu aynı grupta yer almıĢtır (Koç ve Kılıç 1999). Antalya da en yüksek verimi 15 
kg/da Azot dozunun uygulandığı 6000 bitki/da konusundan elde etmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Silaj mısır, verim, kalite 
 

Effect of Nitrogen on The Physical Properties of Maize Silage 
 
Abstarct: Corn, next to the world the use of human food and animal feed industry, oil, starch, sugar, 
and alcohol are used in making beer. In our country, the most human and animal nutrition and paper 
industry. Corn silage for animal feed, especially in recent years, there is a significant increase in 
production areasManufacturer to receive very different amounts of high-nitrogen fertilizer use 
efficiency Türkay ve ark. (2001) Cukurova immediately after wheat harvest of the second crop corn 
production corn varieties must be given in order to determine the possibilities for years 1999-2000 in 
order to determine the amount of nitrogen. As a result, 16 to 32 doses of nitrogen applied to the 
experiment of 40 kg / 32 kg applied to the topic / subject in the same group has also implemented 
(Koç ve Kılıç 1999), the highest yield of Antalya 15 kg / ha of nitrogen applied to the dose of 6000 
plants/ha have obtained the subject. The study was carried out in the grounds of the West 
Mediterranean Agricultural Research Institute. Corn varieties  BATEM 7252, SĠDE. BATEM 5455 
ġAFAK and 7255 BATEM BURAK, 6 different nitrogen levels (0 kg/ha, 7 kg/ha, 14 kg/ha, 21 kg/ha, 28 
kg/ha, and 35 kg/ha) was used. Applications yield, silage and silage dry matter ratio was found to 
decrease the amount of protein increases. 

Keywords: Silage maize, yield, quality 
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Doğu Anadolu MeĢesi (Quercus brantii)  ve Mazı MeĢesi (Quercus 
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Özet: Bu çalıĢmada, Doğu Anadolu MeĢesi (Quercus brantii) ve Mazi MeĢesi (Quercus infectoria) 
yapraklar silajlarına ilave edilen elma ve üzüm posalarının silaj kalitesi üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 
Diyarbakır ili Dicle ve Eğil ilçeleri arasındaki ormanlık alanlardan yapraklar alınmıĢtır. 2 farklı ağaç ve 2 
farklı meyve posası 5 litrelik plastik bidonlara alınarak silajlı yapılmıĢtır. 60 gün sonra silajlar açılmıĢ, 
fiziksel (Renk, koku ve strüktür) ve kimyasal (KM, pH, Laktik asit, fleig, HP, HK, OM, ADF, NDF, tanen 
analizleri yapılmıĢtır. Silajların fiziksel değerlendirme ve fleig skor puanlamasında gruplar arasında bir 
farklılık tespit edilmemiĢ ve her dört silajında çok iyi kalitede olduğu gözlenmiĢtir. KM değerleri Doğu 
Anadolu MeĢesi+üzüm posası, Doğu Anadolu MeĢesi+elma posası, MeĢe Mazısı+elma posası ve 
MeĢe Mazısı+üzüm posası silajlarında sırasıyla %55.31-54.11-53.40-53.07, en yüksek pH değeri 
Doğu Anadolu MeĢesi+üzüm posası silajında (4.618), en düĢük pH değeri Mazı MeĢesinde 4.314 
olarak bulunmuĢtur. Protein açısından Mazı MeĢesi ortalama değeri Doğu Anadolu MeĢesi protein 
değerinden yüksektir. Mazı meĢesi+üzüm posası %5 ilaveli uygulamada en yüksek değer %6.385 
bulunurken Doğu Anadolu MeĢesi+üzüm posası %5 ilaveli uygulamada %6.460 bulunmuĢtur. Sonuç 
olarak; kaliteli silaj elde etmek için Mazı MeĢesi seçilebilmekle birlikte uygulama dozu açısından %5 
elma posası ilaveli Mazı MeĢesi silajı katılarak silaj yapılması tavsiye edilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Quercus brantii, Quercus infectoria, silaj kalitesi, protein, ADF, NDF, tanen 
 

Leaves of Brant’s Oak (Quercus brantii) and Gall oak (Quercus infectoria) 
Silage Determining the effects of Different Fruit Pulp Silage Quality 

 
Abstract: In this study, it is aim to determine the effect of different fruit pulps which are added to 
silage of leaves of Brant‟s Oak and Gall Oak in the quality of silage. Leaves of gall oak and Brant‟s 
Oak which were collected in the forest located in Eğil and Dicle, district of Diyarbakır put in the 5-liter 
plastic boxes to make silage. In this research, two different trees‟ leaves, two different fruit pulp (apple 
and grape) were kept waiting as three replications control groups in 60 days and were evaluated 
quality of silage value. After making silage, it was focused on the physical (color, smell, structure) and 
chemical (mouisture, crude ash, organic matter, crude protein, ADF, NDF, pH, Fleigh‟s score and 
relative feed value) features. Also, with the value of tannin chemical analysis. Differences between 
groups in physical evaluation of silage and fleigh score was not determined and each of four silage are 
verygood quality. In terms of dry matter value, in the silage of Quercus brantii+grape pulp, Quercus 
brantii+ apple pulp, Quercus infectoria+apple pulp and Quercus infectoria+grape pulp avarage values 
are respectively are 55.31%, 54.11%, 53.40% and 53.07%. pH value in Oak Gill is lower than Oak. 
Avarage pH value of Quercus infectoria+apple pulp is 4.31 and average pH value of Quercus 
infectoria+grape pulp is 4.42 . It is found that pH value in the silage of Quercus brantii+apple pulp is 
4.48 and value in the silage of Quercus brantii+grape pulp is 4.61. In terms of crude protein, the 
average value of Gall Oak is higher than Brant‟s Oak. The highest value of Quercus infectoria+grape 
pulp in 5% supplementary practice is 6.38%, the highest value of Quercus brantii+grape is 6.46%. 
Consequently; To obtain high quality silage Gall Oak although you can select the dose for the 
application of 5% apple pulp silage additive can be recommended to joining Gall Oak silage. 
 

Keywords: Brant‟s oak, Gall oak, silage quality, crude protein, ADF, NDF, tannin 
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Özet: Bu çalıĢmada 2009 yılında Erzurum‟da bozulmuĢ meralar ve terk edilmiĢ tarım alanlarından 
çiçeklenme döneminde toplanan bülbül otu (Sisymbrium loeselii L.) bitkisinin silaj olarak 
değerlendirilebilirliği üzerinde durulmuĢtur. Toplanan bitkiler silaj makinesinde kıyıldıktan sonra 
katkısız veya ağırlık esasına göre %1 tuz (T), %5 arpa kırması (A) ve %1 melas (M) ile bunların yalnız, 
ikili ve üçlü karıĢımları ilave edilerek silaj kavanozlarına doldurulmuĢ ve olgunlaĢmaya bırakılmıĢtır. Ġki 
ay sonra açılan silaj kavanozlarından alınan örneklerde kuru madde oranı, fiziksel özellikleri, ADF, 
NDF ve nispi yem değeri (NYD) incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
bülbül otundan yapılan silaja %1 melas ilavesinin silajın besleme değerini önemli ölçüde 
artırılabileceğini göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Sisymbrium loeselii L., katkı maddeleri, silaj kalitesi 
 

Availability of Bulbul Grass (Small tumbleweed mustard) as a Silage 
Material 

 
Abstract: In this study, availability of false London rocket (Sisymbrium loeselii L.) collected from 
degraded pastures and an abandoned agriculture field in Erzurum was investigated as a silage 
material in 2009. After chopping up the collected plants using silage machine, they were filled in silage 
jars for maturation with the addition of 1% salt (T), 5% barley meal (A) and 1% molasses (M) each one 
alone, their two or three mixtures and without any addition (control). After two months, dry matter 
content, physical properties, ADF, NDF and relative feed value (NYD) were investigated in the 
samples taken from silage jars. According to the results, it can be argued that addition of 1% molasses 
into silage prepared from false London rocket would increase feeding value of silage significantly. 
Also, it would be useful that these results obtained from laboratory experiment are confirmed by 
animal feeding experiments. 

Keywords: Sisymbrium loeselii L., additive materials, silage quality 
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ġanlıurfa’da Doğal Olarak YetiĢen Amaranthus Türlerinin Yem 
Değerlilikleri 

 
Cenap Cevheri

1*
, Çiğdem Küçük

1
, Görkem Çolak

1
 

 
1
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa 

* 
Sorumlu Yazar İletişim: ccevheri@harran.edu.tr 

 
Özet: ġanlıurfa da doğal olarak yetiĢen Amaranthus türlerinin yem değerlilikleri araĢtırılmıĢtır. Bu 
amaçla ġanlıurfa‟da doğal olarak yetiĢen Amarathus türleri toplanmıĢtır. Amaranthus türlerinden  
Amaranthus retroflexus, Amaranthus blitoides, Amaranthus albus’un  yaygın olarak yetiĢtiği tespit 
edilmiĢtir.  Toplanan bitkiler  dal, tohum ve yaprak olmak üzere 3 kısma ayrılmıĢ ve öğütülmüĢtür. Elde 
edilen sonuçlara göre tohumların ham yağ oranları % 4.60-6.22 arasında değiĢiklik gösterirken;  En 
yüksek ham selüloz oranı %13.05 ile % 47.55 arasında değiĢmiĢ; ham protein oranları ise % 13.19 ile 
% 15.23 arasında değiĢmiĢtir. Test edilen Amaranthus türleri arasında en yüksek ham yağ değeri 
Amaranthus retroflexus  bitkisinin tohumunda saptanmıĢtır. En yüksek ham protein değeri ise 
Amaranthus retroflexus’un yapraklarında belirlenmiĢtir. En yüksek ham selüloz değeri ise Amaranthus 
blitoides dalında belirlenmiĢtir. Sonuçlara göre Amaranthus retroflexus bitkisinin tohum ve 
yapraklarının yem olarak kullanılmaya uygun olduğu bu bitki türünün yem kaynağı olarak 
kullanılabileceği ve yem ihtiyacının karĢılanabileceği düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: ġanlıurfa, Amaranthus, yem değerlilikleri 
 

Valuence of feed of  Amaranthus species naturally grown in ġanlıurfa 
 
Abstract: Feed valence of Amaranthus species naturally grown in Sanliurfa were investigated. For 
this purpose, the Amaranthus species in Sanliurfa were collected. Amaranthus species of Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus blitoides, Amaranthus albus has been found that the commonly grown. 
Harvested plants is allocated to the as branch, seeds and leaves and ground. The crude fat content in 
seeds varied from 4.60 to 6.22%; the highest crude fiber content was varied between 47.55% and 
13.05%;  the crude protein content varied between 15:23% and 13:19%.  
Tested highest crude oil values between Amaranthus species are found in the seeds of Amaranthus 
retroflexus plant.The highest crude protein values were determined in the leaves of Amaranthus 
retroflexus. The highest crude fiber value is determined in branch of Amaranthus blitoides. The seed 
and leaves of Amaranthus retroflexus can be suitable to as  feed and these plants can be used as 
feed source and feed requirements can be met. 

Keywords: ġanlıurfa, Amaranthus, Feed Value 
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GümüĢhane Ekolojik KoĢullarında Farklı Sıra Aralıkları ve Tohum 
Miktarının Arı Otu  (Phacelia tanecetifolia Bentham)’nda Verim ve Verim 

Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma GümüĢhane Üniversitesi GümüĢhane Meslek Yüksekokulu Uygulama alanında, 3 
farklı sıra aralığı (20 cm, 40 cm ve 60 cm) ve 3 tohum miktarının (1, 1,5 ve 2 kg/da) arı otunda verim 
ve bazı özelliklere etkilerinin belirlenmesini konu almıĢtır. AraĢtırma 2014 yılı yetiĢtirme sezonunda 
Ģansa bağlı tam bloklar deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada en 
yüksek bitki boyu (54,96 cm) 60 cm ekim sıklığından, 1,5 kg/da tohumluk miktarından, ana dal sayısı, 
kömeçteki çiçek sayısı, bin tane ağırlığı, tohum verimi ve  kuru ot verimi 40 cm sıra aralığı ve dekara 
1,5 kg tohumluk miktarı ile ekilen parsellerden alınmıĢtır. Buna karĢılık en yüksek yaĢ ot verimi ise 60 
cm sıra aralığı ve 1,5 kg/da tohumluk miktarından elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar arı otunun GümüĢhane 
Ģartlarında 40 cm sıra aralığı ile ekilmesinin ve ot üretimi için 1,5 kg/da tohumluk kullanılmasının 
uygun olduğunu göstermektedir. Ancak daha sağlıklı karar verebilmek için araĢtırmanın en az bir yıl 
daha devam etmesinde fayda vardır.  

Anahtar Kelimeler: Arı otu, verim, sıra aralığı 
 

The Determination of The Effects of Different Row Spacing and Different 
Amount of Seeds on The Yield and Yield Components of Phacelia 

(Phacelia Tanecetifolia Bentham) in The Ecological Environment of 
Gumushane 

 
Abstract: In this research the effect of three different row spacing (20cm,40cm,60cm) and three 
different amount of seed(1,1.5,2.0 kg/da) on the yield of phacelia (Phacelia Tanecetifolia Bentham) are 
determined in the GümüĢhane University GümüĢhane Vocational School of Higher Education 
application field.The research is carried out in the season of 2014  and is repeated three times on a 
randomly designed whole block trial pattern.The highest plant length(54.96) was received with the 
following conditions of plant spacing (60cm), amount of seed(1.5 kg/da). The number of principal 
branches,number of flowers in the capitulum,1000 grain weight,seed yield and dry hay yield are 
received from the parcels with a row spacing of 40cm and with a amount of seed(1.5kg/da).On the 
other hand,the highest watery herb yield is received with a row spacing of 60cm and with an amount of 
seed (1.5kg/da).These results indicate that phacelia( Phacelia Tanecetifolia Bentham) should be 
planted with a row spacing of 40cm and the amount of seed for hay production should be 1.5 kg/da in 
GümüĢhane‟s ecological conditions to get the optimum results.However, it is better to carry out the 
study for at least a year to be able to make a healthier judgement. 

Keywords: Phacelia, yield, row spacing 
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Bituminaria bituminosa Genotiplerinde GeliĢme Dönemlerine Göre Besin 
Maddesi Ġçeriklerinin DeğiĢimi 
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Özet: Bu çalıĢma, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinden toplanmıĢ 25 adet Bituminaria bituminosa 
genotipinin farklı geliĢme dönemlerindeki (büyüme baĢlangıcı, sap uzaması, tomurcuklanma, 
çiçeklenme ve tohum bağlama) bazı morfolojik özellikleri, kuru ot verimi, elde edilen otun ham protein, 
ADF, NDF ve bazı mineral madde içerikleri ile sindirilebilirliğinin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında 
yürütülmüĢtür. DeğiĢik ekolojik özellik gösteren yerlerden toplanan B. bituminosa genotiplerinin farklı 
geliĢim dönemlerinde ortalama bitki boyu, 26,32-118,65 cm, ortalama  bitki kuru ağırlığı, 58,40-205,07 
g/bitki, ortalama yaprak oranı %30,84-78,47 olarak belirlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada farklı geliĢme 
dönemlerinde genotiplerin ortalama ham protein oranı %7,28-23,41, ortalama ADF oranı %19,80-
47,14, ortalama NDF oranı %27,37-56,38, ortalama nispi yem değeri (NYD) 6,08-249,75 olarak tespit 
edilmiĢtir. DeğiĢik ekolojik özellik gösteren yerlerden toplanan B. bituminosa genotiplerinin farklı 
geliĢim dönemlerinde mineral madde içerikleri yönünden, ortalama kalsiyum oranı %1,30-1,87, 
ortalama magnezyum oranı %0,35-0,40, ortalama fosfor oranı %0,18-0,40, ortalama Ca/P oranı 3,42-
7,98, ortalama K/Ca+Mg oranı 0,29-1,58 ve ortalama potasyum oranı %0,51-2,59 arasında değiĢtiği 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bituminaria bituminosa, geliĢme dönemleri, morfolojik özellikler, ADF, NDF, besin 
içeriği  
 

Determination of Nutrient Contents of Bituminaria bituminosa L. 
Genotypes According to Different Growth Phases 

 
Abstract: This study was carried out in order to determine the changes of some morphological 
characteristics, hay yield,  crude protein, ADF, NDF and some mineral items and its digestibility 
depending on the phases of plant growth of 25 Bituminaria bituminosa genotypes collected from 
Samsun, Sinop and Kastamonu provinces in 2014.  
In the Bituminaria bituminosa genotypes average plant height, hay yield hay leaf ratio were, 
respectively 26.32 – 118.65 cm,  58.40 – 205.07 g/plant, 30.84 – 78.47%. In this study, average crude 
protein rate was found to be 7.28 – 23.41%, average ADF rate was found to be 19.80 – 47.14 %, 
average NDF rate was found to be 27.37 – 56.38 % and average relative feed value was found to be 
86.08 – 249.75. In the Bituminaria bituminosa genotypes collected from different places some mineral 
contents of hay was found as follows ; calcium 1.30 – 1.87 %, magnesium 0.35-0.40 %, phosphorus 
0.18 – 0.40 %, Ca/P proportion 3.42 – 7.98, K/Ca+Mg proportion 0.29-1.58 and potassium 0.51 – 2.75 
%. 

Keywords: Bituminaria bituminosa, agricultural characteristics, ADF, NDF, nutrient contents 
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Özet: ÇalıĢmanın amacı ekim zamanının kara nohutta ot, tane ve kes verimi ile hayvan besleme 
yönünden kalite özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla kara nohut bitkisi dört farklı ekim zamanında 
(1 Nisan, 15 Nisan, 1 Mayıs ve 15 Mayıs) ekilmiĢ ve ot için çiçeklenme döneminde, tane için ise bitkiler 
sarardığı dönemde hasat edilmiĢtir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 
olarak kurulmuĢtur. Ekim zamanının ilerlemesiyle bitki boyu, yeĢil ve kuru ot verimi azalmıĢtır. Kuru 
otta, asitte çözünmeyen lif (ADF) ve nötrde çözünmeyen lif (NDF) oranlarında azalma olmuĢtur. Ekim 
zamanının ilerlemesiyle kuru otta nispi yem değeri (NYD), sindirilebilir kuru madde (SKM) ve kuru 
madde tüketiminde (KMT) artıĢlar meydana gelmiĢtir. Kuru otta ham protein içeriği ise ikinci ekim 
döneminde en yüksek seviyede olurken diğer ekim zamanları birbirine benzer olmuĢtur. Ekim 
zamanının ileri tarihlerde yapılmasıyla tane verimi ve tanedeki ham protein oranında azalma olmuĢ, 
hatta üçüncü ve dördüncü ekim zamanlarında tane verimi alınamamıĢtır. Ekim zamanının ilerlemesiyle 
kes veriminde, tanedeki ADF ve NDF oranlarında azalma olmuĢ, protein oranında, NYD, SKM ve KMT 
artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kara nohut, ekim zamanı, ot verimi, tane verimi, kimyasal kompozisyon 
 

The Effect of Sowing Time on Herbage, Fodder, Grain and Hay Yield, and 
Quality Characteristics of Black Chickpeas (Cicer arietinum L.) 

 
Abstract: The aim of the study was to determine the effect of planting time on herbage and fodder, 
grain and hay yield together with quality characteristics of black chickpeas in terms of animal feeding. 
For this purpose, the black chickpeas were sowed in four different planting times (April 1

st
, April 15

th
, 

May 1
st
, and May 15

th
). The plants were harvested at flowering period for herbage, and yellowing 

period for grain. The trials were constructed according to randomized blocks design with three 
replications. It was observed that plant height, herbage and fodder yield were decreased with the 
progress of sowing time. In addition, a decrease was observed in acid detergent fiber (ADF) and 
neutral detergent fiber rates of fodder. Increases were evident in relative feed value (RFV), dry matter 
digestible (DMD) and dry matter intake (DMI) of the hay with the progress of sowing time. While the 
crude protein content in dry grass was at the highest level in second planting time, it was similar in 
others. A decrease was observed in grain yield and grain crude protein content together with planting 
at forward times. Even in the third and fourth sowing times no grain yield was obtained. While a 
decrease was seen in hay, ADF and DNF rates, an increase was observed in protein content, RFV, 
DMD and DMI rates with the progress of sowing time.  

Keywords: black chickpea, sowing date, hay yield, bean yield, chemical composition 
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Özet: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Güney Amerika kökenli bir bitki olup, bu bölgede binlerce 
yıldır yetiĢtirilmektedir. Ġnkaların ana tahıl diye isimlendirdikleri bu bitki modern dünya tarafından yeni 
keĢfedilmiĢ ve süper besin olarak nitelendirilmiĢtir. Kinoanın çok farklı kullanım Ģekilleri olmakla birlikte 
en çok bulgur ve pirinç gibi insan beslenmesinde ve kaba yem olarak hayvan beslenmesinde 
kullanılmaktadır. Tohumları protein, vitamin ve minerallerce zengin olup, düĢük yağ ve kaliteli lif 
içeriğine sahiptir. Günümüzde Güney Amerika ülkeleri dıĢında ABD, Çin, Hindistan ve AB ülkelerinde 
yetiĢtiriciliği konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır. Ülkemizde de birçok bölgede bu bitkinin tarımı ile 
ilgilenen üreticiler olduğu bilinmektedir. Ancak kinoa ülkemiz tarımı için yeni bir türdür ve yetiĢtiriciliği 
konusunda temel bilgiler yeterli değildir. Kullanılacak çeĢit, ekim uygulamaları, gübre ihtiyaçları ve 
hasat gibi konularda temel çalıĢmalar yapılıp üreticilere yol gösterilmelidir. Kinoa ile ilgili ülkemizde 
yapılmıĢ çalıĢma ve yayınlanmıĢ makale yok denecek kadar azdır. Bu makale bitkinin besleme değeri, 
önemi ve kullanılması konusunda yerli ve yabancı literatürün derlenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kinoa, besleme değeri, önemi, kullanılması 
 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): From Ancient Ages to Present 
Times  

 
Abstract: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) is a plant which is originated from South America and 
which is grown in South America for thousands of years. Named by the Incas as mother food, quinoa 
has recently been discovered by the modern world and called as super food. Although quinoa has 
many areas of usage, it is generally used in human nutrition similar to bulghur (cracked wheat) and 
rice and as roughage in animal nutrition. Its grains are rich in proteins, vitamins and minerals; with low 
fat and quality fibre content. Today, there are studies in the USA, China, India and the EU on growing 
quinoa in other regions than South America. It is known that there are individual producers in Turkey 
who are interested in quinoa farming as well. However, quinoa is a new species for Turkish agriculture 
and basic information on its farming is not sufficient. Further basic research is needed in such areas 
as variety of quinoa to-be-used, cultivation practices, fertilizer needs and harvest in order to guide 
producers. There are very few studies in Turkish literature conducted on quinoa. This paper presents a 
review of Turkish and foreign literature on the nutritional value, importance and usage of quinoa.    

Keywords: Quinoa, nutritive value, importance, use 
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Özet: AĢırı ve kontrolsüz otlatma, meralarda klimaks bitki türlerinin azalmasına ve bitki örtülerinin 
orijinal kompozisyonlarından uzaklaĢmalarına neden olmaktadır. Meralarda hızla çoğalan ve pek çoğu 
istilacı türlerden oluĢan bitki topluluklarının büyük bir bölümü hayvanların istemeyerek yedikleri, 
yemekte zorlandıkları ve hatta bazen toksik maddeler içeren bitkilerden oluĢmaktadır. Bu 
derlememizde; yemlerde bulunan beslemeyi olumsuz yönde etkileyen organik yapıdaki bileĢiklerin 
hayvanlar üzerindeki etkileri irdelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Mera, klimaks vejetasyon, anti-kalite faktörleri 
 

Anti-Quality Factors ın Forages 
 

Abstract: Heavy and uncontrolled grazing leads to decrease in climax plant species and also 
damages the original vegetations of the rangelands. A large portion of the plant communities, which 
are fast-growing and invader, are inadvertently consumed by the animals and even sometimes they 
can contain toxic substances. In this review, the effects of the organic  compounds which lead to 
negative effects in animal nutrition were discussed. 

Keywords: Pasture, climax vegetation, anti-quality factors 
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Fabaceae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinin Polenlerinin Morfolojik 
Özellikleri 
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Özet: Bu çalıĢma Ordu Merkez Dedeli Köyü ve Arıcılık AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü YerleĢkesi‟nde 
2013 yılı Ġlkbahar (Mart, Nisan, Mayıs) döneminde yürütülmüĢtür. Bu dönemde çalıĢma sahasındaki 
çiçekli bitki türleri ile polenlerinin bazı morfolojik özellikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın yürütüldüğü 
floradaki çiçekli bitkiler falkon tüplerde santrifüj edilerek, polenlerinden hazırlanan referans preparatlar 
kameralı ıĢık mikroskobunda (40x0,65) incelenerek bazı morfolojik özellikleri belirlenmiĢtir. AraĢtırma 
sahasında Fabaceae familyasına ait 22 takson tespit edilmiĢtir. Bu dönemde bal arısı (Apis mellifera 
L.)‟nın Fabaceae familyasına ait ak üçgül (Trifolium repens L.) polenlerini Mayıs ayında sekonder 
(%16-45) düzeyde tercih ettiği görülmüĢtür. Ayrıca yapılan analizlerde ak üçgül poleninin %22,39 
düzeyinde protein içermesi, özellikle polenin değerini belirleyen en önemli kalite kriterinin protein 
miktarı olması nedeniyle bal arılarının Ġlkbahar dönemindeki üreme ve yavru yetiĢtirme faaliyetleri için 
önemli bir kaynak olduğu görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Apis mellifera L., fabaceae, ordu, polen 
 

Morphological characteristics of some pollens belong to Fabaceae 
Family 

 
Abstract: This study was conducted in spring period (March, April and May) of 2013 in the Ordu 
Region, Dedeli Village and Apiculture  Research Institute Directorate Campus area. In this period, 
flowerring plants species and  morphological characteristics of theirs pollens were examined in the 
study field. Flowerring plants in the studied flora were made centrifuge in falcon tubes, prepared 
reference pollen samples, observed  and then defined morphological characteristics under the light 
microscope (40x/0.65) equipped with a camera. 22 taxa were determined belong to Fabaceae family 
in the study area. In this perod, it was observed that honey bees (Apis mellifera L.) preferred white 
clover (Trifolium repens L.) , a part of  Fabaceae family,  pollens in seconder levels (16-45 %) on May. 
Additionally, analyses showed that white clover pollens contain  22.39 % protein rate which is the most 
important quality criteria for pollens and honey bees use it as an important source for reproduction and 
breeding activities in the Spring season. 

Keywords: Apis mellifera L., fabaceae, ordu, pollen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans çalıĢmasından hazırlanmıĢ olup Bilimsel 
AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiĢtir (Proje Numarası: TF-1302) 
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Özet: Türkiye 12.000‟den fazla tür ve tür altı taksonu  ile oldukça zengin bir floraya sahip olduğu 
bilinmektedir. Ülkemiz bitki çeĢitliliği bakımından da Avrupa ülkelerinden oldukça zengindir. Bulunduğu 
coğrafya gözönüne alındığında, kırsal kesimde yaĢayan insanların doğadan topladığı ve tükettiği 
birçok bitki bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok tüketilenlerden Amaranthus retroflexus L., 
Chenopodium ambrosioides L., Malva sylvestris L., Polygonum cognatum Meissn., Smilax excelsa L., 
Trachystemon orientalis L. G.Don, Urtica dioica L.  bitkiler bulunmaktadır. Bu derlememizde baĢta 
Karadeniz Bölgesi olmak üzere Anadoluda gıda olarak tüketilen bitkilerden bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tür, tür altı takson, çayır, mera 
 

Rangeland Plants Whıch are Consumed By Humans 
 

Abstract: Turkey is known to have a rich flora with more than 12.000 species and subspecies taxon. 
Our country is richer than European countries in terms of plant diversity. People who live in rural areas 
pick and consume a large amount of plants. Among the most consumed plants are Amaranthus 
retroflexus L., Chenopodium ambrosioides L., Malva sylvestris L., Polygonum cognatum Meissn., 
Smilax excelsa L., Trachystemon orientalis L. G.Don and Urtica dioica L.  In this review, the plants 
which are consumed by humans in Anatolia, especially Black-Sea  region, were dealt.  

Keywords: Species, subspecies, pasture, meadow. 
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Ak Üçgül (Trifolium repens L.) Tohumlarında Çimlenme ve ÇıkıĢ 
Performansını Artırıcı Uygulamalar Üzerinde AraĢtırmalar 
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Özet: Bu çalıĢma 2013 yılında Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve AraĢtırma 
Merkezinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada deneme materyali olarak Liflex ak üçgül çeĢidi kullanılmıĢtır. 
ÇalıĢmada ak üçgül tohumlarının çimlenme ve çıkıĢ oranı ile hızlarını artırmak amacıyla kontrol ile 
birlikte priming (PEG), polimer ve KNO3 uygulamaları ile bu uygulamaların kombinasyonunu içeren 8 
farklı uygulama yapılmıĢtır. En yüksek çimlenme ve çıkıĢ gücü oranları priming+polimer+KNO3 

uygulamasıyla elde edilmiĢtir. Ortalama çimlenme zamanı ve ortalama çıkıĢ zamanı üzerinde en iyi 
sonuçları priming, priming+polimer ve priming+polimer+KNO3 uygulamaları vermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ak üçgül, çimlenme ve çıkıĢ, priming, KNO3, polimer kaplama 
 

Researches on Germination and Emergence Performance Enhancing 
Treatments on Seeds of White Clover (Trifolium repens L.) 

 
Abstarct: This study was carried out in Ege University Seed Technology Center in 2013. Experimental 
materiel was cv. Liflex. In the trial priming, polymer and KNO3 applications were applied alone and in 
combination to seeds in order to increase the rate and speed of germination and emergence. The 
highest rates of germination and emergence were obtained by priming, polymer and KNO3 

applications. Priming, priming+polymer and priming+polymer+KNO3 applications gave the best results 
for average germination time and average emergence time.  

Keywords: White clover, germination and  emergence, priming, KNO3, polymer coating 
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Yonca (Medicago sativa L.)’da Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme 
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Özet: Yonca (Medicago sativa L.) dünya üzerinde en fazla yetiĢtirilen, yüksek protein ve sindirilebilirlik 
değerlerine sahip bir yem bitkisidir. Dünya üzerinde birçok bölgede sulu koĢullarda yetiĢtirilen yonca 
bitkileri için „Tuzluluk‟ üretim potansiyelini sınırlandıran bir faktördür. Bu araĢtırmada; Yonca (Medicago 
sativa L.) bitkisinin farklı tuz dozlarının çimlenme parametreleri üzerine etkileri laboratuar koĢullarında 
incelenmiĢtir. AraĢtırma; 2015 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü 
Biyoteknoloji ve Sitoloji laboratuarlarında 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Yonca (Medicago sativa 
L.) materyali olarak Bilensoy, Alpha, Verko çeĢitleri kullanılmıĢtır. Tuz stresi için NaCl‟nin 5 dozu (3, 6, 
9, 12 ve 15 g/l) ve kontrol grubu olarak da saf su (0 g/l) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın 3. gününde 
çimlenmiĢ olan tohumlar sayılarak “Çimlenme Hızı” ve 7. Günde çimlenmiĢ olan tohumlar tekrar 
sayılarak “Çimlenme Gücü” hesaplanmıĢtır. “Kök Uzunluğu”, “Hipokotil Uzunluğu”, “YaĢ Ağırlık”, “Kuru 
Ağırlık” ve “Kuru Madde Oranı” gerekli ölçümler yapılarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, tuzluluk, çimlenme, hipokotil, stress 
 

Effects of Different NaCl Concentration On Germination Parameters On 
Alfalfa (Medicago sativa L.) 

 
Abstract: Alfalfa (Medicago sativa L.) is a the most growing forage crops which has high protein and 
digestibility values. Salinity is the limited factor to production potential for alfalfa, which is growing lots 
of areas in the world. In this research; effect of different salinity concentration on germination 
parameters of alfalfa cultivars were analyzed in laboratory conditions. This research was established 
in randomized complete block with on three replications in 2015 at Ankara University, Faculty of 
Agriculture, Laboratory of Biotechnology and Cytology. Bilensoy, Alpha and Verko cultivars were used 
as alfalfa (Medicago sativa L.) materials in this research. For salinity stress; five doses of NaCl (3, 6, 9, 
12 ve 15 g/l) and as a control group, distilled water (0 g/l) were used. “Gemination speed” was 
calculated that was counted the germinate seeds on 3

rd
 day and “Germination power” was calculated 

again the seeds, which was germinated on 7
rd

 day. “Root length”, “Hypocotyl length”, “Fresh weight”, 
“Dry weight” and “Dry matter percentage” were determined that was carried out necessary 
measurement.  

Keyword: Alfalfa, salinity, germination, hypocotyl, stress 
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Yonca (Medicago sativa L.) ve Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.) 
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Özet: Bu çalıĢma, yonca ve çayır üçgülü tohumlarının farklı tuz ve kuraklık stresi uygulamalarına 
verdikleri tepkileri belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 50 adet tohum 5 tekerrürlü olarak 
farklı konsantrasyonlardaki PEG (%0, %15, %25, %35 ve %45) ve NaCl (%0, %1,0, %1,5, %2,0, 
%2,5, %3,0 ve %3,5) stresi Ģartlarında 21

o
C‟de çimlenme testine alınmıĢtır. Her tekerrürde 50 tohum 

olacak Ģekilde, beĢ tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülen çalıĢmada 
çimlenen tohumlara ait son çimlenme oranları (ÇimY) ve çimlenme hızı (G50) parametreleri 
belirlenmiĢtir. Sonuçlar tuz ve kuraklık stresinin, artan stres Ģartlarına bağlı olarak her iki bitki türünde 
de çok önemli gerilemelere neden olduğunu, ancak çayır üçgülü tohumlarının daha fazla oranda 
olumsuz yönde etkilendiğini göstermiĢtir. Çimlenme oranları %1,5 NaCI uygulanan yonca ve çayır 
üçgülü tohumlarında sırasıyla %73,2 ve %4,0 olurken kontrol tohumlarında sırasıyla %96,0 ve %82,0 
olarak gerçekleĢmiĢtir. Kuraklık testlerinde %15 PEG uygulanan yonca ve çayır üçgülü tohumlarında 
çimlenme oranları sırasıyla %95,6 ve %64,0 olurken kontrol tohumlarında bu değerler sırasıyla %97,6 
ve %76,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Çimlenme hızı parametrelerinin de incelendiği çalıĢma sonuçları tuz 
ve kuraklık stresine karĢı özellikle çimlenme evresinde büyük bir hassasiyet gösteren çayır üçgülü ve 
yonca türlerinde ilgili stres etmenlerini daha iyi tolere edebilen yeni bitki genotiplerinin geliĢtirilmesinin 
önemli olacağını göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, çayır üçgülü, tuz, kuraklık 
 

Determination of Drought and Salt Stress Responses of Alfalfa 
(Medicago Sativa L.) and Red Clover (Trifolium Pratense L.) Seeds 

 
Abstract: The aim of this study was to determine the effects of different drought and salt stress 
treatments on alfalfa and red clover seeds. Seeds were treated with either various concentrations of 
PEG (0%, 15%, 25%, 35% and 45%) or NaCI (0%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%, 3.0% and 3.5%), and 
were germinated at 21

o
C in darkness. Fifty seeds of five replications were used with completely 

randomized experimental design. Final germination percentage (FGP) and mean germination time 
(G50) were determined. Results revealed that both drought and salt treatments significantly worsened 
the germination parameters based on the level of stress applied. However, red clover germination 
parameters worsened more than alfalfa seeds. Seeds treated with 1.5% NaCI had FGP of 73.2% and 
FGP of 4.0% for alfalfa and red clover while control seeds had FGP of 96.0% and FGP of 82.0%, 
respectively. In drought stress tests, treatment of seeds with 15% PEG had FGP of 95.6% and FGP of 
64.0% for alfalfa and red clover while control seeds had FGP of 97.6% and FGP of 76.8%, 
respectively. The results indicated that alfalfa and red clover seeds showed significant sensitivity to 
drought and salt stresses and development of tolerant varieties against to these stresses would have 
great importance. 

Keyword: Alfalfa, clover, red clover, salt, drought. 
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Özet: Günümüzde dünyanın hemen her bölgesinde çim bitkileri geniĢ bir kullanım alanı bulmakta ve 
kültürü yapılmaktadır. Spor alanları, parklar, oyun bahçeleri, rekreasyon alanları, yol kenarları ve 
peyzaj düzenlemelerinde yüksek kalitedeki çimlere olan gereksinim gün geçtikçe artmakta ve önem 
kazanmaktadır. Özellikle golf ve futbol gibi endüstriyelleĢmiĢ sporlarda çim alanların kalitesi büyük bir 
önem arz etmektedir. Oldukça pahalı bir yatırım sonucunda kurulan çim alanların önemli bakım 
iĢlerinden biri hastalıklarla mücadeledir. Çim, güçlü bir gövdesi olmadığı için diğer bitkilere oranla 
çevresel stres faktörleri gibi abiyotik ve biyotik faktörlere daha duyarlıdır. Özellikle sürekli kullanıma 
açık olan golf ve futbol sahalarındaki yıpranmalar daha fazla olduğundan hastalık bulaĢma riski de 
artar. Hastalıklara karĢı zamanında önlem alınmadığında ya da doğru yöntemlerle mücadele 
edilmediğinde çim alanın tamamının kaybedilmesine varan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çim 
hastalıklarının çok önemli bir bölümü fungal kaynaklıdır. Bu çalıĢmada, çim alanlarda en yaygın 
görülen ve en fazla ekonomik zarara neden olan fungal hastalıkların etmenleri, belirtileri (simptomları), 
enfeksiyon koĢulları, konukçuları ve uygun mücadele yöntemleri hakkında bilgiler ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Çim bitkileri, fungal hastalık, mücadele yöntemleri 
 

Common Fungal Diseases in Grass Areas 
 
Abstract: Today in almost every region of the world, grass plants to find a wide range of uses and 
culture is done. Increasing day by day in the need to high-quality turfgrass on sports fields, parks, 
playgrounds, recreation areas, roadsides and landscape area and it is gaining importance. Especially 
industrialized sports like golf and football the quality of turf areas is of great importance. Established in 
quite an expensive investment, one of the major maintenance work in the lawn area is the control 
against the disease. Grass, for lack of a strong body is more susceptible to abiotic and biotic factors 
like environmental stress factor compared to other plants. Particularly because of more wear in golf 
and football fields which are open to continuous use, also increases the risk of transmission of 
disease. If the management isn't taking timely measures or correct method to against diseases, results 
can occur up to the injury of the entire lawn area. A very important part of lawn diseases are fungal 
origin.In this study, the most common and that cause most economic damage in lawn areas fungal 
disease agents, symptoms, infectious conditions, information about the host and the appropriate 
control methods are discussed. 

Keywords: Turfgrasses, fungal diseases, control methods 

 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

381 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLER 
(SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER) 



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

382 
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Özet: Ġklim, dünyadaki yaĢamın sürmesi ve yaĢam formlarının yeryüzüne dağılmasında en önemli 
etmenlerdendir. Bu da yeryüzünde yetiĢen doğal ve kültür bitkilerinin dağılıĢını ve kalitesini 
etkilemektedir. Günümüzde yapılan birçok çalıĢma iklimde bir değiĢimin olduğunu göstermektedir. Bu 
değiĢim birçok tarımsal üründe olduğu gibi haĢhaĢ üretiminde de hiç Ģüphesiz etkili olacaktır. HaĢhaĢ 
(Papaver somniferum L.) insanlık tarihinde en fazla bilinen, tıbbi ve yağ amaçlı kullanılan önemli bir 
endüstri bitkisidir. Dünya‟da, haĢhaĢ üretimi ve afyon alkaloidi ticareti bakımından söz sahibi olan 
Türkiye‟nin haĢhaĢ üretiminin iklim değiĢikliklerinden gelecekte nasıl etkileneceği bu çalıĢmada tespit 
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla; Ġklim parametrelerinden sıcaklık ve yağıĢ (1961-2013 döneminden 
derlenen) verileri kullanılmıĢtır. HaĢhaĢın; sıcaklık, yağıĢ ve topografyaya bağlı olarak yetiĢebileceği 
muhtemel alanlar gösterilmiĢtir. Sıcaklık ve yağıĢ topografya ile modellenmiĢ;  sıcaklık için 7-16°C 
aralığındaki ve yağıĢ için 300-1000 mm aralığındaki bölgeler seçilmiĢtir. Bu iki katmanın kesiĢim 
bölgesi, uzun yıllar iklim parametrelerine göre, haĢhaĢın yaĢam bölgesi belirlenmiĢtir. Gelecekte 
meydana gelen değiĢimlerin belirlenebilmesi için iklim değiĢikliği modellerinden HadGEM-2ES RCP8.5 
senaryosu kullanılmıĢtır. 2015-2040, 2040-2070 ve 2070-2099 dönemleri için sıcaklık ve yağıĢ 
projeksiyonları kullanılarak, haĢhaĢ ekim alanlarındaki gelecek için muhtemel değiĢimler gösterilmiĢtir. 
Sonuçta; iklim değiĢikliğinin gelecekte haĢhaĢın üretim alanlarında azalıĢlara neden olacağı ve bu 
çalıĢmanın ekim alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: HaĢhaĢ, iklim değiĢikliği, CBS, iklim modelleri, HadGEM-2ES 
 

Effect of Climate Change on Poppy (Papaver somniferum L.) Production 
Area 

 
Abstract: The climate is one of the most important factors for continuation of the life in the world and 
in the distribution of life forms on earth. It also affects distribution and quality of natural and cultivated 
plants that's grown in the earth. Numerous studies carried out today shows that there is climate 
change. No doubt, this change will be effective in many agricultural products as well as in poppy 
production. Poppy (Papaver somniferum L.), best known in human history, is an important industrial 
plants used for medicinal and oil. In this study, it is intended to determine effects of climate change in 
future on Turkey's poppy production that is influential country on poppy production and opium 
alkaloids trade in the world. To this end, temperature and precipitation data (1961-2013) of climate 
parameters are used. Possible areas where poppy can be grown are shown depending on 
temperature, rainfall and topography. Temperature and precipitation are modeled with topography; 
regions are selected for the temperature in range of 7-16°C and for precipitation in range of 300-1000 
mm. Intersections of two layers, according to the long-term climatological parameters are determined 
as Poppy's life region. One of climate change models; HadGEM-2ES RCP8.5 scenario were used to 
determine changes that may be occurred in the future. Using temperature and precipitation projections 
for 2015-2040, 2040-2070 and 2070-2099 periods, possible changes are shown in poppy cultivation 
areas for the future. As a result; it is contemplated that climate change would lead to a decrease in the 
production of poppy fields in the future and this work will contribute to the determination of the 
cultivation areas. 

Keywords: Poppy, Climate Change, GIS, Climate Models, HadGEM-2ES 
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Özet: Bu çalıĢma, haĢhaĢta (Papaver somniferum L.) önemli tarımsal özellikler ile yağ ve morfin 
miktarının belirlenmesi amacıyla, 2012–2013 üretim yılında Denizli ilinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, 
yedi haĢhaĢ çeĢidi (Ofis 3, Ofis 8, TMO 1, Ofis 96, Afyon 95, TMO 3 ve Yerel ÇeĢit) materyal olarak 
kullanılmıĢtır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre, dört tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 
ÇalıĢmada, çeĢitler arasında fizyolojik olgunlaĢma gün sayısı, morfin oranı, tohum verimi ve kapsül 
verimi özellikleri yönünden önemli oranda farklılık olduğu, bitki boyu, bitkideki kapsül sayısı ve ham 
yağ oranı özellikleri yönünden ise farklılıkların önemli olmadığı belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına 
göre fizyolojik olgunlaĢma süresi 225-235 gün arasında değiĢmiĢtir. AraĢtırmamızda bitki boyu 93,23-
107,55 cm, bitkideki kapsül sayısı 1,93-2,90 adet, ham yağ oranı %49,05-51,32, morfin oranı %0,56-
0,92, tohum verimi 30,39-48,67 kg/da ve kapsül verimi 30,92-56,22 kg/da arasında değiĢmiĢtir. 
ÇalıĢmada, yerel çeĢide ilaveten Afyon 95, TMO 3 ve Ofis 3 çeĢitlerinin Denizli iline uygun olduğu 
sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: HaĢhaĢ, tarımsal özellikler, yağ, morfin 
 

The Determination of some Agricultural Properties, Oil and Morphine 
Content In Poppy (Papaver somniferum L.) 

 
Abstract: This research has been carried out in Denizli province in 2012-2013 production year with 
the aim of determination of poppy‟s (Papaver somniferum L.) significant agricultural properties and 
ratio of oil and morphine in it. In this study seven poppy varieties (Ofis 3, Ofis 8, TMO 1, Ofis 96, Afyon 
95, TMO 3 and Landrace) have been used as material. The experiment was performed in compliance 
with randomize complete block design with four replications. In this research among the varieties, the 
important varieties have been found in terms of number of days for ripening physiological, the ratio of 
morphine, seed yield  and capsule yield, while it has been detected that differences are not important 
has not been detected in terms of height of plants, the number of capsules, ratio of raw oil amount 
among the varieties. According to result of experiment physiological ripening days have changed 
between 225 to 235 days. The plant height was 93.23-107.55 cm, number of capsule per plant was 
1.93-2.90, raw oil was 49.05-51.32%, morphine ratio was 0.56-0.92%, yield of seeds was 30.39-48.67 
kg/da, yield of capsule was 30.92-56.22 kg/da with respect to the experiment. The research has been 
concluded by the fact that Afyon 95, TMO 3, Ofis 3 and Landrace varieties are suitable for Denizli 
province. 

Keywords: Poppy, agricultural properties, amounts of oil and morphine  
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Erzurum Çevresinde Doğal YayılıĢ Gösteren Salvia Türleri ve Tıbbi 
Özellikleri 
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Özet: Türkiye, farklı iklim ve topoğrafik özellikler nedeniyle bitki genetik kaynakları bakımından 
dünyadaki önemli ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim, ülkemiz florasında yaklaĢık 10 bin 
civarında bitki türü bulunmaktadır. Bu zenginlik içerisinde tıbbi ve aromatik bitkilerin ayrı bir yeri vardır. 
Floramızdaki bitkilerin yaklaĢık 400‟ü tıbbi kullanım potansiyeline sahiptir. Salvia türleri, tıbbi amaçlarla 
kullanılan bitkiler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu cinsin dünya genelinde 900, Türkiye 
florasında ise 51‟i endemik olmak üzere 97 türü doğal olarak bulunmaktadır. Karasal bir iklim ve dağlık 
bir topografyanın hakim olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplam 4296 bitki türü bulunmaktadır. Bu 
türlerin 1392‟si Erzurum‟da yetiĢmektedir. Bu rakamlar, bölgenin çok zengin bir bitki çeĢitliliğine sahip 
olduğunu ortaya koymaktadır. Erzurum ili ve ilçeleri Salvia türleri yönünden de zengin bir durumdadır. 
Nitekim, il genelinde 20 civarında Salvia türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu derlemede, 
Erzurum‟da doğal yayılıĢ gösteren 15 Salvia türü ve onların tıbbi özelliklerine iliĢkin mevcut çalıĢmalar 
hakkında bilgiler verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Adaçayı, Salvia, Erzurum, kimyasal kompozisyon, biyolojik aktivite 
 

Sage Species Growing Natively around Erzurum and Their Medicinal 
Properties 

 
Abstract: Turkey is considered one of the most significant countries in the world in terms of richness 
of plant genetic resources because of various climatic and topographic conditions. Flora of Turkey 
contains about 10.000 plant species. Medicinal and aromatic plants in this flora have received much 
attention since about 400 plants are utilized for medicinal purposes. Among the plants, salvias have 
significany medicinal properties. Salvia L. being one of the largest genera in the Labiatae family, is 
represented by 900 species in the World. In Turkey, the genus salvia is represented by approximately 
97 species, with being 47 endemics. Eastern Anatolia region, where continental climate and 
mountainous topography prevail, comprises about 4296 plant species. It is reported that 1392 of 
theses grow wildly in Erzurum province. These data shows tha this region is rich in plant diversity. 
Erzurum province is also a rich condition. in terms of Salvia (sage) species. This review summarize 
current knowledge concerning 15 sage species growing natively around Erzurum and their medicinal 
proporties. 

Keywords: Sage, salvia, Erzurum, chemical composition, biological activity 
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Özet: Bu çalıĢmada Marmara Bölgesi Florası‟nda bulunan Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) 
populasyonlarının morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerini belirlemek ve bunların içinden amaca 
uygun populasyonları kültüre almak amaçlanmıĢtır. Floradan toplam 20 adet populasyon toplanmıĢ, 
daha sonra bu populasyonların içinden uçucu yağ oranı %2,5‟ten yüksek olan 10 tanesi ile 3 yıl süreli 
verim ve kalite denemesi yürütülmüĢtür. AraĢtırmada populasyonların bitki boyu (cm), dal sayısı 
(adet), gövde kalınlığı (cm), yaprak boyu (cm), yaprak eni (cm), yeĢil herba verimi (kg/da), kuru herba 
verimi (kg/da), yeĢil yaprak verimi (kg/da), kuru yaprak verimi (kg/da), uçucu yağ oranı (%), uçucu yağ 
verimi (l/da), uçucu yağ bileĢenleri (%) antioksidan aktivite, toplam fenolik madde ve flavonoid miktarı 
saptanmıĢtır. ÇalıĢmada ilk yıl kuru yaprak ve uçucu yağ verimi sırası ile 439,86-691,62 kg/da ve 
15,36-29,68 l/da arasında, ikinci yıl 507,74-986,70 kg/da ve 16,00-33,63 l/da arasında, üçüncü yıl 
167,6-330,9 kg/da ve 5,08-12,18 l/da arasında gerçekleĢmiĢtir. Uçucu yağ oranları yıllar ve 
populasyonlar arasında önemli bir değiĢim göstermemiĢ, uçucu yağın ana bileĢenleri doğadan 
toplanan ve kültüre alınan bitkilerde 1,8-cineole ve camphor olarak belirlenmiĢtir. Floradan toplanan 
bitkiler ile denemeye alınan bitkiler arasında antioksidan aktivite, toplam fenolik madde ve flavonoid 
miktarları açısından önemli bir fark oluĢmamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Marmara Bölgesi, Anadolu adaçayı, Salvia fruticosa, morfoloji, verim, kalite 
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Konya Ekolojik ġartlarında Farklı Gübre Dozlarına Göre YetiĢtirilen 
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Özet: Bu araĢtırma 2012-2013 yılında Konya ekolojik Ģartlarında farklı azot (0, 5 ve 10 kg/da) 
dozlarında yetiĢtirilen Sideritis congesta ve Sideritis stricta‟nın verim ve kalite özelliklerini tespit etmek 
amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada tarla  denemeleri Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler 
AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde kalite analizler ise Tıbbi Bitkiler Laboratuvarında yürütülmüĢtür. 
Tarla denemeleri tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuĢ ve yürütülmüĢtür. 
Bu çalıĢmada 3 farklı gübre dozlarında yetiĢtirilmiĢ olup Sideritis congesta ve Sideritis stricta‟dan elde 
edilen sonuçlara göre; sırasıyla bitki boyu 58,66-64,33 cm, çiçekli dal sayısı 49,00-55,00, yaĢ çiçek 
verimi 446,66-623,33 kg/da, uçucu yağ oranı 0,24-0,33 ml/100 g ve uçucu yağ bileĢenlerinde β-pinene 
oranı %43,245-48,459 arasında değiĢim göstermiĢtir. Sideritis stricta bitki boyu 118,33-138,66 cm, 
çiçekli dal sayısı 14,30-32,60, yaĢ çiçek verimi 513,33-743,33 kg/da, uçucu yağ oranı 0,07-0,10 ml/100 
g ve uçucu yağ bileĢenlerinde β-pinene oranı %27,8-38,666 arasında değiĢim göstermiĢtir 

Anahtar Kelimeler: Dağ çayı, Sideritis congesta, Sideritis stricta, uçucu yağ, gübreleme 
 

Effects of Different Fertilizer Levels According to Drying Method on Drog 
Yield and some Quality Characteristics of Grown Mountain Tea (Sideritis 

Spp.) Species under Konya Ecological Conditions  
 
Abstract: This research has been conducted under Konya ecological conditions to determine the 
effect on yıeld and quality some characters of nitrogen fertilizers applied at the different doses 
of Sideritis congesta  and Sideritis stricta in Medicinal Plants laboratory and Medicinal 
Plants Experimental Farm of Agriculture Faculty, Selcuk Universty. Experiment was designed and 
applied in randomized complete plot design with three replications in the year of 2012-
2013.  According to results of this researh; the plant height of Sideritis congesta 58.66-64.33 cm, the 
number of flowering branches 49.00-55.00, fresh flowering  yield 446.66-623.33 kg / da, essential  oil 
yield 0.23-0.33 %  and major essential oil component (β –pinene) was varried between. 43.245 and 
48,459.  Morever,  The plant height of Sideritis stricta 118.33-138.66 cm, the number of flowering 
branches 14.30-32.60, fresh flowering  yield 513.33-743.33 kg / da, essential  oil yield 0.06-
0.10%  and major essential oil component (β –pinene) was varried between. 27.8 and 38,666.  % 
According to the results of this research; The highest  drug flower yield and essential oil  yield for 
mountain tea  in Konya and similar ecology 10 kg/da nitrogen fertizer application is reasonabled. 
 
Keywords: Mountain tea, Sideritis congesta, Sideritis stricta, essential oil, fertilization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma Emine BĠLGĠNOĞLU‟nun Yüksek Lisans Tezinden özetlenmiĢtir. 



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

387 
 

Safran (Crocus sativus L.) Bitkisinde Farklı Hormon Ön Muamele ve 
Sürelerinin Korm Çoğaltımı Üzerine Etkileri 

 
Mehmet Uğur Yıldırım

1*
, Fethi Ahmet Özdemir

2
,  Parisa Pourali Kahriz

3
, Farzad Nofouzi

3
, Khalid 

Mahmood Khawar
3
 

 

1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kalaba, Ankara 

2
Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın. 

3
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara. 

*
Sorumlu Yazar İletişim: muyildirim72@gmail.com 
 
Özet: Safran (Crocus sativus L.) baharat, boya ve tıbbi amaçlarla kullanılan önemli ekonomik bir bitki 
olup vejetatif olarak çoğaltılmaktadır. Safran kormlarının hızlı ve kontrollü koĢullarda çoğaltılması 
safran tarımında önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada ex vitro koĢullarda safran çoğaltımı amaçlanarak, 
çevre uzunluğu 3,14-4,71 cm (küçük korm) ve 4,71-6,28 cm (büyük korm) olan safran kormlarının 
farklı hormon uygulamaları neticesinde çoğalma durumları tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma serada, sıcaklık 
ve nemin kontrol edildiği Ģartlarda, plastik kasalarda torf içerisinde yapılmıĢtır. Her muamelede 15 adet 
korm üç tekerrürlü olacak Ģekilde 1-1,5 cm derinliğe dikilmiĢtir. Her korm 50, 100, 150 ve 200 dk. 5 
ng/µl BAP ve 5 ng/µl BAP + 150 ng/µl GA3 ile muamele edilmiĢtir. Sonuçlara göre, 5 ng/µl BAP ve 5 
ng/µl BAP + 150 ng/µl GA3 200 dakikalık ön muamelelerinde hem küçük hem de büyük kormlar %80 
oranla yavru korm oluĢturmuĢtur. Büyük çaplı kormlarda 200 dk, 5 ng/µl BAP muamelesinde yavru 
korm çevresinin en büyük olduğu (1,48 cm) tespit edilmiĢtir. Ana korm baĢına düĢen yavru korm 
sayısına bakıldığında en fazla yavru korm (3,25 adet) büyük kormlarda 5 ng/µl BAP ile 150 dk 
muamelesinden elde edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ile gelecekte safran üretiminin artırılmasında 
önemli ölçüde faydalanılacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Safran, ex vitro, korm büyüklüğü, bitki büyüme düzenleyicileri, yetiĢtiricilik 
 

Preconditioning Treatments Affect Regeneration On Different Sized 
Saffron (Crocus sativus L.) Corms 

 
Abstract: Saffron (Crocus sativus L.), spices, dyes, and is an economically important plant used for 
medicinal purposes, is propagated vegetatively. Fast multiplication of saffron corms under controlled 
conditions has great importance in agriculture. This study aimed to identify best hormon 
concentrations and times of treatment suitable for propagation of saffron corms with circumference of 
3.14 - 4.71 cm (small corms) and 4.71 - 6.28 cm (large corms) under ex vitro conditions. The study 
was carried out in greenhouse under controlled conditions of temperature and humidity in plastic 
enclosures containing peat moss. Each treatment contained 15 korms divided in to three replications 
and each corm was planted at depth of 1 - 1.5 cm. Each corm was treated for 50, 100, 150 and 200 
min with 5 ng/µl BAP and 5 ng/µl BAP + 150 ng/µl GA3. According to the results, 5 ng/µl BAP and 5 
ng/µl BAP + 150 ng/µl GA3 treatment for 200 min induced 80% cormlets on both small and large 
corms. Large corms treated for 200 min with 5 ng/µl BAP induced largest (1.48 cm) cormlets of the 
BAP treatment. Considering the number of offspring per mother corm maximum number of 
cormlets  (3.25 cormlets) were induced after 150 min treatment with 5 ng/µl BAP. It is contemplated 
that the results obtained in this study will have far reaching effects on future saffron propagation 
practices. 

Keywords: Ex vitro, Corm size, Plant Growth Regulators, Saffron cultivation, Pre Hormone Treatment 
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Özet: Önemli baharat bitkilerinden çörek otu Türkiye‟de genellikle yazlık olarak ekimi yapılmakta, kıĢı 
çok sert geçmeyen bazı bölgelerde kıĢlık olarak ekilebilmektedir. Mevcut çalıĢmada Tokat Kazova 
ekolojik koĢullarında çörek otu genotiplerinde yazlık ve kıĢlık ekimlerin etkileri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma 
2011-2012 ve 2012-2013 vejetasyon dönemlerinde yürütülmüĢtür. ÇalıĢma 6 farklı genotip (GOÜ-1, 
GOÜ-2, GOÜ-3, OGÜ-5, OGÜ-15, OGÜ-35) ile tesadüf Bloklarında BölünmüĢ Parseller Deneme 
Desenine göre kurulmuĢtur. Denemede, fenolojik, agronomik ve kalite özelikleri incelenmiĢtir. 
ÇalıĢmanın ilk yılında kıĢ sert ve ilkbaharda bitkilerin ilk geliĢme döneminde kurak geçtiğinden özellikle 
agronomik özellikler olumsuz etkilenmiĢ, kıĢlıklarda verimler düĢük olmuĢtur. ÇalıĢmanın ikinci yılında 
kıĢ daha ılıman olup, kıĢlık ekimlerde verimler yüksek bulunmuĢtur. Deneme boyunca agronomik 
özeliklerden bitki boyu 45.4-47.6 cm, dal sayısı 4.15-5.27 adet, kapsül sayısı 7.91-9.44 adet, bin tane 
ağırlığı 2.47-2.67 g, bitki baĢına tohum verimi 1.16-1.50 g/bitki, biyolojik verim 146.1-334.6 kg/da, 
tohum verimi 30.1-53.8 kg/da aralıklarında değiĢmiĢtir. ÇalıĢmada çörek otunda tohum kalitesini 
belirleyen sabit yağ oranı ortalamaları kıĢlık (% 37.5) ve yazlık (% 37.6) ekimlerde birbirlerine yakın 
olmuĢtur. Yağ verimi ise 13.4-21.0 kg/da aralıklarında değiĢmiĢtir. Yağ asitleri bakımından ise oransal 
olarak en fazla bulunan yağ asitleri sırasıyla; linoleik asit, oleik asit ve palmitik asit olarak tespit 
edilmiĢtir. Deneme sonucunda kıĢı sert geçen bölgelerde bitkilerin zarar görebileceği, ayrıca verimlerin 
ilkbahar yağıĢlarına da önemli ölçüde bağlı olduğu gözlenmiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca OGÜ-35 ve GOÜ-5 
genotiplerinden en yüksek verim alındığı, bölge üreticilerine bu genotiplerin tavsiye edilebileceği 
belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çörek otu, Nigella sp.,  kıĢlık ekim, yazlık ekim,  tohum verimi, yağ oranı, yağ 
verimi 

 

Determination Of Agronomic And Quality Properties In Black Cumin 
(Nigella Sp.) Genotypes Sown In Winter And Spring Periods 

 
Abstract: Black Cumin, a major aromatic and spice plants,   is usually sown in spring and in winter in 
some regions of Turkey where winters are not so harsh. In this study, the effects of periods of spring 
and winter sowing on black cumin genotypes under Tokat Kazova ecological conditions were 
investigated. The study was conducted during 2011-2012 and 2012-2013 vegetation periods in Tokat 
Kazova conditions. The experiment was set up according split plot in a randomized complete block 
design with 6 different genotypes (GOU-1, GOU-2, GOU-3, OGU-5, OGU-15, OGU-35). Phenological, 
agronomic and quality characteristics were investigated in the research. Because in the first year of 
the study the winter was harsh and the spring was dry during the early growing season of the plants, 
agronomic properties in particular were adversely affected and the yields in the winter sowing were 
low. In the second year of the study the winter was rather milder and higher yields were obtained in 
the periods of sowing. The agronomical properties, during the research, were varied as: plant height 
(45.4-47.6 cm), number of branches (4.15-5.27), number of capsules (7.91-9.44), 1000-seed weight 
(2.47-2.67 g), seed yield per plant (1.16-1.50 g/plant), biological yield (146.1-334.6 kg/da), seed yield 
(30.1-53.8 kg/da). In the study, the vegetable oil rate averages that determine the seed quality in black 
cumin were close to each other – in the winter sowing with 37.5 %, and in the summer sowing with 
37.6 %. Oil yield changed between 13.4 and 21.0 kg/da. In respect of fatty acids, proportionally, the 
most fatty acids were linoleic acid, oleic acid and palmitic acid respectively. It was observed, at the 
end of the research, that plants may get damaged in the regions where winters are harsh, and yields 
are largely dependent on spring rains.  The highest seed yields were obtained in OGÜ-35 and GOÜ-5 
genotypes which are preferable for local grower.  

Keywords: Black cumin, Nigella sp., winter sowing, summer sowing, seed yield, oil rate, oil yield 
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Türkiye’de Kültürü Yapılan Çörekotu Türlerinin (Nigella sativa ve Nigella 
damescana) Kimyasal Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesi 
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Özet: 2014 yılında Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tıbbi Bitkiler AraĢtırma ve Uygulama 
Çiftliğinde yetiĢtirilen iki farklı çörekotu türünde (Nigella sativa ve Nigella damescana)  bazı kimyasal 
ve mineral içeriklerine ait analizleri yapılmıĢtır. Türkiye‟de halk hekimliğinde en çok tüketilen çörekotu 
türü N. sativa olup, son zamanlarda ise N. damescana türünün de kullanımda dikkat çekmektedir. Bu 
araĢtırma kapsamında N. sativa ve N. damescana„da % nem, % kuru madde, % kül, % uçucu yağ 
miktarı ve bileĢenleri, sabit yağ verimi, yağ asidi bileĢenleri ve mineral maddeleri belirlenmiĢtir. 
Minerallerin belirlenmesinde ICP-AES cihazı kullanılmıĢtır. Belirlenen mineraller; N, Ca, Mg, Na, P, B, 
Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Al, Se, Sn, As, Hg, Mo‟dur. Uçucu yağ verimi clevenger apareyi ile 
sabit yağ verimi ise ise soxhlet düzeneği % olarak bulunmuĢtur. Uçucu yağ ve yağ asidi bileĢenleri ise 
GC-MS ile belirlenmiĢtir. N. sativa ve N. damescana‟da tespit edilen baĢlıca yağ asidi; C18:2 (linoleik) 
asittir. N. sativa‟da linoleik asit miktarı %55,21 olarak bulunurken N. damescana‟da %44,26 olarak 
bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Çörekotu, yağ asidi bileĢenleri, mineral madde, ICP-AES, antimikrobiyal aktivite 
 

Chemical Characterization and  Antimicrobial Activities of Nigella 
Species Cultivated in Turkey   

 
Abstract: Some chemical and mineral contents of two different black cumin species (Nigella sativa 
and Nigella damascena) cultivated in the farm of Selcuk University-Faculty of Agriculture, Medicinal 
Plants Research and Practice were investigated. Although the most consumed type of black cumin is  
Nigella sativa in traditional medicine in Turkey, recently the utilization of  Nigella damascena is 
outstanding as well. In the context of  this research, % moisture, % dry matter, % ash, % essential oil 
quantity and its components, fixed oil yield, fatty acid components and minerals of Nigella sativa and 
Nigella damascena were determined .ICP-AES apparatus is used for identifying minerals. The 
identified minerals were N, Ca, Mg, Na, P, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Al, Se, Sn, As, Hg, Mo. 
Essential oil yield and fixed oil yield were determined by clevenger apparatus and Soxhlet apparatus, 
respectively. The essential oil and fatty acid components were determined by GC-MS. The main fatty 
acid determined in Nigella sativa and Nigella damascena was  C18: 2 (linoleic) acid. While The 
amount of linoleic acid in N. sativa was 55.21%  that of  N. damascena was 44.26% . 

Keywords: Black Cumin, fatty acid compounds, minerals, ICP-AES, antimicrobial activity 
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Bazı Oriental Tütünlerin (Nicotiana tabacum L.) Genel ve Özel 
Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma 2012 ve 2013 yılları Tokat-Erbaa Ģartlarında, üstün özelliklere sahip tütün 
kombinasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada yedi ebeveyn (Xanthi-2A, Nail, 
GümüĢhacıköy, TaĢova, Katerini, Canik, Erbaa) ve bunlardan yarım diallel melezleme ile elde edilen 
21 melez kombinasyon olmak üzere toplam 28 genotip kullanılmıĢtır. ÇalıĢma tesadüf blokları deneme 
desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak eni, 
yaprak boyu, yaprak verimi, indirgen Ģeker oranı, nikotin oranı ve organoleptik özellikler incelenmiĢtir. 
ÇalıĢmada, genel kobinasyon yeteneği (GKY) bakımından Nail hattı verim açısından,  Xanthi-2A, 
Katerini ve TaĢova çeĢitleri ise kalite açısından pozitif etkiye sahip olmuĢlardır. Özel kombinasyon 
yeteneği bakımından (ÖKY) ise sekiz (Xanthi-2A x Katerini, Nail x Katerini, Nail x Canik, Nail x Erbaa, 
GümüĢhacıköy x Canik, Katerini x Canik, Katerini x Erbaa ve Canik x Erbaa) kombinasyonunun verim, 
sekiz kombinasyonun (Xanthi-2A x TaĢova, Xanthi-2A x Katerini, Xanthi-2A x Erbaa, Nail x TaĢova, 
Nail x Katerini, TaĢova x Katerini, TaĢova x Erbaa ve Katerini x Erbaa) ise kalite bakımından üstün 
özelliklere sahip olduğu belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmada, hem verim hem de kalite bakımından Xanthi-2A 
x Katerini (verim: 170 kg/da, randıman: %75), Nail x Katerini (verim: 164 kg/da, randıman: %75), 
Katerini x Erbaa (verim: 167 kg/da, randıman: %73) ve Canik x Erbaa (verim: 184 kg/da, randıman: 
%68)  kombinasyonları bölgede yaygın üretilmekte olan Xanthi-2A (verim: 133 kg/da, randıman: %78) 
çeĢidinden daha üstün özelliklere sahip kombinasyonlar olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Oriental tütün, Nicotiana tabacum L., verim, kombinasyon yeteneği 
 

Determination of General and Specific Combining Abilities In some 
Oriental Tobacco Varieties 

 
Abstract: The purpose of this study was determine new tobacco cultivars with higher yields and better 
quality properties for Tokat/Erbaa location in 2012-2013 years. Hybrids were produced from half-diallel 
crosses between Xanthi-2A, Nail, GümüĢhacıköy, TaĢova, Katerini, Canik and Erbaa tobacco 
varieties. The experiment was designed according to the “Split Plots on Randomized Complete Block” 
with three replications. Plant height, leaf width, leaf length, number of leaves, leaf yield, organoleptic 
observations, nicotine and sugar rates were evaluated. General combining abilities of Nail cultivar for 
yield and Xanthi-2A, Katerini and TaĢova cultivars for quality were found to have positive effects. 
Specific combining abilities of Xanthi-2A x Katerini, Nail x Katerini, Nail x Canik, Nail x Erbaa, 
GümüĢhacıköy x Canik, Katerini x Canik, Katerini x Erbaa ve Canik x Erbaa hybrids for yield and 
Xanthi-2A x TaĢova, Xanthi-2A x Katerini, Xanthi-2A x Erbaa, Nail x TaĢova, Nail x Katerini, TaĢova x 
Katerini, TaĢova x Erbaa ve Katerini x Erbaa hybrids for quality were determined to have superior. 
Based on the results,  Xanthi-2A x Katerini (170 kg/da yield, %75 quality), Nail x Katerini (164 kg/da 
yield, %75 quality), Katerini x Erbaa (167 kg/da yield, %73 quality) and Canik x Erbaa (184 kg/da yield, 
%68 quality) hybrids were found to have superior yield and quality traits than Xanthi/2A cultivar that 
has produce in Erbaa location. 

Keywords: Oriental tobacco, Nicotiana tabacum L., Yield, General combining abilities, Specific 
combining abilities 
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Katı ve Sıvı TaĢıyıcı Kullanılarak Bitki GeliĢmesini TeĢvik Edici Bakteri 
Esaslı Formülasyon GeliĢtirilmesi ve Çay GeliĢme Parametreleri ve 

Enzim Aktivitesine Etkisinin Değerlendirilmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: rcakmak@atauni.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma, mineral gübre, bir ticari biyolojik gübre ve organik ve inorganik kaynaklı katı (çay 
artığı, torf, perlit, leonardit, zeolite ve vermikülit) ve sıvı taĢıyıcılarda geliĢtirilen azot fikseri ve fosfat 
çözücü mikroorganizma esaslı beĢ farklı biyolojik gübre formülasyonunun (F1: Bacillus atrophaeus 
55/6 + Bacillus megaterium 63/1 + Pseudomonas fluorescens 9/7; F2: Bacillus simplex 6/4 + Bacillus 
subtlis B2/8 + Pseudomonas putida 3/10; F3: Bacillus pumilus 35/6+Paenibacillus polymyxa 2/2 + 
Pseudomonas sp.27/3; F4: Bacillus pumilus RC19 + Paenibacillus polymyxa RC35 + Pseudomonas 
putida 29/2; F5: Bacillus lentus 29/6 + Paenibacillus polymyxa RC14 + Pseudomona putida RC06), 
çay geliĢmesi ve enzim aktivitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla Rize‟de doğal koĢullar 
altında iki yıl süreyle yürütülmüĢtür. AraĢtırma, yedi taĢıyıcı, sekiz uygulama ve her bir tekerrürde dört 
fidan olmak üzere beĢ tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre düzenlenmiĢtir. 
Bakteriyel formülasyon etkinliği aĢılanan strain, taĢıyıcı materyal ve ele alınan parametrelere göre 
değiĢmiĢtir. Biyolojik gübre formülasyonu Hayrat Türk çay klonunda gövde geliĢmesi, bitki yüksekliği, 
gövde çapı, yaprak verimi, klorofil ve antioksidan içeriği, yaprak alanı, oksidatif, katalitik, hidrolitik ve 
antioksidan enzim aktivitesi dahil geliĢmeyi teĢvik etmiĢtir. AraĢtırmada test edilen bakteri 
kombinasyonlarının bitki geliĢmesini teĢvik ettiği, kimyasal gübre gereksinimini azaltabildiği, organik ve 
sürdürülebilir tarım uygulamalarında biyolojik gübre olarak kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu 
belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Çay (Camellia sinensis L.), bakteri, katı ve sıvı taĢıyıcı, biyolojik gübre   
 

Development of Plant Growth-Promoting Bacteria Based Bio-
formulations Using Liquid and Solid Carrier and Evaluation of their 
Influence on Growth Parameters and Enzyme Activity of Tea Plants 

 
Abstract: The objective of this study was to evaluate possible effects of  mineral  fertilizer, one 
commercial and five N2-fixing and/or P-solubilizing microorganism based bio-fertilizers (F1: B. 
atrophaeus 55/6+B. megaterium 63/1+ P. fluorescens 9/7; F2: B. simplex 6/4+ B. subtlis B2/8+ P. 
putida 3/10; F3: B. pumilus 35/6+P. polymyxa 2/2+Pseudomonas sp.27/3; F4: B. pumilus RC19+ P. 
polymyxa RC35+ P. putida 29/2; F5: B. lentus 29/6+P. polymyxa RC14+P. putida RC06), developed in 
seven organic and inorganic solid carriers (tea waste, peat, perlite, leonardite, zeolite, and vermiculite) 
and liquid carriers based formulations were evaluated for their growth and  enzyme activities of tea 
under natural soil conditions of Rize, in two years. The experiment was arranged as a completely 
randomized two-factor design seven carriers, eight treatments, and five replications (each having four 
saplings). Bacterial combinations efficiency was variable and depended on the inoculants strain, carrier 
material and parameters evaluated. Bio-fertilizers formulations stimulated overall plant growth, 
including shoot development, plant height, trunk diameter, leaf yield, chlorophyll and anthocyanin 
content, and activities of oxidative, catalytic, hydrolytic and anti-oxidative enzymes of Turkish 
registered tea clones Hayrat. Bacterial combinations improved for enhanced plant growth promotion 
will enable reductions in inputs of chemical fertiliser, had a potential to be used as a bio-fertilizer in 
sustainable and organic tea production. 

Keywords: Tea (Camellia sinensis L.), plant-growth-promoting bacteria, solid and liquid carriers, bio-
fertilizers 
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Türkiye’de Kültürü Yapılan Farklı Origanum Türlerinde Gc-Ms Analizleri 
ve Antimikrobiyal Aktiviteleri 
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Özet: 2013 yılında Konya Ģartlarında Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tıbbi Bitkiler AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliğinde kültürü yapılan ve Origanum cinsine dâhil kekik türlerinde (Origanum vulgare var. 
hirtum, Origanum vulgare var. greece, Origanum majorana ve Origanum onites) uçucu yağ miktar ve 
bileĢenlerinin analizleri ve antimikrobiyal aktivite çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Materyal olarak kullanılan 
kekik türleri tam çiçeklenme döneminde hasat edilmiĢ ve bitkilerin farklı organları (yaprak, sap ve 
herba)  ayrılarak gölgede kurutulmuĢtur. Arazi çalıĢmalarından elde edilen analiz örnekleri Laboratuvar 
çalıĢmaları yapılıncaya kadar +4 derecede saklanmıĢtır. Uçucu yağlarının % miktarlarının 
belirlenmesinde clevenger aparatı kullanılmıĢtır. Uçucu yağ bileĢenleri ise GC-MS ile belirlenmiĢtir. Bu 
araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre, Origanum türlerinin farklı organlarında uçucu yağ miktarlarının 
ve uçucu yağlarının ana bileĢenlerinin (carvacrol, linalol ve gamma- terpinene) istatistiki olarak 
birbirinden farklı olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte antimikrobiyal aktivitelerininde Origanum 
türlerine göre farklılıklar içerdiği tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında yaprak, sap ve herbada  % 
nem, % kuru madde ve % kül analizleri de yapılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Origanum spp., uçucu verimi, uçucu yağ bileĢenleri, GC-MS, antimikrobiyal aktivite 
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Göller Yöresi Florasından Apiaceae Familyasına Dahil Yeni Taksonlar 
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Özet: Türkiye‟de Apiaceae familyasına ait 450 tür ve 4‟ü endemik olmak üzere (Aegokeras, Ekimia, 
Postiella ve Crenasciadium) 109 cins doğal olarak çeĢitli bölgelerde yetiĢmektedir. Endemik tür 
bakımından da oldukça zengin olan Apiaceae familyasına dâhil Türkiye‟de 42 cinste toplam 140 
endemik tür bulunmaktadır. Bu değerli türlerin pek çoğu, Göller Yöresi‟nde doğal olarak yetiĢmekte ve 
çok azı yöre halkı tarafından toplanarak gerek tıbbi amaçlı gerekse gıda olarak çeĢitli Ģekillerde 
tüketilmektedir. Türkiye'de özellikle Isparta ili merkez olmak üzere Göller Yöresi Türkiye‟nin en önemli 
tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezlerinden birisidir. Isparta ve Burdur illeri bitki coğrafyası 
açısından Akdeniz ve Ġran-Turan bölgelerinin kesiĢim yerinde bulunduğundan, floristik açıdan oldukça 
zengin illerimizdir. Günümüzde 700'den fazla endemik türün yetiĢtiği Isparta yöresinden bilim 
dünyasına 40 kadar türün tanımı yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında, yörede yayılıĢ gösteren Apiaceae 
familyasına ait türlerin tespiti ve yayılıĢ alanları belirlenmiĢtir. AraĢtırmada, bölgede daha önce yapılan 
floristik çalıĢmalarda kaydı bulunmayan ve yeni kayıt özelliği gösteren taksonların bulunduğu tespit 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Apiaceae familyası, Göller Yöresi, yeni taksonlar 

 

Species of the Apiaceae Family in the Lakes Region and their 
Distribution Areas   

 
Abstract: Lakes Region is one of the most important medicinal and aromatic plants production 
centers in Turkey. Many plant taxa from Apiaceae family grow naturally in Lakes Region which is quite 
rich floristic. This research was carried out in order to determine the identification and determine the 
distribution areas of taxa belonging to Apiaceae family in the region at 2014-2015. Distribution areas 
and information about localities were determined in the survey trips organized between April-October 
and plant samples were collected for species identification. It was determined that more than 100 
different taxa grown naturally in the region including at least 10 of them endemic. In addition a 
significant portion of the species that have been identified in the study is no record of earlier.  

Keywords: Apiaceae, aromatic and medicinal plant, Lakes Region, taxa  
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Türkiye Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarının Kalite Özellikleri 
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Özet: Defne (Laurus nobilis L.) Akdeniz körfezine kıyısı olan ülkelerin sahil Ģeridinde yayılıĢ gösteren 
çok yıllık, herdem yeĢil ve dioik bir ağaçtır. Ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz 
kıyılarında doğal olarak yayılıĢ göstermektedir. Defne yaprağı ve defne uçucu yağı ve defne 
meyvelerinden elde edilen sabit yağ farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Özellikle güney bölgesindeki 
illerimizde defne meyvesinden elde edilen sabit yağ ile defne sabunu yapılmaktadır. Türkiye, dünya 
defne yaprağı ihracatında ilk sırada yer almakta olup, 2014 yılında gerçekleĢtirdiği 12.270 ton ihracat 
karĢılığında 36 milyon $ gelir elde etmiĢtir. Defne orman bitkisi olması nedeniyle, her yıl kesim alanları 
ve kesim miktarları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte ve aynı alanda 3 yılda bir kesim 
yaptırılmaktadır. Ġç pazarda kullanılan ve ihracatı yapılan defne yaprağının tamamı bu kesim 
alanlarında elde edilmektedir. Yaptığımız bir çalıĢmada, Türkiye defnelerinde ağaçların, yaprak ve 
meyvelerin morfolojik olarak bölgelere göre değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır. Buradan yola çıkılarak, 
Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgesindeki 100 noktadan yaprak örnekleri toplanmıĢ, uçucu 
yağların oranı ve bileĢimi belirlenmiĢtir. Kuru yapraklarda uçucu yağ oranı %0,4-4,5 arasında 
değiĢirken, ortalama %1,78 olarak gerçekleĢmiĢtir. Uçucu yağlarda örneklere göre 22-25 adet bileĢen 
tanımlanırken, ana bileĢenlerin 1,8-cineole ve alpha-Terpinyl acetate olduğu, oranlarının örneklere 
göre değiĢim gösterdiği ve 1,8-cineole oranının %36,93-66,9, alfpha-terpinyl acetate oranının %4,09-
22,22 arasında değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Defne, Laurus nobilis L., populasyon, yaprak, uçucu yağ 
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Aktarlarda Satılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Uçucu Yağ Oranları 
 

Eray Tulukcu 
 

Selçuk Üni. Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı, Çumra-Konya 
Sorumlu Yazar İletişim: eraytulukcu@selcuk.edu.tr 
 
Özet: Bu araĢtırma halkımızın ilgi duyduğu aktarlardan temin ettiği ve kullandığı bazı tıbbi bitkilerin 
uçucu yağ oranlarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma 2014 – 2015 yılında Selçuk 
Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Bitkiler Laboratuvarlarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
kullanılan tıbbi bitkiler, Konya da aktarlardan ve onlara tıbbi bitki veren toptancılardan temin edilmiĢtir. 
Bu çalıĢma sonunda temin edilen tıbbi bitkilerin uçucu yağ oranları %0,71 (Defne) ile %5 (Kekik) 
arasında değiĢmiĢtir. Lavanta uçucu yağ oranları ise %2 ile %5 arasında, Kekik uçucu yağ oranları ise 
%1 ile %5 arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Tıbbi bitkilerin uçucu yağ oranlarındaki bu değiĢimin çeĢitli 
nedenleri bulunmaktadır. Genel olarak çalıĢmada kullanılan tıbbi bitkilerin yurt içi ve yurt dıĢında 
değiĢik bölgelerden temin edilmesi uçucu yağ oranlarındaki farklılığı etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, uçucu yağ oranları, Konya 
 

Essential Oil Ratio of Medicinal Plants Sold in Herbalists 
 

Abstract: This study has been conducted to determine the essential oil rates of some medicinal plants 
that our community take an interest in, supply by herbalists, use and cultivate. In this research Selcuk 
University Cumra Vocational High School Medicinal Plants Laboratory was carried out in 2014 – 2015. 
The medicinal plants used in the research were supplied from some herbalists and wholesalers who 
supply medicinal plants in Konya. At the end of this study, essential oil content of medicinal plants 
ranged from 0.71 % (Daphne) to 5% (Thyme). The lavender essential oil rates of between 2% and 5%, 
while the rate of thyme essential oil ranged between 1% and 5%. There are several reasons for the 
change in the essential oil content of medicinal plants. Generally, medicinal plants essential oil ratios 
affected cultivation in different regions of Turkey and abroad in this research. 

Keywords: Medicinal plants, essential oil content, Konya 
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Antalya Aktarlarında Bulunan Tıbbi Bitkiler, Kullanım Alanları ve Ticari 
Potansiyelleri 
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2
Akdeniz Üniversitesi, Korkuteli Meslek Yüksek Okulu, Bahçe Tarımı Program, Antalya 

3
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4
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 

*
Sorumlu Yazar İletişim: eucar@cumhuriyet.edu.tr 
 
Özet: Günümüzde kullanılan ilaçların çoğunluğunun hammaddesi bitkisel kökenlidir. Uçucu yağlar, 
alkaloitler, glikozitler vb. maddelerin kaynağını oluĢturan bu bitkilerin kuru herba Ģeklinde veya uçucu 
yağ olarak satıldığı yerler aktarlardır. Bu çalıĢma kapsamında Antalya ilindeki 17 aktar gezilerek 34‟er 
soruluk anket yapılmıĢtır. Bu yapılan anket çalıĢmasında Antalya ilindeki aktarların genel özellikleri, 
piyasaya sunulan bitki çeĢitliliği ve bu bitkilerin hangi amaçla kullanıldığının tespiti hedeflenmiĢtir. 
Aktarlardan elde edilen bilgiler ıĢığında aktarlarda satılan ürünlerin bir kısmının baharat, bir kısmının 
alternatif tıpta ve bir kısmının da kozmetik amaçlı kullanıldığı belirlenmiĢtir. Alternatif tıp amacıyla 
kullanılan drogların ve uçucu yağların genellikle; Ģeker hastalığı, tansiyon, kanser, prostat, sinüzit, 
migren, astım, soğuk algınlığı, kalp, kolestorol, egzama, böbrek taĢı, varis, romatizma, karaciğer, idrar 
yolları iltahabı gibi Ģikayeti olan insanlar tarafından talep gördüğü belirlenmiĢtir. Aynı zamanda stresle 
baĢ etme ve zayıflama isteği olan insanlar tarafından bazı drog ve uçucu yağların tüketildiği tespit 
edilmiĢtir. Aktarların büyük çoğunluğunun drogların temizliğine, saflığına ve saklama koĢullarına önem 
verdiği belirlenmiĢtir. Ürün satıĢlarında mevsim önemli rol oynarken en büyük etkenin medya olduğu 
saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Aktar, tıbbi ve aromatik bitkiler, alternatif tıp 
 

Application Areas and Trade Potential of Medicinal Plants Sold Ġn 
Herbalists Ġn Antalya District 

 
Abstract: Most of currently available drugs have plant originated raw material. Herbalists sell 
medicinal and aromatical plants which are contain essential oils, alkaloids, glucosides etc. as drog. 
Also, these enterprices sell essential oils of medicinal and aromatical plants. This study was 
conducted to determine of general features of herbalist in Antalya. Also, the other purpose of study to 
obtain informations about plant variety and use purposes of plants. In study, 17 herbalists located in 
Antalya were visited and a questionnaire including 34 questions were applied to the visited herbalists. 
According to results, products in herbalists are sold as spice, alternative medicine and cosmetics. 
Generally, drog and essential oils which sell as alternative medicine are used in cure of in various 
disorders such as diabet, tension, cancer, prostate, sinusitis, migraine, asthma , flu or common cold, 
hard diseases, cholesterol, eczema, kidney stone, varices, rheumatism, hepar diseases and urinary 
tract infections. Also results show that some drog and essential oils are used for weakening and 
response to stress. According to another result, most of herbalists pay importance hygiene, purity and 
storage of drogs. While season is effect product sales, media were determined as biggest factor. 

Keywords: District, medicinal and aromatical plants, alternative medicine 
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Karaman ve Ermenek Ġlçesindeki Aktarlarda Satılan Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerin Kullanımı 
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2
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Sorumlu Yazar İletişim: hasmaral@kmu.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢma tıbbi bitkilerin kullanımıyla ilgili bilgi toplamak amacıyla Karaman Ġli ve Ermenek 
Ġlçesinde bulunan 8 aktardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Yapılan görüĢmelerde 
aktarlarda satılan bitkilerin Latince isimleri, yerel isimleri, kullanılan bitki kısımları ve kullanım amaçları 
belirlenmiĢtir. Aktarlarda satılan 32 farklı familyaya ait 53 türün yöre halkına tıbbi kullanım amacıyla 
önerildiği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Aktar, Ermenek, tıbbi bitkiler, Karaman  
 

The Use of Medicinal and Aromatic Plants Sold In The Local Herbal 
Markets In The City of Karaman and Ermenek District 

 
Abstract: This study has been designed in order to obtain some in formations about the use of 
medicinal plants from 8 Aktars located in Ermenek district of Karaman province Latin names, local 
names, and the uses of different parts of medicinal plants have been determined by the conversation 
made with Aktars (herbalists). Medicinal use of local the local people of 53 species belonging to 32 
different families sold at the herbalists have determined. 

Keywords: Herbalist, Ermenek, medicinal plants, Karaman 
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Ġran’da YetiĢen Bazı Toksik Madde Ġçeren Tıbbi Bitkilerin Tanımı 
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1
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 06110 Dışkapı-Ankara 

*
Sorumlu Yazar İletişim: marieh.javani@gmail.com 
 
Özet: Son yıllarda, Halkın bitkisel ilaçların kullanımına ilgi göstermeleri, bitkisel zehirlenmelerin 
giderek artmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni çoğunlukla, zehirli bitkilerin tedavi edici 
değerlerinin bilinçsiz bir Ģekilde kullanımıdır. Bitkilerde toksik maddeler genellikle alkaloidler, 
glikositler, organik asitler, reçineler ve mineral bileĢiklerden oluĢmaktadır. Bitkisel zehirlenmelerin 
çoğunluğu insanın organlarında geniĢ belirtiler göstermektedir. Bu yüzden tedavi süresinde tüm 
zehirlenme belirtilerine dikkat edilmelidir. Bu derlemede Ġran‟de bazı toksik madde içeren tıbbi bitkilerin 
tanımı ve bu bitkilerin bilinçsiz kullanımında yan etkileri ile ilgili bilgi verilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Toksik madde, tıbbi bitki, yan etkiler 
 

Definition of some Medicinal Plants Containing Toxic Substances 
 

Abstract: In recent years, people  show an interest in the use of medicinal plants, that has led to 
increasing plant poisonings. Mostly the reason of this, is an unconsciously use of medicinal values of 
poisonous plants. Toxic substances in plants usually are composed of alkaloids, glycosides, organic 
acids, resins and mineral compounds. The most of herbal poisoning shows vast symptoms in human 
organs, so should be aware of the symptoms of poisoning, in all treatment period. In this review, will 
be given information about the definition of medicinal plants that contains some toxic substance and 
the side effects of unconscious use of these plants. 

Keywords: Toxic substance, medicinal plants, side effects 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tarlabk2015.congress.gen.tr/panel/yazar_info/4854
http://tarlabk2015.congress.gen.tr/panel/yazar_info/4237
http://tarlabk2015.congress.gen.tr/panel/yazar_info/4237
mailto:%20marieh.javani@gmail.com


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

400 
 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi 
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1
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa 

*
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Özet: Türkiye‟de tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bazı üniversitelerin, araĢtırma enstitülerinin ve bazı 
kurumların koleksiyon bahçeleri bulunmaktadır. Ülkemizde halkın ziyarete açık sadece tıbbi ve 
aromatik bitkilerin sergilendiği bahçelerin dıĢında ayrıca bünyesinde tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili 
özel bir alan bulunan çeĢitli koleksiyon bahçeleri vardır. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla 
Bitkileri Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler koleksiyon bahçesi i) Bursa ekolojik koĢullarına uyum 
sağlayabilecek bitkileri belirlemek, ii) vejetatif üretimin yaygın olduğu türlerde anaç bitkileri korumak, iii) 
doğadan toplanan bitkilerin Bursa ekolojik koĢullarında uyumunu görmek ve iv) Tıbbi ve Aromatik 
bitkiler ile ilgili verilen derslerde uygulama alanı oluĢturmak amaçlarıyla 2012 yılında kurulmuĢtur. Bitki 
materyaline ait tohumlar veya vejetatif aksamlar çeĢitli üniversiteler, araĢtırma enstitüleri ve 
merkezlerde üretilen, daha önce yürütülen çalıĢmalarda ümitvar olarak belirlenen tipler, ticari tohumlar, 
tescilli veya üretim izinli çeĢitler, yerel populasyonlar ve doğal floradan toplanan tohumlardan  
oluĢturulmuĢtur. Deneme alanı Aromatik Bitkiler, Tıbbi Bitkiler, Parfüm ve Kozmetik Bitkileri, Boya 
Bitkileri, Soğanlı Bitkiler ve Çalı Formundaki Bitkiler gruplarına giren bitki türlerinden oluĢmaktadır. 
YetiĢtirilen tüm bitkilerin çiçeklenme tarihleri ve genel morfolojik özellikleri kayıt edilmiĢtir. Hasat 
zamanı gelen bitkilerde kullanım amacına göre yeĢil herba, tohum ya da kök hasatları yapılmıĢtır. 
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesini zenginleĢtirmek amacı ile her yıl yeni bitkiler ilave edilmesi ve 
yetiĢtirilmesi planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, koleksiyon bahçesi  
 

Collection of Medicinal and Aromatic Plants Garden of Uludag 
University, Faculty of Agriculture Department of Field Crops 

 
Abstract: In Turkey, collection gardens with medicinal and aromatic plants exist at some universities, 
research institutes and some  municipalities. There are gardens exhibited of medicinal and aromatic 
plants open to the public in our country. Apart from gardens open to the public, there are also various 
collections containing a specific area related to medicinal and aromatic plants. Collection of Medicinal 
and Aromatic Plants Garden of Uludag University, Bursa was established in 2012  i) to determine 
plants adapted at Bursa ecological conditions, ii) to protect rootstock plants species that are 
widespread in vegetative production, iii) to examine  the compatibility of plants collected from nature, 
and iv) to create application field for lessons with medicinal and Aromatic plants. The seeds of the 
plant material or vegetative parts include those produced by various universities, research institutes 
and centers, promising types determined at earlier studies, commercial or registered varieties, local 
populations and seed collected from natural flora. The experimental field contains plant species, which 
were classified as Aromatic Plants, Medicinal Plants, Perfumes and Cosmetics Plants, Dye Plants, 
Bulbous Plants and Bushy Plants. Date of flowering and general morphological characteristics of all 
plants were recorded. According to the purpose of use of plants, the green herb, seeds or roots were 
harvested. The addition and cultivation of new plants are planned to enrich medicinal and aromatic 
plants collection garden. 

Keywords: Medicinal and aromatic plants, collection garden  
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Sorumlu Yazar İletişim: ecatikkas@kmu.edu.tr   
 
Özet: Tıbbi ve aromatik bitkiler insanoğlunun yaradılıĢından beri vazgeçilmez bir tedavi aracı olmuĢtur. 
Doğanın uçsuz bucaksız bir ecza dolabı olduğunu keĢfeden insanlar ile birlikte halk hekimliği de hızla 
geliĢmeye baĢlamıĢtır. Ġnsanlar bu bitkileri değiĢik yaralanmalarda, hastalıkların tedavisinde ve 
psikolojik rahatsızlıklarda aktif olarak kullanmıĢlardır. Bugün modern tıbbın temelini oluĢturan bu 
bitkilerle olan tedavi günümüzde oldukça popüler hale gelmiĢ ve birçok rahatsızlığın tedavisini halk bu 
bitkilerde aramaya baĢlamıĢtır. Hiç Ģüphesiz günümüzde tedavisi en zor hastalıkların biri de kanserdir. 
2008 yılı verilerine göre dünyada yılda 13 milyon insan bu hastalığa yakalanmakta ve 8 milyon insan 
kanser sebebiyle kaybedilmektedir. Kanserin tedavisi hakkında çalıĢmalar hızla sürerken hekimler 
özellikle yardımcı ve destekleyici tedavi olarak  tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de yoğun çalıĢmalar 
yapmaktadır. Bir çok kanser türünde etkili ilaçlar kullanıldıktan sonra hastalar onkoloji uzmanlarınca 
alternatif tedavilere (bunların çoğu bitkisel tedavilerdir) yönlendirilmektedirler. Antikanser bitkilerin 
yapısında kanserli hücre aktivitelerini destekleyen enzim ve hormonları engelleyen, DNA onarım 
mekanizmalarını uyaran, koruyucu enzimlerin üretimini teĢvik eden, antioksidan hareketini artıran ve 
vücudun bağıĢıklık sistemini güçlendiren bileĢikler bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda bu bitkisel 
tedavilerin bazılarının kanser geliĢimini önlediği, kanserli hücreleri öldürdüğü, geliĢmelerini önlediği; 
kemoterapi, hormonal tedavi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltabildiği bildirilmektedir. Bitkisel 
ürünlerle yapılan çalıĢmaların bilimsel kurallara uygun olarak yapılması son derece önemlidir. Bu 
bildiride kanser hakkında bilgi verilecek, bazı antikanser bitkiler ve bünyelerindeki etkili olan bileĢikler 
ele alınarak sunulacaktır. Hazırlanan bildirinin bu konuda çalıĢmalar yapan birçok araĢtırmacıya katkı 
sağlayacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, antikanser bitkiler, alternatif tedavi, fitoterapi 
 

Medicinal and Aromatic Plants Utilization as Anticancer Remedy 
 

Abstract: Since the creation of mankind medicinal and aromatic plants has been an indispensable 
means of treatment. Folk medicine began to develop rapidly along with the people who 
discovered  nature as a vast medicine cabinet. People, actively, use these plants in various injuries, 
treatment of diseases and psychological disorders. Nowadays, using these plants, which form the 
basis of modern medicine, treatment has become very popular and people began to look for such 
herbs to cure many sicknesses. Today, undoubtedly, one of the most difficult to treat disease is 
cancer. According to 2008 data, 13 million people annually in the world are afflicted with this disease 
and 8 million people dead due to cancer. Parallel to quick studies on the treatment of cancer, 
physicians are working intensively on, particularly helpful and supportive therapy, medicinal and 
aromatic plants. In many types of cancer, having used effective drugs patients are directed to 
alternative treatments (most of which are herbal treatments) by oncology specialists. Components 
blocking enzymes and hormones that support cancer cells activity, DNA repair mechanisms stimulant, 
promoting production of protective enzymes, increasing antioxidant activity and strengthening the 
body's immune system are found in the structure of anticancer herbs. In studies conducted, some of 
this herbal treatment was found to inhibit the growth of cancer, killing the cancer cells, inhibiting their 
growth, chemotherapy, reducing side effect of hormonal therapy and radiotherapy. In this paper, along 
with some information about cancer, taken into consideration, some anticancer herbs and compounds 
within them will be presented. The current report is expected to be contributed to many researchers in 
the area studied. 

Keywords: Medicinal and aromatic plants, anticancer herbs, alternative remedy, phytotherapy  
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Özet: Bitkisel ilaçlar yaygın olarak kullanılan alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarıdır. Ġnsanlık 
tarihi boyunca birçok hastalık (Ģeker hastalığı, sarılık, nefes darlığı vb.) bitkiler kullanılarak tedavi 
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Sentetik ilaçların keĢfiyle kullanımı azalsa da; yeni kullanım alanlarının 
bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması ve sentetik ilaçların yan etkilerinden dolayı tıbbi 
bitkilerle tedavi son zamanlarda tekrar gündeme gelmiĢtir. Günümüzde psikiyatri pratiğinde de bitkisel 
ilaçların kullanımı artıĢ göstermiĢtir. Antidepresan olarak kullanılan sentetik ilaçlarda karĢılaĢılan, 
sinirlilik, uykusuzluk, kilo kaybı gibi yan etkilerden dolayı bu tip hastalıkların tedavisinde bu bitkiler 
önem kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada, psikiyatri alanında kullanımı artan ve günlük klinik pratiğimize de 
girmeye baĢlayan antidepresan etkili tıbbi bitkiler hakkında bilgiler verilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, antidepresan, depresyon, psikiyatri 
 

Antidepressant Plants 
 
Abstarct: Herbal medicines are widely used alternative and complementary health practices. 
Throughout human history many diseases (diabetes, jaundice, shortness of breath) has tried to be 
treated using plants. The use of synthetic drugs has declined in the discovery; Finding new uses, 
increased demand for natural products and synthetic drug side effects due to recent treatment with 
medicinal plants is back on the agenda. Nowadays the practice of psychiatry has increased the use of 
herbal medicines. Synthetic drugs used as antidepressants due to side effects, such as irritability, 
insomnia, weight loss so in the treatment of these diseases is important that plants. In this study, the 
increased use in psychiatry and provides information about entering in our daily clinical practice 
starting antidepressant medicinal plants. 

Keywords: Medicinal plants, antidepressants, depression, psychiatry 
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Tedavide Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Yan Etkileri 
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Sorumlu Yazar İletişim: marieh.javani@gmail.com 
 
Özet: Bitkilerin doğadaki inanılmaz çeĢitliliğinden ve bize sundukları tedavi olanaklarından 
yararlanacaksak, çok kapsamlı tespit çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. Binlerce yıldır Dünyanın 
dört bir yanındaki farklı ülke ve farklı toplumlarda, bitkilerin Ģifalı amacıyla kullanmanın geleneksel 
biçimleri geliĢmiĢtir. Halbuki “doğal olan her Ģey yararlıdır” düĢüncesi yanlıĢtır. Bitkilerin içerdiği 
yüzlerce çeĢit bileĢene bağlı olarak beklenmedik yan etkiler geliĢebilir. Bunun yanı sıra bazıları 
toksisite gösterebilir ya da alınan diğer ilaçlarla etkileĢime girerek kiĢinin rahatsızlığının artmasına 
neden olabilirler. Bitkilerle tedavide görülebilecek yan etkilerin sağlık çalıĢanları ve tüketiciler 
tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu derlemede tedavide kullanılan bazı tıbbi bitkilerin tanımı ve bu 
bitkilerin bilinçsiz kullanımında yan etkileri ile ilgili bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tedavi, tıbbi bitkiler, yan etkiler 
 

Side Effects of some Medicinal Plants Used in Treatment 
 

Abstract: To take an advantage from incredible diversity of plants in nature and treatment facilities 
that they offered for us is required a very comprehensive identified studies. For thousands of years in 
different countries and different societies around the world, traditional forms of the plants has been 
developed for the purpose of healing. But the thought that "natural of everything is beneficial" is wrong.  
On the hundred genotype of components in the plants unexpected side effects may occur depending 
on their contains. In addition, some may show toxicity or interact with other drugs may result in 
increased discomfort of the person. In treatment with the plants the side effects that can be seen 
should be known by health professionals and consumers.  In this review, will be given information 
about the definition of medicinal plants and the side effects of unconscious use of these plants. 

Keywords: Treatment, Medicinal plants, Side effects. 
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Tıbbi Bitkilerin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan 
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Özet: Antibiyotiklerin keĢfi ile mikroorganizmalara karĢı açılan amansız savaĢta henüz yüz yıl bile 
geçmemiĢ olmasına rağmen, bilim dünyası mikroorganizmalara karĢı vermiĢ olduğu savaĢta baĢarılı 
olamamıĢtır. Mikroorganizmalar hızla çoğalma özellikleri ve genetik yapılarında yaptıkları değiĢiklikler 
nedeniyle, geliĢtirilen antimikrobiyal ajanlara karĢı her geçen gün diranç kazanmaktadırlar. Sentetik 
ilaç geliĢtirmenin uzun yıllar alması, üretim maliyetleri ve insanlar üzerindeki yan etkileri bilim 
dünyasını yeni ve doğal antimikrobiyal maddelerin keĢfine yöneltmiĢtir. Ülkemiz florası zengin bitki 
içeriği ve yüksek endemizm oranı ile dünyada önemli bir yere sahiptir. Bu zengin bitki çeĢitliliğinin 
içerisinde tıbbi öneme sahip bitkilerin yeri küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ülkemizde doğal bulunan 
ve özellikle endemik olan tıbbi bitkilerin antimikrobiyal özelliklerinin araĢtırılması yeni antimikrobiyal 
maddelerin keĢfi için önem arz etmektedir. Yapılacak olan bu araĢtırmalarda dünyada yaygın olarak 
kullanılan yöntemlerin bilinmesi ve ülkemizde bu alanda yapılan çalıĢmaların takip edilip 
çeĢitlendirilmesi ülkemiz tıbbi bitkilerinin önemini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bitkiler, antimikrobiyal özellikler, mikroorganizmalar 
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Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Bitkisinin Farmakolojik 
Özellikleri ve Tedavideki Yeri 
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Özet: Ülkemizde ve Dünya'da hastalıkların doğal yollarla tedavisine olan ilgi artıĢı tıbbi ve aromatik 
bitkilere olan talebi gün geçtikçe artırmaktadır. Halk arasında Kanotu, Kılıçotu, Mayasılotu ve Yaraotu 
gibi yöresel adlarla da bilinen Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.), Hypericaceae familyasına 
mensup bir bitkidir. Ġnsan sağlığına olan faydalı etkileri ilk olarak “Hipokrat” tarafından dile getirilen sarı 
kantaron; geleneksel tıpta 14. yüzyıldan bu yana yara iyileĢtirici ve sakinleĢtirici olarak kullanılmıĢtır. 
Son yıllarda yapılan çalıĢmalar; yara iyileĢtirici özelliğinin yanı sıra, hafif ve orta Ģiddetli depresyon 
tedavisinde kimyasal kökenli antidepresanlara alternatif olarak güvenle kullanılabileceğini ortaya 
koymaktadır. AraĢtırmalar; sivrisinek ısırığı kaĢıntısından romatizmal hastalıklara, ağrı kesici ve kas 
gevĢetici özelliklerinin yanı sıra; egzama ve benzeri cilt sorunları, hemoroit, yatak ıslatma, gut 
hastalığı, yanık ve yaralarda, ülser yarası tedavisinde etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Yaprak, çiçek ve gövde kısımları tüketilen sarı kantarona bu önemli farmakolojik 
etkileri kazandıran etken maddeler baĢlıca hiperisin, psödohiperisin, hiperforin, dianthron, flavanoid, 
uçucu yağ ve tanen içeren bileĢiklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Kantaron, Hypericum perforatum L., tıbbi Kullanım 
 

Pharmacological Specialities of St. John's Wort (Hypericum perforatum 
L.) Plant and  Its Role in Medial Treatments 

 
Abstract: In recent years both in Turkey and in the World the interest of the natural treatment of 

diseases by using medicinal and aromatic plants has been increased. Among the Turkish people 
known by local names such as "Kanotu", "Kılıçotu", "Mayasılotu" and "Yaraotu" St. John's Wort 
(Hypericum perforatum L.) is a plant belonging to the family of Hypericaceae. Since the 14

th
 century 

St. John's Wort which was firstly reported by "Hippocrates" its beneficial effects on human health has 
been used as a healing and calming in traditional medicine. Studies in recent years revealed that St. 
John's Wort can be safely used as a treatment of the light and medium depression versus chemical 
originated antidepressants as well as wound healing properties. Researches showed that it could be 
used effectively in the treatment of eczema and similar skin conditions, hemorrhoids, nocturnal 
enuresis, gout, burns, wounds and ulcer wounds as well as mosquito bites itch, rheumatic disease, 
pain reliever and muscle relaxant properties. Leaves, flowers and body parts of St. John's Wort has 
been consumed. These important pharmacological effects of this plant result from active ingredients 
such as hypericin, pseudohypericin, hyperforin, dianthron, flavonoids and compounds containing 
volatile oils and tannins. 

Keywords: St. John's Wort, Hypericum perforatum L., medicinal use 
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Konya Ekolojik ġartlarında YetiĢtirilen Kantaron (Hypericum perforatum 
L.) Bitkisi Tohum ve Herbalarının  Sabit Yağ Verimi ve Yağ Asidi 

BileĢenlerinin Ġncelenmesi 
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*
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Özet: Bu araĢtırma,  2012 yılında Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tıbbi Bitkiler AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliğinde yetiĢtirilen kantaron (Hypericum perforatum L.) bitkisinin tohumundaki ve farklı 
biçim zamanlarında (çiçeklenme baĢlangıcı, tam çiçeklenme, tohum bağlama), farklı kurutma 
yöntemleri (güneĢte, gölgede, etüvde) uygulanarak elde edilen herbasının yağlarındaki yağ asidi 
bileĢenlerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada, kalite analizleri ise Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Laboratuvarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; 
tohum ve herba sabit yağ verimleri ortalama olarak tohumda %1,30 ; herbada ise çiçeklenme 
baĢlangıcında %2,81, tam çiçeklenme döneminde %4,84 ve tohum bağlama döneminde %8,27 olarak 
tespit edilmiĢtir. Major yağ asidi bileĢenleri olarak hem tohumda hem de herbada farklı miktarlarda 
linoleik (C18:2), linolenik (C18:3), oleik (C18:1), palmitik (C16:0), stearik (C18:0) ve  araĢidik (C20:0) 
yağ asidi bileĢenleri belirlenmiĢtir. Ayrıca bitkinin herbasından elde edilen yağ asidi bileĢenlerinde 
yüksek miktarda nonanoik asit türevi olan, pelargonik asit (C9) içeriğine de rastlanmıĢtır. Bu 
çalıĢmanın amacı; kantaron (Hypericum perforatum L.) bitkisinin tohum ve herbasının içermiĢ olduğu 
sabit yağ verimi ve sabit yağ bileĢenlerinin tespit edilmesi ve farklı kurutma yöntemleri ile hasat 
zamanlarının sabit yağ verimi ve yağ asidi bileĢenleri üzerine etkisinin belirlenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Kantaron, sabit yağ, tohum, yağ asidi bileĢenleri 
 

Examination of Fixed Oil Yield and Fatty Acid Components the St. John’s 
Wort (Hypericum Perforatum L.) Plant of Seed and Herb Which is Grown 

in the Konya Ecological Condition 
 
Abstract:This study was carried out  to determine the fixed oil yield and the components of  fatty acid 
isolated from seeds and herb of St. John‟s wort plant, in which is grown of the Selcuk University 
Faculty of Agricultural Medicinal Plant Research and Application farm, harvested at different times 
(beginning of flowering, full bloom, seeds period) and dried with different methods in 2012. In the 
study, the quality analysis was conducted at Selcuk University Faculty of Agricultural Medicinal Plants 
Laboratory. According to the results obtained from the study, the average fixed oil yield was 
determined 2.81%, 4.84%, 8.27% for the herb during beginning of flowering, full bloom and form seed 
respectively and 1.30% in the seeds. Major fatty acid components were detected in both the seed and 
the herb, containing the different amounts of linoleic (C18:2), linolenic (C18:3), oleic (C18:1), palmitic 
(C16:0), stearic (C18:0) and arachidic (C20:0) acid. The high amount of Pelargonic acid, one of the 
derivates of  nonanoic acid (C9), was also determined in the fatty acid components isolated from the 
herb of the plant. The aim of this study was to determine the fixed oil yield and fatty acid compounds of 
seeds and herbs of St. John‟s worts (Hypericum perforatum L.) at different harvest time with different 
drying methods. 

Keywords: Fixed oil, fatty acid compounds, Hypericum perforatum L., deed, St. John‟s wort 
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Farklı HaĢhaĢ (Papaver somniferum L.) Hatlarının Verim, Verim Unsurları 
ve Morfin Verimlerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, EskiĢehir koĢullarında bazı haĢhaĢ (Papaver somniferum) hatlarında verim, verim 
unsurları ve morfin veriminin belirlenmesi amacıyla  2014 yılında, 2 lokasyonda (enstitü arazisinde ve 
topraksu yerleĢkesi arazisinde ) yürütülmüĢtür. Tesadüf  blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı 
olarak kurulan denemelerde, enstitü tarafından geliĢtirilen 9 hat ve 3 standart test edilmiĢtir. Tohum 
verimi 139-185 kg/da, kapsül verimi 134-160 kg/da, morfin oranı (%)0,59-0,85, morfin verimi 826-1156 
g/da arasında değiĢmiĢtir. Tohum verimi ve kapsül verimi bakımından en yüksek 12 nolu hat (185 -160 
kg/da), en düĢükte 7 ve 8 nolu hat (139-134 kg/da) değer vermiĢlerdir. Morfin oranı (%) ve morfin 
verimi bakımından en yüksek 7 nolu hat (%0,84- 1156 g/da), en düĢükte 2 nolu hat (%0,59-826 g/da)  
değer vermiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: HaĢhaĢ, morfin, tohum, kapsül, tebain  
 

Determination of  Yield, Yield Components and Morphine Yield of 
Different Poppy (Papaver somniferum L.) Lines 

 
Abstract: This research was carried out to determine yield, yield components and morphine yield of 
some poppy (Papaver somniferum L.) lines under EskiĢehir conditions at 2 locations,  central field of 
the Institute and the campus of soil and water resources in 2014. In the field experiments which were 
designed according to randomized complete block design with 3 replications, 9 lines which were 
developed by the Institute and 3 control cultivars were tested. Seed yield, capsule yield, morphine 
content and morphine yield of the lines were changed between 139-185 kg/da, 134-160 kg/da, 0.59-
0.85% and 826-1156 g/da, respectively. In terms of seed yield and capsule yield, while the best results 
were obtained from line 12 (185- 160 kg/da), the lowest values were taken from line 7 and line 8 
(139kg/da and 134 kg/da). With respect to morphine content and morphine yield, while the highest 
values were taken from line 7 with 0.84% and 1156 g/da, the lowest values were obtained from line 2 
with 0.59% and 826 g/da. 

Keywords: Poppy, morphine, seed, capsule, tebain 
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Beyaz Tohumlu HaĢhaĢ (Papaver somniferum L.) Hatlarının Verim, Verim 
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Özet: Bu araĢtırma, EskiĢehir koĢullarında beyaz tohumlu bazı haĢhaĢ (Papaver somniferum)  
hatlarında verim, verim unsurları ve morfin veriminin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında, 2 lokasyonda 
(enstitü arazisinde ve topraksu yerleĢkesi arazisinde) yürütülmüĢtür. Tesadüf  blokları deneme 
deseninde üç tekrarlamalı olarak kurulan denemelerde, enstitü tarafından geliĢtirilen 6 hat ve 1 
standart çeĢit test edilmiĢtir. Tohum verimi 126-175 kg/da, kapsül verimi 105-151 kg/da, morfin oranı 
%0,54-0,90,  morfin verimi 831-1154 g/da arasında değiĢmiĢtir. Tohum verimi ve kapsül verimi 
bakımından en yüksek Hüseyinbey standart çeĢidi (175 kg/da-151 kg/da), en düĢükte 4 nolu hat (126 
kg/da-105 kg/da) değer vermiĢlerdir. Morfin oranı (%) ve morfin verimi bakımından en yüksek 6 nolu 
hat (%0,90-1154 g/da), en düĢükte Hüseyinbey standart çeĢidi (%0,54-826 g/da) değer vermiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: HaĢhaĢ, morfin, tohum, kapsül, tebain  
 

Determination of  Yield, Yield Components and Morphine Yield of White 
Seed Poppy (Papaver somniferum L.) Lines 

 
Abstract: This research was carried out to determine yield, yield components and morphine yield of 
some poppy (Papaver somniferum L.) lines under EskiĢehir conditions at 2 locations,  central field of 
the Institute and the campus of soil and water resources in 2014. In the field experiments which were 
designed according to randomized complete block design with 3 replications, 6 lines which were 
developed by the Institute and 1 standart cultivars were tested. Seed yield, capsule yield, morphine 
content and morphine yield of the lines were changed between 126-175 kg/da, 105-151kg/da, 0,54-
0,90 % and 831-1154 g/da, respectively. In terms of seed yield and capsule yield, while the best 
results were obtained from Hüseyinbey standart cultivar  (175 kg/da-151 kg/da),the lowest values were 
taken from line 4 (175 kg/da-151 kg/da),  With respect to morphine content and morphine yield, while 
the highest values were taken from line 6 with 0,90% and 1154 g/da,, the lowest values were obtained 
from Hüseyinbey standart cultivar with 0,54% and 826 g/da. 

Keywords: Poppy, morphine, seed, capsule, tebain. 
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UĢak Ġlinin Türkiye HaĢhaĢ Tarımındaki Yeri ve Ġlde HaĢhaĢ 
YetiĢtiriciliğinde KarĢılaĢılan Sorunlar 
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Özet: Anadolu'da haĢhaĢ bitkisinin üretimi Hitit döneminden beri önemli bir yere sahiptir. Bugün 
Türkiye‟de haĢhaĢ (Papaver somniferum L.) yetiĢtiriciliği devlet kontrolündedir. YetiĢtiriciliğine 13 ilde 
izin verilmektedir. Bu iller içerisinde; Afyonkarahisar, Denizli ve Konya‟dan sonra önemli bir yere sahip 
olan UĢak gelmektedir. UĢak, Ege Bölgesi‟nin Ġç Batı Anadolu bölümünde bulunan 5.431 km

2
 

yüzölçümüne sahip bir ildir. HaĢhaĢ üretiminde; 2013 yılı itibariyle Türkiye‟de hasat edilen alan 32.277 
ha; üretim 19.244 ton verim ise 60 kg/da iken; UĢak ilinde hasat edilen alan 2.761 ha; üretim 1.243 ton 
ve verim 45 kg/da olarak gerçekleĢmiĢtir. Son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi UĢak‟ta da 
haĢhaĢ üretim alanları ve üretim miktarlarında ciddi dalgalanmalar olmuĢtur. Bunun temel nedenlerinin 
baĢında iklim koĢullarındaki değiĢmeler gelmektedir. Bu makalede; UĢak ilinin Türkiye‟deki haĢhaĢ 
tarımı açısından önemi tespit edilmiĢtir. Üretim aĢamasındaki en temel sorunlarda birisi olarak iklim 
faktörleri, abiotik ve biotik faktörler ile tarımsal girdiler noktasında karĢılaĢılan sorunlar, 
değerlendirilmiĢtir. Gelecekte, ne gibi önlemler haĢhaĢ ekimi devam edecek olan UĢak ilinde haĢhaĢ 
ekimi açısından alınmalıdır. Bu konuda bazı önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: HaĢhaĢ tarımı, UĢak, iklim değiĢikliği, Türkiye haĢhaĢ istatistikleri 
 

The Position of The UĢak Province in The Production of Poppy in Turkey 
and some Problems on Cultivation of Poppy in This Province 

 
Abstract: Production of opium poppy plant in Anatolia has an importance since the period of Hittites. 
Today the cultivation of opium poppy (Papaver somniferum L.) is controlled by state and is permitted 
in 13 provinces in Turkey. After Afyonkarahisar, Denizli and Konya provinces, UĢak has an important 
position in Turkey. UĢak province with an area of 5431 km

2
 is located in inner western Anatolia section 

of the Aegean Region. Production of poppy in Turkey; amount of harvested area, production and yield 
are 32.277 ha, 19.244 tons and 60 kg/da respectively. And also, amount of harvested area, production 
and yield are 2.761 ha, 1.243 tons and 45 kg/da in UĢak province, respectively. In recent years, as 
well as in Turkey, in UĢak, the amount of poppy production areas and poppy production have been 
severe fluctuations. Changes in climatic conditions are at the beginning of the main reasons. In this 
article; the importance of Turkey poppy cultivation terms of UĢak province was determined. Climatic 
factors as one of the fundamental problems in cultivation stages; abiotic and biotic factors and 
agricultural inputs were evaluated. In the future, what measures should be taken in respect to poppy 
cultivation in UĢak province which cultivation of poppy will continue. In this regard some suggestions 
were made.  

Keywords: Poppy cultivation, UĢak, climate change, Turkey‟s poppy statistics 
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Investigation on some Agronomic Characteristics and Essential Oil 
Content of Lemon Balm (Melissa officinalis L.), in Sulduz Conditions, 
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Abstarct: Lemon balm (Melissa officinalis L.) is one of the important medicinal and aromatic plant 
species largely grown in natural flora (especially in Mediterranian region of Turkey). Lemon balm has 6 
subspecies and the most important is Melissa officinalis L. subsp. officinalis. The plant is native to 
southern Europe and northern Africa, and east as far as the Caucasus and northern Iran. It is 
commonly referred to as lemon balm because of its lemon-like flavor and fragrance. The aim of this 
study was to evaluate some agronomic and essential oil content of the plant and its performance in 
Sulduz condition. The trial was carried out at a field in the region and agricultural laboratory of the 
Payame Nour University, Nghadeh branch, Iran during 2012-2013. The experiment was established 
with three replications in late summer of 2012. The harvest was done on 10 July 2013. According to 
the results, the average of plant height, branch number, nod number, leaf/stem rate (fresh weight), 
leaf/stem rate (dry weight), fresh herbage yield ha

-1
 and dry herbage yield ha

-1
 in three replications, 

were recorded as 33.83 cm, 45.75 pcs, 13.75 pcs, 2.26, 2.12, 25683.67 kg ha
-1

, 8965.33 kg ha
-1

 
respectively. The average of essential oil in three replications was recorded 0.096%. In conclusion, 
agro-ecological condition of Sulduz region is suitable for economic production of lemon balm. 

Keywords: Lemon balm, Sulduz, agronomic, essential oil 
 

Sulduz KoĢullarında Oğulotu’nun (Melissa officinalis L.) Bazı Agronomik 
Özellikleri ve Uçucu Yağ Oranının Değerlendirilmesi 

 
Özet: Önemli tıbbi ve aromatik bitki türlerinden  birisi olan Oğulotu (Melissa officinalis L.), büyük 
ölçüde doğal florada yetiĢmektedir. Üç alt türü vardır; En önemlisi Melissa officinalis L. subsp. 
officinalis dir. Bu Bitki güney Avrupa, Kuzey Afrika ve doğuda Kafkasya ve Kuzey Ġran‟a kadar yayılıĢ 
göstermektedir. Limona benzer bir kokuyu andırdığından dolayı Limonotu olarak da isimlendirilmiĢtir. 
Bu çalıĢmanın amacı, Sulduz koĢullarında bu bitkinin bazı agronomik ve uçucu yağ oranı gibi 
kriterlerini değerlendirerek, performansını belirlemektir. Deneme 2012-2013 yıllarında Sulduz 
yöresindeki bir tarlada ve bölgedeki Payame Nour Üniversitesi tarımsal laboratuvarın‟da (Nghadeh, 
Batı Azerbaycan, Ġran) yürütülmüĢtür. Deneme, 3 tekerrürlü olarak 2012‟de yazının sonlarında 
kurulmuĢtur. Hasat, 10.07.2013 tarihinde yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, bitki boyu, dal sayısı, 
boğum sayısı, yaprak/sap oranı (yaĢ ağırlığı), yaprak/sap oranı (kuru ağırlığı), yaĢ herba verimi ha

-1
 ve 

kuru herba verimi ha
-1

,
 
3 tekerrürün ortalaması olarak sırasıyla, 33,83 cm, 45,75 adet, 13,75 adet, 

2,26, 2,12, 25683,67 kg ha
-1

, 8965,33 kgha
-1 

 bulunmuĢtur; uçucu yağ oranı da % 0,096 olmuĢtur. 
Sonuç olarak, Sulduz yöresinin agro-ekolojik Ģartları bu bitkinin yetiĢtirmesi için uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Oğulotu, Sulduz, agronomic, uçucu yağ 
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Orta ve Doğu Karadeniz Florasında Bulunan Bazı Nane (Mentha sp.) 
Türlerinin Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Samsun Ģartlarında 2005 ve 2006 yıllarında yürütülen çalıĢmada; Karadeniz Bölgesi doğal 
florasından toplanan 5 farklı nane (Mentha sp.) türü incelenmiĢtir. Kullanılan materyaller tekerrürsüz 
olarak parsellere ekilmiĢ ve çiçeklenme döneminde tesadüfi olarak belirlenen 20 bitki üzerinde bazı 
fenolojik ve morfolojik özellikler gözlemiĢ ve ölçülmüĢtür. Elde edilen veriler Mikrosoft-Exel 
programında basit istatistik hesaplamalara tabi tutulmuĢtur. ÇalıĢmada incelenen özelliklere göre 
ortalama, standart hata ve varyasyon katsayıları tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucuna göre Samsun 
Ģartlarında incelenen nane türlerinin Ġlk Çiçeklenme Süresi 113 (M. pulegium L.) – 143 (M. aquatica L.) 
gün, arasında gerçekleĢirken, % 100 çiçeklenme 151 (M. arvensis ve M. pulegium) – 160 (M. 
aquqtica) arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Yaprak ebatı 30,46-46,40 x 16,04 – 26,40 cm, bitki boyu 
39,62 cm (M. aquatica) ile 55,81 cm (M. pulegium), drog yaprak verimi 8,06 (M. pulegium) – 18,84 (M. 
aquatica) g/bitki aralıklarında elde edilmiĢtir. Türlere ve yıllara göredeğiĢmekle beraber uçucu yağ 
oranı %0,5-1,40 aralığında belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Nane (Mentha sp.), fenolojik ve morfolojik özellikler 
 

Determination of some Traits of  Mint (Menth asp.) Species Found in the 
Flora of Middle and East Black Sea Region of Turkey 

 
Abstract: This study conducted under the Samsun province ecological conditions in 2005 and 2006. 
FivedifferentMentha sp. (Menthaarvensis, Menthaspicata, Mentha aquatic, Mentha longifoliassp. 
Longifolia, Menthapulegium) collected from different parts of the Black Sea region were used as 
material in this study conducted under the Samsun province ecological conditions. Average, standard 
error and variation coefficients regarding quality characteristics of Lemon Balm plant were established 
by using some statistical methods. Fresh and drog herbage yield observed that first flowering time 
from the sowing date varied from 113 to 143 days, respectively. It was determined that plant height 
was 39.62 (M.arvensis) – 55.81 (M.pulegium)  cm, stalk thickness was 5.37-7.54 mm, leaf area length 
X leaf area width was 30.46 – 46.40 X 16.04 – 26.40 cm at the flowering stage of Mint.In addition drog 
herbage yields was8,06 (M.pulegium) -18.84 (M.aquatica) g/plant,  respectively as well as essential oil 
rate was 0.5 – 1.40%. 

Keywords: Mint (Menth asp.), phenological and morphological traits 
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Evaluation of some Agronomic Properties and Essential Oil Content of 
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Abstract: Origanum vulgare, widely distributed in North Africa and in temperate and arid zones of 
Eurasia. Introduced by humans, this species has also been encountered in North America. Six 
subspecies have been recognized within O. vulgare L. based on differences; Origanum vulgare subsp. 
hirtum (Link) Ietswaart is one of these subspecies. The aim of this study was to evaluate some 
agronomic and quality characteristic of the plant and its performance in Sulduz conditions, West 
Azerbayjan, Iran. The trial was carried out at a field in the region and agricultural laboratory of the 
Payame Nour University, Nghadeh branch, Iran during 2012-2013. The experiment was established 
with three replications in fall of 2012. The harvest was done in flowering stage (50%) on 15 June 2013. 
According to the results, the average of plant height, branch number, nod number, leaf/stem rate 
(fresh weight), leaf/stem rate (dry weight), fresh herbage yield ha

-1
, dry herbage yield ha

-1
 in three 

replications, were recorded as 47.74 cm, 63.82 pcs, 14.38 pcs, 1.31, 1.49, 42666.66 kg/ha, 14999.99 
kg/ha respectively. The average of essential oil content in three replications was recorded 4.21%. In 
conclusion, agro-ecological condition of Sulduz region is suitable for growing and economic production 
of Istanbul Oregano.    

Keywords: Istanbul oregano, Sulduz, herbage yield, essential oil.  
 
 

Sulduz KoĢullarında Ġstanbul Kekiğinin  (Origanum vulgare subsp. hirtum 
(Link) Ietswaart) Bazı Agronomik Özellikleri ve Uçucu Yağ Oranının 

Değerlendirilmesi 
 

Özet: Origanum vulgare, daha ziyade Kuzey Afrika ve Avrasya ılıman ve kurak bölgelerinde yayılım 
göstermektedir. Insanlarca tanıtılan bu türe, Kuzey Amerika'da rastlanmamıĢtır. farklılıklara dayalı 
olarak bu türe ait Altı adet alttür bulunmuĢtur;   Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietswaart, bu 
alttürlerden biridir. Bu çalıĢmanın amacı, Suldus koĢullarında bu bitkinin bazı agronomik ve uçucu yağ 
oranı gibi kriterleri değerlendirerek, performansını belirlemektir. Deneme 2012-2013 yıllarında Sulduz 
yöresindeki bir tarlada ve bölgedeki Payame Nour Üniversitesi tarımsal laboratuvarın‟da (Nghadeh, 
Batı Azerbeycan, Ġran) yürütülmüĢtür. Deneme tarlası, 3 tekerrürlü olarak 2012‟de yazın sonlarında 
kurulmuĢtur. Hasat, 15.07.2013 tarihinde yapılmıĢtır. Sonuçlara göre, bitki boyu, dal sayısı, boğum 
sayısı, yaprak/sap oranı (yaĢ ağırlığı), yaprak/sap oranı (kuru ağırlığı), yaĢ herba verimi ha

-1
 ve kuru 

herba verimi ha
-1

,
 
3 tekerrürün ortalaması olarak sırasıyla, 47,74 cm, 63,82 adet, 14,38 adet, 1,31, 

1,49, 42666,66 kg ha
-1

, 14999,99 kg ha
-1 

bulunmuĢtur; uçucu yağ oranının ortalaması % 4,21 olarak 
kaydedildi. Sonuç olarak, Sulduz yöresinin agro-ekolojik Ģartları bu bitkinin yetiĢtirmesi için uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Ġstanbul kekiği, sulduz, herba verimi, uçucu yağ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emir10357@gmail.com


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

413 
 

Karaisalı KoĢullarında Ġstanbul Kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) 
YetiĢtiriciliği 
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Özet: Bu araĢtırma, Karaisalı ekolojik koĢullarında Ġstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. 
hirtum)‟nin yetiĢtirme olanaklarını saptamak, gün içinde farklı hasat saatlerinde bazı verim ve kalite 
özelliklerindeki değiĢimi belirlemek amacıyla 2014 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 
tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢma materyalini, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
bölümünden temin edilen Ġstanbul kekiği tohumlarının sera koĢullarında yetiĢtirilen fideleri 
oluĢturmuĢtur. Bir adaptasyon denemesi olan bu çalıĢmada; bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki ), 
çiçekli dal sayısı (adet/bitki), drog herba verimi (kg/da), drog yaprak verimi (kg/da), uçucu yağ oranı 
(%), uçucu yağ bileĢimi (%) ve verimi (L/da) belirlenerek Karaisalı bitkisel üretim desenine alternatif bir 
bitki sunulması hedeflenmiĢtir. Çok yıllık bir bitki olan Ġstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. 
hirtum)‟nde, bir ön çalıĢma niteliği taĢıyan araĢtırma da Karaisalı koĢullarında  dekara en yüksek drog 
herba verimi saat 8:30‟da hasat edilen bitkilerden elde edilmiĢtir. Uçucu yağ değerleri bakımından  ise 
12:30‟da hasat edilen bitkiler öne çıkmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuçlarının daha sağlıklı olarak 
değerlendirilebilmesi açısından, denemenin bir yıl daha sürdürülmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ġstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum), adaptasyon, yetiĢtiricilik  
 

Cultivation of Ġstanbul Oregano (Origanum vulgare var. hirtum) in 
Karaisalı Conditions 

 
Abstract: This research was carried out in 2014 at Karaisalı province to determine some yield and 
quality characters of Origanum (Origanum vulgare subs. hirtum) plants at different harvest time in a 
day. In this adaptation study, plant height (cm), branches number (pcs/plant), number of branches with 
flower (pcs/plant), drug herbage yield, drug leaf yield(kg/da) ,essential oil content (%) and yield (L/da) 
were determined to submit  alternative plant for the plant production pattern of Karaisalı ecological 
conditions. Istanbul oregano (Origanum vulgare subs. hirtum ), which is perennial plant, in research 
that is a preliminary study, drug herba yield per decare highest performance at 8:30 harvested plants 
in Karaisalı conditions. The plants which were harvested at 12:30 have highest essential oil content. 
This study should be repeated for one more year to have more reliable results. 

Keywords: Istanbul oregano (Origanum vulgare subs. hirtum), adaptation, cultivation  
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Abstract: Marjoram (Origanum majorana L.) is a perennial plant and belongs to family Lamiaceae. It 
is native to Southern Europe whereas cultivated worldwide. The commercial value of marjoram is 
significant in Brazil. The plant has widespread use in cooking and is found in many dishes as a 
condiment. The aim of this study was to evaluate some agronomic and quality characteristic of the 
plant and its performance in Ankara conditions. The field of marjoram had been established with three 
replications during spring of 2003. The trial was carried out at the Experimental Fields and medicinal 
and aromatic plant laboratory of the Agronomy Department, Faculty of Agriculture of Ankara 
University, Turkey during 2011. The harvest was done in flowering stage in 20 June 2012. According 
to the results, the average of branch number per plant, fresh herbage yield, dry herbage yield, in three 
replications were recorded as 95.25 pcs, 5799.91 kg/ha, 1933.33 kg ha

-1
 respectively. The average of 

essential oil in three replications was recorded 3.07%. Three major components of essential oil were 
determined as cis-sabinene hydrate (33.52%), 4-carvomenthenol (20.37%) and γ-terpinen (7.93%). In 
conclusion, agro-ecological condition of Ankara is not suitable for growing and economic production of 
Marjoram.     

Keywords: Marjoram, Ankara, herbage yield, essential oil  
 

Ankara KoĢullarında MercanköĢk’un (Origanum majorana L.) Bazı 
Agronomik ve Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi 

 
Özet: Lamiaceae familyasına ait olan MercanköĢk (Origanum majorana L.) çok yıllık bir bitkidir. Bu 
bitki Güney Avrupa‟nın endemik bitkisi olup, dünynın her tarafında yetiĢtirilmektedir. MercanköĢk 
bitkisinin ticari değeri Brezilya'da çok önemlidir. Bu Bitki bir çeĢni olarak yemeklere eklenmek suretiyle, 
yayın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Ankara koĢullarında bu bitkinin bazı 
agronomik ve kalite kriterlerini değerlendirerek, performansını belirlemektir. MercanköĢk denemesi 3 
tekerrürlü olark 2003 yılının baharında kurulmuĢtur. AraĢtırma 2011 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlası ve tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarında  
yürütülmüĢtür. Hasat Çiçeklenme döneminde(%50) ve 20.07.2011 tarihinde yapılmıĢtır. Sonuçlara 
göre, dal sayısı, boğum, yaĢ herba verimi ve kuru herba verimi,

 
3 tekerrürün ortalaması olarak 

sırasıyla, 95,25 adet, 42666,66 kg ha
-1

 ve 14999,99 kg ha
-1 

bulunmuĢtur; uçucu yağ oranının 
ortalaması %3,07 olarak kaydedildi. Uçucu yağda üç ana bileĢenleri cis-sabinene hydrate (%33,52), 4-
carvomenthenol (%20,37) ve γ-terpinen (%7,93) olarak tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, Ankara‟nın 
agro-ekolojik Ģartları bu bitkinin yetiĢtirmesi için uygun değildir. 

Anahtar Kelimeler: MercanköĢk, Ankara, herba verimi, uçucu yağ 
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Özet: Adaçayı (Salvia limbata C.A.Mey) bitki örnekleri 2010 yılında Van ili Erek Dağı‟ndan 
toplanmıĢtır. Bitkinin  toprak üstü aksamından, uçucu yağı hidrodistilasyon metoduyla elde edilmiĢ ve 
daha sonra Gaz kromatografi-kütle spektrometre cihazıyla uçucu yağ bileĢenleri araĢtırılmıĢtır. Yapılan 
analizler sonucunda 28 adet uçucu yağ bileĢeni tespit edilmiĢtir. Ana bileĢenler olarak Beta-
phellandrene (%23,40), Alpha-pinene (%21,65), Beta-pinene (%19,70), 1,8-cineol (%7,55), Cis-
ocimene (%4,51), Gamma-terpinene (%4,42), P-Cymen (%3,73) olarak tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Adaçayı (Salvia limbata), uçucu yağ, uçucu yağ bileĢeni 
 

Determining of Essential Oil Components of Sage (Salvia limbata 
C.A.Mey) Species  

 
Abstract: Sage (Salvia limbata C.A.Mey) aerial parts of plant samples were collected from Erek 
Mountain Van  province  in 2010. Essential oils of aerial parts of Sage (Salvia limbata C.A. Mey) were 
obtained by hydrodistillation method. Essential oil components by gas chromatography-mass 
spectrometry has been investigated. 28 essential oil components were identified as the results of the 
analysis.As a result of the analysis  as  main components Beta-phellandrene (% 23.40), Alpha-pinene 
(% 21.65), Beta-pinene (% 19.70), 1,8-cineol (% 7.55), Cis-ocimene (% 4.51), Gamma-terpinene (% 
4.42), P-Cymen (% 3.73) were determined. 

Keywords: Sage (Salvia limbata) essential oil, essential oil component 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

416 
 

ÖdemiĢ Ekolojik KoĢullarında Salvia sclarea L.’nın (Misk Adaçayı) 
Performansı 
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Özet: Bu çalıĢmada, tohumları Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu koleksiyon 
bahçesinden temin edilen Salvia sclarea L. (misk adaçayı) bitkisinin ÖdemiĢ ekolojik koĢullarına 
adaptasyonunu belirlemek amaçlanmıĢtır. Deneme alanı toprağı kumlu-tın olup hafif asit reaksiyona 
sahiptir. Deneme 2012-2014 vejetasyon yılında yürütülmüĢ olmuĢ bitki boyu, rozet yaprak geniĢliği, 
rozet yaprak uzunluğu, bitki baĢına çiçekli dal sayısı, çiçekli ana dal uzunluğu ve çiçekli yan dal 
uzunluğu ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada ayrıca uçucu yağ ve sabit yağ içeriklerine de bakılmıĢtır. Misk 
adaçayı tohumları 2012 yılı ekim ayında oluĢturulan fidelikte çimlendirilmiĢ ve tarlaya aktarılacak 
boyutlara geldiği nisan ayı sonunda da deneme alanına aktarılmıĢtır. Parseller üç metre boyundaki 
beĢ sıradan oluĢmuĢ ve deneme dört tekerrürlü olarak planlanmıĢtır. Sıra araları 60 cm ve sıra üzeri 
mesafe ise 30 cm bırakılmıĢtır. Uçucu yağ, su distilasyonu yöntemiyle çiçeklenme dönemindeki 
bitkilerden hasat edilen çiçekli dallardan elde edilmiĢtir. Sabit yağ ise tam olgunlaĢmıĢ tohumlardan 
ektraksiyon yöntemi ile elde edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda; bitki boyu 76,48-100,17 cm, rozet yaprak 
geniĢliği 19,69, rozet yaprak uzunluğu 27,19 cm, bitki baĢına çiçekli dal sayısı 5, çiçekli ana dal 
uzunluğu 77,47 cm ve çiçekli yandal uzunluğu ise 58,63 cm olarak ölçülmüĢtür. Uçucu yağ içeriği 
%0,16-0,31 arasında değiĢirken, sabit yağ %1,8-3,7 arasında belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Biyometrik parametreler, uçucu yağ, sabit yağ 
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Ülkemiz Florasında Endemik Olan Salvia freyniana’nın Uçucu Yağ 
BileĢenlerinin Belirlenmesi 
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6
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 

*
Sorumlu Yazar İletişim: arifipek75@gmail.com 
 
Özet: Lamiaceae familyasının türleri uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı farmakoloji ve 
parfümeri sanayinde kullanılmaktadır. Bu familyanın birçok önemli cinsi olup, bunların en 
önemlilerinden birisi ve tür sayısı bakımından en zengini Salvia cinsidir. Dünyada Salvia cinsine ait 
yaklaĢık 950-1000 tür yayılıĢ göstermekte olup, bunlar genelde Amerika ve Güney-Batı Asya 
kıtalarında yayılıĢ göstermektedir. Türkiye‟de 99 tür, 4 alttür ve 8 varyete bulunmaktadır. Bu türlerden 
52 tanesi endemik olup, endemizim oranı (% 52) oldukça yüksektir. Bu türlerden Salvia fruticosa, S. 
absconditiflora (= Salvia cryptantha), S. multicaulis, S. sclarea ve S. tomentosa türlerinin ticareti 
yapılırken, bazı türler ise halk arasında toplanarak tüketilmektedir. S. freyniana endemik bir tür olup, 
nesli tehlike altında olan bitkiler listesinde yeralmaktadır. Sadece Yozgat ve Kayseri illerinde yayılıĢ 
göstermektedir.  Tür 14.6.2012 tarihinde Yozgat ilinin Boğazlıyan ilçesinden toplanmıĢtır. Uçucu yağ 
oranı %0,4 tespit edilmiĢir. GC-MS analizi sonucu elde edilen 25 bileĢen içeresindeki ana 
bileĢenlerden %28,64 ile Eucalyptol ilk sırada yer alırken %12,94 ile beta-pinene ve %11,74 ile 
Camphor yer almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Salvia freyniana, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileĢenleri, GC-MS, eucalyptol 
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Tüylü Dağ Çayı (Stachys lavandulifolia  Vahl) Türünün Uçucu Yağ 
Kompozisyonu 
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*
Sorumlu Yazar İletişim:byildirim71@gmail.com 
 
Özet: Tüylü dağ çayı (Stachys lavandulifolia Vahl) türüne ait bitki örnekleri 2010 yılında Hakkari 
Bercelen yaylasından toplanmıĢ olup, toprak üstü aksamından uçucu yağı hidro distilasyon metoduyla 
elde edilmiĢ ve daha sonra Gaz kromatografi-kütle spektrometre cihazıyla uçucu yağ bileĢenleri 
araĢtırılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda  Toplam 21 adet uçucu yağ bileĢenine rastlanmıĢtır. Beta-
myrcene (%24,11), Germacren D (%16,64) ve Sabinene (%12,25), ana bileĢenler olarak tespit 
edilmiĢtir. Anethol (%9,90), Beta-pinene (%6,85), Cis-ocimene (%5,09) ve linalool (%4,42) 
Bicyclogermacrene (%3,82) diğer önemli oranlarda rastlanan bileĢenlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Tüylü dağ çayı, (Stachys lavandulifolia Vahl), uçucu yağ, uçucu yağ bileĢeni 
 

Composition of Essential Oil of Wood Betony (Stachys 
lavandulifolia  Vahl) Species 

 
Abstract: Wood betony (Stachys lavandulifolia  Vahl) aerial parts of plant samples were collected 
from Bercelen  plateau, Hakkari  province  in 2010. Essential oils of aerial parts of Wood betony 
(Stachys lavandulifolia  Vahl)  were obtained by hydrodistillation method. Essential oil components by 
gas chromatography-mass spectrometry has been investigated. 21 essential oil components were 
identified as the results of the analysis. As a result of the analysis  as  main components Beta-
myrcene (% 24.11),  Germacren D (% 16.64) ve Sabinene (% 12.25). Anethol (% 9.90), Beta-pinene 
(% 6.85), Cis-ocimene (% 5.09) and Linalool (% 4.42)  Bicyclogermacrene (% 3.82) are other 
significantly essential components in the essential oil. 

Keywords: Wood betony (Stachys lavandulifolia  Vahl) essential oil, essential oil component  
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Ekinezya (Echinacea purpurea L.)’nın Yozgat Ekolojik KoĢullarında 
Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Azotlu Gübrelemenin 

Etkisinin Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: bcosgesenkal@gmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma, Echinacea purpurea L.‟nın Yozgat ekolojik Ģartlarında adaptasyon yeteneğinin 
değerlendirilmesi ile bazı tarımsal özellikleri üzerine azotlu gübrelemenin etkisinin belirlenmesi 
amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gedikhasanlı 
AraĢtırma ve Uygulama Alanında 2012-2014 yıllarında yürütülmüĢtür. Tesadüf Blokları Deneme 
Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülen denemede dört faklı azot dozu (N0:0 kg/da, N1:5 
kg/da, N2:10 kg/da ve N3:15 kg/da) kullanılmıĢtır. Ġncelenen özelliklerin iki yıllık ortalama sonuçlarına 
göre; en yüksek bitki boyu (83,08 cm), çiçek tabla çapı (35,51 mm), sap kalınlığı (9,96 mm), yan dal 
sayısı (18,54 adet/bitki), çiçek sayısı (14,82 adet/bitki), tomurcuk sayısı (14,60 adet/bitki), yaĢ sap 
ağırlığı (216,23 g/bitki), yaĢ çiçek ağırlığı (105,10 g/bitki), yaĢ yaprak ağırlığı (366,93 g/bitki), kuru sap 
ağırlığı (75,45 g/bitki), kuru yaprak ağırlığı (94,84 g/bitki) ve tohum verimi (12,54 g/bitki) N1 azot dozu 
uygulamasından; en yüksek ana dal sayısı (12,65 adet/bitki) ve 1000 tohum ağırlığı (3,47 g) N2 azot 
dozu uygulamasından elde edilmiĢtir. AraĢtırma bulguları, Yozgat koĢullarında E. purpurea’nın 
ekonomik olarak yetiĢtirilebileceğini ve 5 kg/da azotlu gübre uygulamasının yeterli olduğunu 
göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Echinacea, bitki boyu, çiçek sayısı, yaĢ yaprak ağırlığı, azotlu gübreleme 
 

Cultivation of Purple Coneflower ( Echinacea purpurea L. ) at Yozgat 
Ecological Conditions and Determination of The Effect of Nitrogen 

Fertilization on some Agricultural Characteristics 
 

Abstract: The aim of the study was to evaluate the adaptability, to investigate some agricultural traits 
of Echinacea purpurea L. in Yozgat ecological conditions and to determine effects of nitrogen 
fertilization on these characteristics. The research was conducted at Research and Application Area of 
Gedikhasanlı, Faculty of Agriculture and Natural Science, Bozok University during 2012-2014 years. 
The field experiment was designed at randomized block design with three replications and used four 
different nitrogen (N0:0 kg/da, N1:5 kg/da, N2:10 kg/da and N3:15 kg/da) doses. According to two-
year average results of observed characteristics, the highest plant heights (83.08 cm), flower head 
diameter (35.51 mm), stem thickness (9.96 mm), secondary branch number (18.54 number/plant), 
number of flowers (14.82 number/plant), number of buds (14.60 number/plant), fresh stem weight 
(216.23 g/plant), fresh flower weight (105.10 g/plant), fresh leaf weight (366.93 g/plant), dry stem 
weight (75.45 g/plant), dry leaf weight (94.84 g/plant) and seed yield (12.54 g/plant) and the highest 
main branch number (12.65 number/plant) and 1000 seed weight (3.47 g) were obtained N1 and N2 
nitrogen doses, respectively. The research findings showed that E. purpurea can be grown in Yozgat 
ecological conditions and 5 kg/da of nitrogen fertilizer application is sufficient. 

Keywords: Echinacea, plant height, number of flowers, fresh leaf weight, nitrogen fertilization 
 
NOT: Bu çalışma Bozok Üniversitesi, BAP Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No:2013ZF/A57). 
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Kuraklık Stresinin Fesleğen (Ocimum basilicum L.) ve Moldova Oğulotu 
(Dracocephalum moldavica L.) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri 

Üzerine Etkisi 
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Sorumlu Yazar İletişim: ehsanpasa@gmail.com 
 
Özet: Ocimum basilicum L. ve Dracocephalum moldavica L. Lamiaceae familiyasına ait tek yıllık 
bitkilerdir. Kuraklık stresi, suyun ozmotik basıncının düĢmesine sebep olup, çimlenen tohum sayısı ve 
aynı zamanda çimlenme hızı gibi faktörleri etkiler. Kuraklık stresinin bu iki türün tohumlarının 
çimlenmesi üzerine etkisini incelemek amacıyla bu çalıĢma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü tohumluk labratuvarında 4 tekerürlü olarak kurulmuĢtur. Denemede çimlendirme 
ortamı olarak içine kurutma kağıdı yerleĢtirilmiĢ petri kabları ve kuraklık stresin oluĢturmak için PEG 
6000 (0, -0,3, -0,6 ve -0,9 bar su tutma gücüne sahip solüsyonlar) kullanılmıĢtır. Petri kapları 22˚C‟ye 
ayarlanmıĢ çimlendirme dolabına yerleĢtirilmiĢ ve çimlenen tohumlar her gün sayılmıĢtır. Ölçümler 
sonucu çimlenme oranı, ortalama çimlenme süresi, çimlenme hızı, çimlenme hızı indeksi, çimlenme 
gücü indeksi, fide uzunluğu, kökçük uzunluğu, fide yaĢ ağırlığı ve fide kuru ağırlğı hesaplanmıĢtır. 
Yapılan varyans analizi sonucuna göre, kuraklık stresinin tüm parametreler üzerine etkisi istatistiki 
olarak %1 düzeyinde önemli olmuĢtur. Ortamda suyun ozmotik basıncının düĢmesiyle beraber, 
çimlenme oranı ile çimlenme hızı düĢüĢ göstermiĢ ve ortalama çimlenme süresi uzamıĢtır. En yüksek 
çimlenme oranı (%97) Ocimum basilicum‟un kontrol (0 bar) uygulamasında, en düĢük çimlenme oranı 
da (%90,5) ile Dracocephalum moldavica‟nın -0,9 bar kuraklık uygulamasında görülmüĢtür. En hızlı 
çimlenme ise her iki tür için kontrol (0 bar) uygulamasında görülürken, -0.9 bar kuraklık uygulamasında 
yine her iki tür için en yavaĢ çimlenme meydana gelmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çimlenme, Dracocephalum moldavica, kuraklık stresi, Ocimum basilicum, PEG 
6000 

 

Effects of Drought Stress on Seed Germination of Basil (Ocimum 
basilicum L.) and Moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.) 

 
Abstract: Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) and Basil (Ocimum basilicum L.) are annual 
herbaceous aromatic plants belonging to Lamiaceae. Drought stress affects different aspects of plant 
growth and causes reduction and delay in seed germination. The current study was carried out to 
investigate the effects of water stress on seed germination of Moldavian balm and Basil. Completely 
randomized design with four replications was applied as the experimental design. Polyethylene glycol 
(PEG 6000) was used to provide appropriate osmotic pressure levels (0, -0.3, -0.6 and -0.9 MPa). The 
experiment was performed in incubator at 22 ° C and germinated seeds were counted daily. 
Measurement results of the germination percentage, mean germination time, germination rate, 
germination rate index, vigor index, seedling length, radicle length, seedling fresh weight and seedling 
dry weight were recorded. Results of variance analysis indicated that effects of water stress on 
germination of Moldavian balm and Basil was significant (P<1%) in all germination parameters. By 
reduction in osmotic pressure level, germination percentage and germination rate were decreased 
however the mean germination time was increased. The highest germination percentage (97%) was 
recorded for Basil control treatment (0 MPa) whereas the lowest germination percentage (90.5%) was 
recorded for Moldavian balm in -0.9 MPa drought stress treatment. In both species the maximum 
value of germination rate was recorded at 0 MPa (control treatment) and minimum value of 
germination rate was recorded at -0.9 MPa drought stress treatment. 
 
Keywords: Dracocephalum moldavica, drought stress, germination, Ocimum basilicum, PEG 6000  
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Konya Ekolojik ġartlarında Kültürü Yapılan Dereotunun (Anethum 
graveolens) Uçucu Yağ Verimi ve BileĢenlerinin AraĢtırılması 
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Özet: Bu araĢtırma, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tıbbi Bitkiler AraĢtırma ve 
Uygulama Çiftliğinde yürütülmüĢtür. AraĢtırma çiftliğinde kültürü yapılan dereotu (Anethum 
graveolens) bitkisinin farklı organlarının uçucu yağ içerikleri bakımından incelemesi amaçlanmıĢtır. 
AraĢtırma materyalleri, dereotu bitkisinin tam çiçeklenme döneminde herbasından gölgede kurutularak 
ve dereotu tohumları tam olgunlaĢma döneminde elde edilmiĢtir. Bu araĢtırmanın laboratuvar 
çalıĢmalarında  % nem, % kuru madde, % kül analizleri % uçucu yağ verimi ve uçucu yağ bileĢenleri 
belirlenmiĢtir. Bunlara ilave olarak dereotu tohumunda % sabit yağ verimi ile yağ asidi bileĢenlerine 
incelenmiĢtir. Uçucu yağ verimi clevenger apareyi ile sabit yağ verimi ise ise soxhlet düzeneği % 
olarak bulunmuĢtur. Uçucu yağ ve yağ asidi bileĢenleri ise GC-MS ile belirlenmiĢtir. Dereotunun 
herbasında tespit edilen baĢlıca uçucu yağ bileĢenleri;α-phellandrene, dillether, carvone, anethole, 
dillapiole‟dir. Tohumunda tespit edilen baĢlıca uçucu yağ bileĢenleri; carvone, dihydrocarvone, 
anethole, dillapiole ve limonene‟dir. Dereotunun tohumunda bulunan majör yağ asidi bileĢeni ise 
C18:1 (oleik asit)‟dir.  

Anahtar Kelimeler: Dereotu, Anethum graveolens, GC-MS, uçucu yağ,  sabit yağ 
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SeçilmiĢ Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Biçim 
Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin ve Uçucu Yağ Oranlarının 

Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, Türkiye‟nin değiĢik bölgelerinden toplanan materyal içinden seçilen 14 reyhan 
genotipi ve iki biçim zamanında ortalama değer olarak bitki boyu 22,65-64,13 cm, kuru yaprak oranı 
%37,56-68,50, yeĢil herba verimi 562,28-1998,19 kg/da, kuru herba verimi 72,92-235,18 kg/da ve 
uçucu yağ oranı ise %0,14-1,53 arasında değiĢmiĢtir. Sonuç olarak, incelenen 14 reyhan genotipinden 
Tokat orijinli G4 ve Malatya orijinli G7 genotipleri ticari reyhan üretimi açısından ümitvar genotipler 
olarak belirlenmiĢtir. Ağustos ortasında yapılan 2. biçimde, Temmuz ortasında yapılan 1. biçime göre, 
daha yüksek herba verimi elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Fesleğen, herba verimi, Ocimum basilicum, tıbbi bitki, uçucu yağ 
 

SeçilmiĢ Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Biçim 
Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin ve Uçucu Yağ Oranlarının 

Belirlenmesi 
 
Abstract: This study 14 genotypes selected among the material previously collected from different 
region of Turkey and two cuttings, the values for plant height, dry leaf ratio, green herb yield, dry herb 
yield and volatile oil content were within the ranges of 22.65-64.13 cm, 37.56-68.50%, 562.28-1998.19 
kg/da, 72.92-235.18 kg/da and 0.14-1.53%, respectively. As a result, the genotypes G4 of Tokat and 
G7 of Malatya provinces appeared to be the promising genotypes in terms of commercial basil 
production. The second cuttings in mid August resulted in higher herbal yields than the first cuttings of 
mid July. 

Keywords: Basil, herbal yield, medicinal plants, Ocimum basilicum, volatile oil 
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Hasat Zamanlarının Tarhun (Artemisia dracunculus) Bitkisinin 
Agronomik ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri 

 
Kemalettin Kara

1*
, Merve Nur Aykaç

1
 

 

1
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 25240 Erzurum 

*
Sorumlu Yazar İletişim: kara@atauni.edu.tr 
 
Özet: Tıbbi ve kokulu bitkiler insanoğlu tarafından, eski çağlardan beri kullanılarak, günümüzde ise 
önemi giderek artırmaktadır. Tıbbi ve aromatik amaçlı olarak kullanılan bitkilerden biriside Tarhun 
(Artemisia dracunculus) bitkisidir. Ülkemizde de yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Bu araĢtırma da, Erzurum 
(Hasankale) ve Kars (Kağızman) illerinden temin edilen Tarhun (Artemisia dracunculus) genotiplerinin 
agronomik ve bazı kalite özellikleri üzerine hasat zamanlarının etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 
Bu araĢtırma, 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında kurulmuĢ ve 
yürütülmüĢtür. Deneme, “Tesadüf Blokları” deneme deseninde bölünmüĢ parseller” düzenlemesine 
göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur.  Bu denemede, hasat zamanları (15 Haziran, 15 Temmuz 15 
Ağustos ve 1Eylül/Kontrol) ana parsellere, genotipler ise (Hasankale, Kağızman) alt parsellere 
yerleĢtirilmiĢlerdir. AraĢtırmada; bitki boyu, yaĢ herba, kuru herba, kuru yaprak, ve kuru gövde verimi 
ve uçucu yağ oranları (%) ele alınmıĢtır. Ġncelenen karakterler yönünden; hasat zamanlarının taze 
herba verimi hariç diğer karakterler üzerine etkisi önemli olmuĢtur, çeĢitlerin ise kuru gövde verimi ve 
uçucu yağ oranları hariç, diğer incelenen özellikler üzerine etkisi olmuĢtur. Ġncelenen özellikler 
yönünden en uygun hasat zamanı olarak 15 Temmuz tarihi belirlenmiĢtir. Sonuç olarak; Tarhun 
bitkisinin Erzurum Ģartlarında hasadının incelenen karakterler yönünden 15 Temmuzda hasat edilmesi 
önerilmektedir.  ÇeĢitler yönünden ise uçucu yağ karakteri hariç diğer incelenen karakterler yönünden 
Kağızman genotipi, uçucu yağ yönünden ise Hasankale genotipi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarhun, genotip, hasat zamanı 
 

Effects of harvesting times on agronomic and some quality properties of 
tarragon (Artemisia dracunculus) 

 
Abstract: The importance of medicinal and flavoured plants have been increased nowadays. One of 
them is tarragon produced in Turkey. In this research, tarragons were collected from different sites 
namely Hasankale, Erzurum and Kazığzman, Kars and the effects of harvesting time on agronomic 
and some quality properties were investigated. This research was conducted in the research field of 
Agricultural Faculty at Ataturk University in 2014. Research was designed as randomized block in split 
plot pattern with three replicates. In this research harvesting times were set as June 15 th, July 15 th, 
August 15 th and September 1 th/control for main and sub parcels where Hasankale, Kağızman 
genotypes were planted.  In this research, height, wet herba, dry herba, dry leaves, dry stem yield and 
volatile oil rates (%) of plants were determined. It was found that harvesting times had significant on 
the all properties investigated except for the wet herba yield. Varieties also had effects on the all 
properties except for the dry stem weight and volatile oil rates. As the most appropriate harvest time in 
terms of observed characteristics were determined on  July 15 th.  Considering all properties 
investigated, it can be suggested that tarragon plant may be harvested on July 15th under Erzurum 
conditions. Comparing varieties, Kağızman genotype can be suggested with respect to all properties 
except for volatile oils which was higher in Hasankale genotype.  

Keywords: Tarragon, genotype, harvest time 
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Özet: Safran Crocus sativus L. türünün kurutulmuĢ stigmalarına verilen addır ve bitkisi de bu adla 
isimlendirilmektedir. Dünyanın en pahalı baharatı olan safranın, boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayi 
gibi çeĢitli endüstri dallarında çok geniĢ kullanım alanı bulmaktadır. Kullanım alanları itibariyle dünyada 
safrana olan talep her geçen gün artmaktadır. Günümüzde Dünya ekonomisinde altına eĢdeğer olarak 
kabul edilen, ancak ne yazık ki ülkemizde üretimi Safranbolu‟da birkaç üretici tarlasıyla sınırlı olan bu 
bitkinin tarımının tekrar canlandırılması, üretim ve kalitesinin artırılması ve yurt dıĢı ile rekabet 
edilebilmesi için tarımının doğru Ģekilde yapılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada, safran bitkisinin 
genel özelliklerinin tanıtılması, tarımı hakkında genel bilgiler verilmesi ve yetiĢtiriciliğinde dikkat 
edilmesi gereken noktaların ortaya konulması gibi hususlar ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Safran, Crocus sativus, safran tarımı  
 

Saffron Cultivation 
 

Abstarct: Saffron Crocus sativus L. is the name given to them dried stigma and plant species are also 
called by that name. The saffron is the world's most expensive spice, finds very wide range of 
applications in various industries such as paints, cosmetics pharmaceutical and food industries. 
Demand for saffron in the world is increasing every day. Today, it recognized as equivalent gold in the 
world economy, but unfortunately in our country, production was limited with several farmers' fields in 
Safranbolu, the revitalization of this plant agriculture, increase the production and quality and in order 
to compete with abroad, is required in agriculture correctly. In this study, the introduction of the general 
characteristics of the saffron, giving general information about the agriculture and to be considered in 
the breeding spots are discussed. 

Keywords: Saffron, Crocus sativus, saffron cultivation 
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Aydın Ekolojik KoĢullarında Salep Orkidelerinden Serapias vomeracea 
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Özet: Orchidaceae familyası tüm dünyada yayılıĢ gösteren 600-800 cins ve 25.000-35.000 türü 
bulunan kozmopolit bir familyadır. Türkiye‟de salep orkideleri tıbbi bitki olarak ülser ve üst solunum 
yolları rahatsızlıklarında, ishal kesici, kuvvet verici, gıda olarak kullanılmaktadır. Ayrıca dondurmalarda 
ve geleneksel sıcak içecek olarak yaygın bir Ģekilde yararlanılmaktadır. Salep, Orchidaceae 
familyasının yumrularının doğadan toplanması sonucunda elde edilmektedir. Türkiye‟de, 10 değiĢik 
cinse ait, 38 farklı orkide bitkisinden salep elde edildiği bildirilmektedir. Yoğun ve kontrolsüz yapılan 
yumru toplamaları floramızdaki salep türlerinin ve populasyonlarının azalmasına ve bazı türlerin yok 
olmasına neden olmaktadır. Türkiye‟de yetiĢen Orchidaceae türlerini korumak amacıyla 1974 yılından 
itibaren “Salep” dıĢsatımı yasaklanmıĢtır. DıĢsatımı yasak olmasına rağmen farklı formlarda yurt 
dıĢına ihracı hala devam etmektedir. Ege Bölgesinde yapılan çalıĢmalarda en çok toplanan türlerin 
Orchis sancta L. ve Serapias vomeracea (Burm.fill.) Brig. türleri olduğu belirlenmiĢtir. Salep türleri 
üzerinde bulunan yoğun toplama baskısı ve bazı türlerin yüksek risk altında bulunması bu türlerin 
kültüre alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalıĢma, Serapias vomeracea (Burm.fill.) Brig. türünün 
yumrularının farklı dikim zamanlarını belirlemek amacıyla ADÜ Ziraat Fakültesi AraĢtırma Çiftliğinin 
deneme tarlasında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, bitki boyu (cm), yumru sayısı (adet/bitki), yumru çapı 
(mm), yaĢ yumru ağırlığı (g/bitki), kuru yumru ağırlığı (g/bitki), yaĢ yumru verimi (kg/da) ve kuru yumru 
verimi (kg/da) incelenmiĢtir. Dikim zamanlarına göre kuru yumru veriminin 17-33 kg/da arasında 
değiĢtiği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Serapias vomeracea, salep, dikim zamanı, verim 
 

Determination of the Planting Time of Serapias vomeracea (Burm. fill.). 
Brig Species from Salep Orchids under the Ecological Conditions of 

Aydın 
 
Abstract: Orchidaceae family is a cosmopolitan family which is spread all over the world with 600-800 
genera and 25,000 to 35,000 species. Salep orchids are used as medicinal plants in Turkey as a 
diarrhea stopping, restorative food for ulcers and upper respiratory ailments. Also they are widely used 
in ice-creams and as conventional hot drinks. Salep is obtained by uprooting the tubers of the family 
Orchidaceae. It is reported that salep is obtained from 38 different orchid plants belonging to 10 
different genera in Turkey. Intensive and uncontrolled collecting of the tubers, leads to a decline in the 
salep species and their population in our flora and to the extinction of some species. In order to protect 
Orchidaceae species grown in Turkey, the exportation of "Orchid" has been prohibited since 1974. 
Despite the ban on exports, it still continues in different forms. In studies conducted in the Aegean 
Region, it was determined that Orchis sancta L. and Serapias vomeracea (Burm.fill.). Brig. are the 
most collected species. The intensive pressure on collecting Salep species and the fact that some 
species are at high risk necessitate the cultivation of these species. This study was carried out in the 
experimental field of Adnan Menderes University Agricultural Faculty Research Farm in order to 
determine the different times of planting the tubers of the species Serapias vomeracea (Burm.fill.). 
Brig. In this study, plant height (cm), tuber number (pieces/plant), root diameter (mm), green tuber 
weight (g/plant), dry tuber weight (g/plant), green tuber yield (kg/da) and dry tuber yield (kg/da) were 
examined. It has been found that dry tuber yield varies between 17-33 kg/da depending on the time of 
planting. 

Keywords: Serapias vomeracea, Salep, Planting Time, Yield 
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Screening the Physicochemical and Phytotherapic Characteristics of 
Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaert) Seed Oil: A Brief Review 
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Abstarct: Silybum marianum (milk thistle) has been known for centuries as an herbal medicine for the 
treatment of liver disease. Its use for liver disorders dates back to Pliny the Elder, a Roman naturalist, 
who described milk thistle as being “excellent for carrying off bile,” and, nowadays is beginning to be 
used against nephrotoxicity as well. It protects the liver from several hepatotoxins, including Amanita 

mushrooms, acetaminophen and alcohol. Some herbalists also recommend it to treat insufficient 
lactation. It has been recommended for the treatment of dyspeptic complaints, toxin-induced liver 
damage, and hepatic cirrhosis and as a supportive therapy for chronic inflammatory liver conditions.  
Its primary active ingredient is silymarin, which is a potent antioxidant composed of several flavonoid 
compounds. Hence milk thistle widely cultivated due to its striking medicinal values. It is important 
when known that silymarin is isolated of the considerable quantity of fatty oil that may reach to 
approximately 20 to 35% which is similar to many vegetable oil seeds. In addition, milk thistle contains 
apigenin; silybonol; myristic, oliec, palmitic and stearic acids; and betaine hydrochloride, which may 
have a hepatoprotective effect. Hence, milk thistle oil has been suggested as being suitable edible oil 
and a vitamin E reach source.  

Keywords: Silybum marianum, fatty acids, silymarin 
 

Devedikeni (Silybum marianum L. Gaert) Tohum Yağının Fitoterapik ve 
Fizyokimyasal Karakteristiklerinin Taranması: Kısa Bir Derleme  

 

Özet: Silybum marianum (devedikeni) karaciğer hastalığının tedavisi için Ģifalı bir bitki olarak 
yüzyıllardır bilinmektedir. Karaciğer bozukluklarında kullanımı Romalı Pliny the Elder`e kadar dayanır. 
Doğa bilimci devedikenini safra rahatsızlıklarını gidermek için mükemmel olarak nitelendirmistir. 
Günümüzde de nefrotoksisiteye karĢı da kullanılmaktadır. Amanita mantarı, asetaminofen ve alkol 
olmak üzere, karaciğeri birçok hepatotoksinden korur. Bazi uzmanlar bitkiyi, yetersiz emzirme 
tedavisinde önerirler. Dispeptik  hastalıği, toksin kaynaklı karaciğer rahatsızlıkları, karaciğer sirozu ve 
ayrıca kronik inflamatuar karaciğer koĢulları için bir destekleyici tedavi olarak önerilmiĢtir. Bitkinin 
birinci etken maddesi birçok flavonoid bileĢikten oluĢan ve güçlü bir antioksidan olan silymarin`dir. 
Dolayısıyla devedikeninin tarımı yaygın olarak gözalıcı tıbbi değerleri için yapılır. Silymarinin yaklaĢık 
20 ila 35%`e ulaĢabilir birçok sabit yağdan izole olduğu ve bu miktarin birçok yağlı tohumlara yakın 
olması önemle bilinmektedir. Ayrıca, devedikeni hepatoprotektif etkiye sahip olabilecek apigenin; 
silybonol; myristic, oliec, palmitic and stearic acids; and betaine hydrochloride içermektedir. Bu 
nedenle, devedikeni uygun yemeklik yağ ve E vitamini kaynağı olarak önerilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Silybum marianum, yağ asitleri, silymarin 
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Özet: Bu araĢtırma, 2012 yılında Erzurum koĢullarında kiĢniĢ çeĢitlerinin verim, verim unsurları ve 
uçucu yağ oranı üzerine farklı ekim zamanlarının etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Dört 
çeĢidin (Erbaa, Gamze, Gürbüz ve Kudret-K) ve beĢ farklı ekim zamanının (19 Nisan, 30 Nisan, 10 
Mayıs, 21 Mayıs ve 31 Mayıs) yer aldığı çalıĢma “Tesadüf Blokları” deneme deseninde “BölünmüĢ 
Parseller” düzenlemesine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Denemede ana parsellerde ekim 
zamanları, alt parsellerde ise çeĢitler yer almıĢtır. Bir yıllık sonuçlara göre, bitki baĢına Ģemsiye sayısı, 
tohum verimi ve uçucu yağ oranının ekim zamanlarından önemli ölçüde etkilendiğini göstermiĢtir. 
Ġncelenen bütün karakterlerde en yüksek değerler 19 Nisan ekiminden elde edilmiĢtir. ÇeĢitler bitki 
boyu, tohum verimi ve uçucu yağ oranı bakımından önemli farklılıklar göstermiĢtir. Diğer çeĢitlerle 
karĢılaĢtırıldığında bitki boyu, tohum verimi ve uçucu yağ oranı en yüksek Kudret-K çeĢidinden elde 
edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları, erken ekimin kiĢniĢ bitkisinin büyüme ve geliĢmesi için daha uygun 
olduğunu ve geciken ekimlerle birlikte kiĢniĢte tohum verimi ve uçucu yağ oranının azalabileceğini 
ortaya koymuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Coriandrum sativum, kiĢniĢ, ekim zamanı, tohum verimi, uçucu yağ oranı 
 

Effects of Sowing Dates on Yield, Yield Components and Essential Oil 
Content of Coriander (Coriandrum sativum L.)  Cultivars 

 
Abstract: This research was conducted to determine the effects of different sowing dates on yield, 
yield components and essential oil content of coriander (Coriandrum sativum L.)  cultivars under 
Erzurum conditions in 2012. The experimental design was the randomized block with a split plot 
arrangement with three replications. In this study, two factors were tested: 4 cultivars (Erbaa, Gamze, 
Gürbüz and Kudret-K) and five planting dates (19 April, 30 April, 10 May, 21 May and 31 May). In the 
experiment, the date of sowing in main plots, sub-plots were included in the cultivars. The one-year 
results indicated that number of umbels per plant, seed yield and essential oil content were 
significantly affected by sowing date. The highest values in all characteristics studied was obtained 
from first sowing date. The cultivars differed significantly in plant height, seed yield and essential oil 
content. Compared to the other cultivars, the cultivar Kudret-K gave more plant height, seed yield and 
essential oil content. The results of the current study showed that early sowing was more suitable for 
the growth and development of coriander and that with delayed sowings seed yield and essential oil 
content can be reduced demonstrated. 

Keywords: Coriandrum sativum, coriander, sowing date, seed yield, essential oil content 
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Isparta Doğal Florasında YayılıĢ Gösteren Kökboya (Rubia tinctorium L.) 
Bitkisinin Tohumlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
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Özet: Bu çalıĢma Isparta doğal florasında yayılıĢ gösteren kökboya (Rubia tinctorium L.) bitkisinin 
tohumlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla 2011 yılında yürütülmüĢtür. 
Tohumlar olgunlaĢma döneminde (Eylül-2011) toplanmıĢ, meyveleri ayrıldıktan sonra tohumlarda nem 
içeriği, 1000 tane ağırlığı, tohum eni ve boyu gibi fiziksel ve kül oranı, toplam karotenoid ve ksantofil 
miktarı, toplam çözülebilir Ģeker, indirgen Ģeker, protein oranı, yağ oranı ve yağ asitleri kompozisyonu 
gibi kimyasal özellikler belirlenmiĢtir. Örneklemeler 3 tekerrürlü yapılmıĢ ve her bir örneklemede 500 
tohum kullanılmıĢtır. Tohumlarda nem içeriği % 10,80±0,04 (ortalama ± standart hata), 1000 tane 
ağırlığı 15,41±0,21 g, tohum eni 2,33±0,03 mm, tohum boyu 3,54±0,02 mm, kül oranı %4,67±0,02, 
toplam Ģeker miktarı 55,03±0.16 mg/g, indirgen Ģeker miktarı 16,64 ±0,49 mg/g, ham protein oranı 
%15,60 ± 0,35 ve yağ oranı %9,50 ± 0,53 olarak belirlenmiĢtir. Tohumlarda 13 adet yağ asidi tespit 
edilmiĢ ve palmitik asit (C16:0) %4,82, stearik asit (C18:0) %1,92, oleik asit (C18:1) %35,03, linoleik asit 
(C18:2) %34,05, eikozapentaenoik asit (C20:5n3) % 8,81, behenik asit (C22:0) % 3,30, dokozadienoik asit 
(C22:2) %4,62 olarak tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kökboya, Rubia tinctorium, tohum, fiziksel ve kimyasal özellikler 
 

The Physical and Chemical Characteristics of Madder Seed (Rubia 
Tinctorium L.) Distributed In Flora of Isparta 

 
Abstract: The present study was carried out to determine the physical and chemical characteristics of 
madder seed (Rubia tinctorium L.) distributed in flora of Isparta in 2011. Madder seeds were collected 
ripening period (September-2011), and were determined to physical (Moisture content, 1000 seed 
weight, seed width and height) and chemical (ash content, total carotenoid and xanthophylls content, 
total soluble and reduced sugar content, protein content,  oil content and composition) characters. The 
study was carried out three replication and 500 seed used each replication. The moisture content, 
1000 seed weight, seed width, seed height, ash content, total soluble sugar, reduced sugar content, 
protein content, oil content of seeds were 10.80 %, 15.41 g, 2.33 mm, 3.54 mm, 4.67 %, 55.03 mg g

-1
, 

16.64 mg g
-1

, 15.60 % and 9.50 %. According to the GC analysis of oil, a total of 22 fatty acids 
composition were identified. The major compositions in madder seed oil were oleic (35.03 %) and 
linoleic acid 34.05 %. The eicozapentaenoic, palmitic, docozadienoic, behenic and stearic acid of seed 
oil were 8.81, 4.82, 4.62, 3.30 and 1.92 %.  

Keywords: Madder, Rubia tinctorium, seed, physical and chemical properties 
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Özet: Bitkisel boyamacılık, bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçeklerindeki boyar maddelerden 
yararlanılarak yapılan boyamacılık iĢlemidir. Boyamacılık için kullanılan bitki örnekleri kurutularak veya 
taze olarak kullanıldığı gibi belirli mordan maddeleri kullanılarak da bir ön iĢlemden geçirilebilir. 
Mordan maddelerinin kullanımının amacı, boyaların sabitleĢmesini ve değiĢik renk tonlarının eldesini 
sağlamaktır. Doğal boyaların yüksek haslık (yıkamaya ve ıĢığa dayanıklılık) vermesi, kullanım 
ömürlerinin fazla olması, toksik ve alerjik olmaması, çevre dostu olması mordonlarla birlikte çok zengin 
renk spektrumları vermesi nedeniyle, sentetik boyaların yerine tercih edilmektedirler. Bu çalıĢmada; 
ülkemizde yetiĢen bazı kök boya bitkilerinin bünyelerinde barındırdıkları etken maddeleri ve kullanım 
alanları ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Etken madde, boya bitkileri, renk spektrumu, toksik, mordan 
 

Dye Plants and Their Constituents 
 

Abstarct: Herbaceous dyeing is a procedure using plant dyes or colorants derived from plant roots, 
steams, leaves and flowers. As plant samples used for dyeing procedure are fresh or dry, they can be 
pretreated with mordant agents. The purpose of using mordant agents is to achieve stabilization of dye 
and to give different color tones. The natural dyes are preferred instead of synthetic dyes because of 
high durability (washing and light resistance) long life, non-toxic and non-allergic, environmentally 
friendly and rich of color spectrum with mordant agents. In this study, active ingredients found in root 
some dye plants growing in Turkey and usage fields have been discussed. 

Keywords: Active ingredients, dye plants, color spectrum, toxic, mordant   
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Özet: Iridaceae familyasının önemli geofitlerden olan Crocus türleri,  sonbaharda ve ilkbaharda açan 
güzel ve hoĢ kokulu çiçeklerinden dolayı oldukça değerli süs bitkileridir. Ülkemizde 19‟u endemik 
olmak üzere 35 Crocus türü mevcuttur. Cinsin en önemli türü safran olarak bilinen C. sativus‟tur. 
Crocus türleri içinde kaybolma tehlikesi yüksek olan ve güzel aynı zamanda gösteriĢli çiçekleri ile en 
önemli türlerden biri olan Crocus speciosus Bieb. türünün Türkiye florasında üç alt türü bulunmaktadır. 
Crocus speciosus Bieb. subsp. ilgazensis Mathew, Crocus speciosus Bieb. subsp. xantholaimos ve 
Crocus speciosus Bieb. subsp. speciosus alt türlerinde ilk kez kültüre alma çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
Kültür koĢullarında farklı korm boyları ve hasat zamanlarında iki yıl süre ile denemeler yürütülmüĢ, 
çıkıĢ oranı C. speciosus Bieb. subsp. speciosus türünde % 44,7, C. speciosus Bieb. subsp. ilgazensis 
Mathew türünde %11,4, C. speciosus Bieb. subsp. xantholaimos türünde % 16,5 olmuĢtur. Diğer 
özellikler türler arasında sırası ile çiçeklenme oranı %45,9, 11,2 ve 16,7, çiçek yüksekliği 4,52, 2,88 ve 
2,73 cm, çiçek açma süresi 84,8, 70,9 ve 71,7 gün, çiçekte kalma süresi 52,3, 36,6 ve 33,3 gün, 
yaprak sayısı 2,52, 2,85 ve 2,88 adet, yaprak uzunluğu 12,4, 8,4 ve 11,3 cm, meyve bağlama oranı 
%22,6, 13,4 ve 20,9, bitki baĢına korm sayısı 2,49, 0,90 ve 1,53 adet, korm verimi 354,4, 226,3 ve 
221,3 kg/da, korm çapı 15,2, 13,9 ve 12,9 mm tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Crocus speciosus subsp. ilgazensis, C. speciosus subsp. xantholaimos, C. 
speciosus subsp. speciosus, çiçeklenme oranı, vejetatif üretim, korm verimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından 110O373 nolu proje kapsamında desteklenmiĢtir. 
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Farklı Korm Kesme Yöntemleri ve Dikim Derinliğinin Crocus kotschyanus 
subsp. kotschyanus Türünün Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢma; Ekim 2012-Mayıs 2013 yetiĢtirme döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünün tıbbi bitkiler araĢtırma alanında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
materyal olarak kullanılan çiğdem (Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus) türü Hatay ili doğasından 
temin edilmiĢtir. ÇalıĢmada; kullanılan kormların; alt kısmından kesme, göbek kısmından kesme, çizgi 
Ģeklinde yanlarından kesme, üst kısımdan kesme ve kesilmemiĢ olmak üzere 5 farklı kesme 
yöntemine göre ve 5 cm ile 15 cm derinliğe dikimleri yapılmıĢtır. Deneme tesadüf bloklarında 
bölünmüĢ parseller deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Kormlar 20 cm sıra 
arası, 10cm sıra üzeri olacak Ģekilde dikilmiĢlerdir. ÇıkıĢ, çiçek sayısı, toplam yaprak sayısı, hasat 
edilen toplam korm sayısı, dekara korm verimi gibi karakterlerde ölçümler yapılmıĢtır. En yüksek korm 
verimi istatistiki olarak aynı grupta yer alan; kesim yapılmamıĢ ve 15 cm derine dikilmiĢ kormlar 
(258,58 kg/da) ile; alttan kesilmiĢ ve 5 cm derine dikilmiĢ kormlardan (251,23 kg/da) elde edilmiĢtir. En 
düĢük korm verimi ise üstten kesilmiĢ kormlardan (113,45 kg/da) elde edilmiĢtir. Sonuç olarak kesme 
yöntemlerinin bitki baĢına hasat edilen korm sayısını ve dekara korm verimini önemli Ģekilde etkilediği 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Crocus , morfoloji, yetiĢtirme, korm kesme, dikim derinliği 
 

Effects of Different Bulb Cutting  Methods and Planting Depth on some 
Characteristics of Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus  Species 

 
Abstract: This study was carried out at medicinal plants research area of Department of Field Crops, 
Faculty of Agriculture, University of Mustafa Kemal, during 2012-2013 years. In this research, the 
corms (bulbs) of Crocus plant (Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus) obtained from the wild that 
naturally spread Hatay province were used. The cutting methods used in this study was as follows: 
cutting  from the bottom part of corm, cutting from the center of corm, cutting vertically at center of 
corm with tip of the blade, cutting from the top part of corm and corms were not cut as control. The 
experiment was established as a randomized complete split block design with four replications. Bulbs 
(Corms) were planted with 20 cm row spacing and 10 cm intra-row spacing. Plots were constituted as 
1 rows with 10 corms each. Emergence, flower number, total leaf number, number of harvested corms 
and corm yield per decare were determined in this study. The highest corm yields were determined 
from non-cut bulbs with planted in 15 cm depth as 258,58 kg/da and cutting the bottom part of corm 
with planted 5 cm depth as 251.23 kg/da. The lowest corm yields were obtained from the corms 
cutting vertically from the top part to the center as 113.45kg/da in this study. Our results suggested 
that different cutting methods significantly affected numbers of harvested corms per plant and corm 
yield per decare.  

Keywords: Crocus, morphology, cultivation, bulb cutting, planting depth.  
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Alkanna orientalis var. orientalis Tohumlarının Canlılık ve Çimlenme 
Potansiyeli 
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Özet: Türkiye‟de Alkanna cinsi (Boraginaceae familyası) 34 tür ve 32‟si endemik 40 takson ile temsil 
edilmekte ve yaklaĢık %80 endemizm oranı ile Türkiye florası‟nda dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. 
Boraginaceae familyasının 150 türünün kök yapılarındaki alkanin/shikonin bileĢikleri eczacılık, gıda ve 
tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır. Bu türlerden biriside A. orientalis var. orientalis türüdür. Bu 
araĢtırmada Yozgat florasında bulunan A. oriantalis var. oriantalis‟in çiçekli sapları üç kısma ayrılmıĢ 
(baĢ, orta ve dip) ve bu kısımlardan elde edilen tohumlarda canlılık ve çimlendirme çalıĢmaları 
yürütülmüĢtür. Tetrazolium testi sonuçlarına göre dip kısmındaki tohumlarda %100, orta 
kısımdakilerde %48 ve baĢ kısımdakilerde ise %40 canlılık tespit edilmiĢtir. Çimlendirme 
denemelerinde GA3, sülfürik asit, tohum kabuğu zımparalama ve tohum kabuğunu kırma uygulamalar 
yapılmıĢtır. En yüksek çimlenme oranı (%13,3) 25

o
C sıcaklık, %50-60 nem ve 8/16 ıĢık periyodunda 

çimlendirmeye alınan, canlılık oranının en yüksek olduğu dip kısımlardaki tohumlardan elde edilmiĢtir. 
Yapılan uygulamalarda A. orientalis var. orientalis türünün tohumlarında yüksek derecede dormansi 
olduğu gözlenmiĢtir. Dormansinin kırılması ve çimlendirme yüzdesinin arttırmak için farklı çimlendirme 
uygulamalarının da denenmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alkanna orientalis var. orientalis, tetrazolium, çimlendirme, GA3 

 

Vitality and Germination Potential of Alkanna orientalis var. orientalis 
Seeds 

 
Abstract: The genus Alkanna (Boraginaceae family) is respresent in Turkey by 34 species and 40 
taxa, 32 of which are endemic, about 80% with a rate of endemism in the flora of Turkey have an 
remarkable feature. Alkannin, shikonin (A/S) and their derivatives that are enantiomeric 
hydroxynaphthoquinone red pigments found in the roots of almost 150 species of the Boraginaceae 
family use in pharmaceutical, food and textile sectors. Alkanna orientalis var. orientalis is one of these 
species. In this study, the stem part of Alkanna oriantalis var. oriantalis registreted in Yozgat Flora was 
divided into three (top, middle and bottom) and is carried out vitality and germination studies of seeds 
obtained from these fractions. According to the tetrazolium test was determined viability, seeds of the 
bottom portion were 100%, seeds of the middle portion were 48% and seeds of the top portion were 
40%. GA3, sulfuric acid, sanding of seed coat and breaking of seed coat applications were made in 
germination experiments. The highest germination rate (13.3%)  was obtained from seeds of the 
bottom portion taken to germination at 25 

o
C temperature, 50-60% relative humidity and 8/16 

photoperiod. Ġn these applications, seeds of Alkanna orientalis var. orientalis were observed a high 
degree of dormancy. Different germination applications could been tried in order to increase 
germination percentage and breaking of dormancy. 

Keywords: Alkanna orientalis var. orientalis, tetrazolium, germination, GA3  
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Rize KoĢullarında YetiĢtirilebilecek Yeni Bir Tıbbi Bitki: Cardiospermum 
halicacabum L. 
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Özet: Cardiospermum halicacabum L. balon otu veya balon asması olarak da bilinen Sapindaceae 
familyasına ait tek yıllık tırmanıcı bir bitkidir. Cardiospermum, kalp anlamına gelen “cardio” ve tohum 
anlamına gelen “sperma” kelimelerinden oluĢmakta; tohum üzerinde bulunan beyaz kalp Ģeklini ifade 
etmektedir. Halicacabum ise balon gibi ĢiĢmiĢ meyvelere sahip olan bitki anlamına gelen halicacabus 
kelimesinden türetilmiĢtir. Asya, Afrika ve özellikle Hindistan‟ın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yol 
kenarları ve nehirler boyunca yaygın bir Ģekilde dağılım gösteren bu bitkinin farklı kısımları doğal ilaç 
yapımında kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada, Rize Ġli için yeni bir bitki olması nedeniyle Pazar Ġlçesi 
koĢullarında adaptasyon çalıĢmaları yürütülmüĢ; bitkinin tıbbi etkileri ve kullanımı üzerine yapılan 
araĢtırmalar bir araya getirilmiĢtir. 2014 yılında yetiĢtirilen Cardiospermum halicacabum L. bitkisi 
üzerine yapılan çalıĢmada tohum verimi, 85-136 kg/da; bin tohum ağırlığı, 58-63 g; tohum çapı, 4,7-
4,9 mm; toplam yağ oranı, %28,1-30,0 ve tohumda kabuk oranı %46-47 arasında değiĢmiĢtir. 
Yürütülen çalıĢmada bitkinin tohum verimi düĢük, toplam yağ oranı ise nispeten yüksek çıkmıĢtır. 
Üretim tekniklerinin geliĢtirilmesi ile bitkinin biyolojik veriminde yüksek bir potansiyele ulaĢılabilir.   

Anahtar Kelimeler: Cardiospermum halicacabum, tohum, verim, tedavi 
 

A New Medicinal Plant For Rize Conditions: Cardiospermum 
halicacabum L.  

 
Abstract: Cardiospermum halicacabum L., called also balloon vine, is an annual climber plant 
belonging to family Sapindaceae. Cardiospermum is the combination of the Latin words cardio, 
meaning heart, and sperma, meaning seed and refers to the white heart-shaped pattern on the seed. 
Halicacabum is derived from the Latin word halicacabus, a plant with inflated fruits. The plant 
commonly distributed in tropical, subtropical Asia, Africa and especially in India, as a weed along 
roadside and rivers. Different parts of this plant are used as a natural medicine. In this study, 
adaptation experiment was carried out in Rize/Pazar ecological conditions due to a new plant for Rize. 
The researches on the medical effects of the plant and its use were combined. The study on plants of 
C. halicacabum L. grown in 2014 showed that the seed yield, 1000 seed weight, seed diameter, total 
fat ratio, shell ratio in seed varied between 85-136 kg/da, 58-63 gr, 4.7-4.9 mm, 28.1-30.0 % and 46-
47 %  respectively. It was determined that seed yield was low but total fat ratio was high relatively. It is 
possible to accessible a high potential in biological productivity through the development of production 
techniques.  

Keywords: Cardiospermum halicacabum, seed, yield, treatment 
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Evaluation of some Agronomic and Quality Properties of Cyclotrichium 
origanifolium (Labill.) Manden & Scheng (Dağnanesi) in Ankara 
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Abstract: All the Cyclotrichium species are Irano-Turanian elements except for C. origanifolium which 
is an East Mediterranean Mountain element growing at high altitudes. C. origanifolium (Labill.) Manden 
& Scheng has been widely used as a flavoring agent in soups and salads, and herbal tea in Turkey. 
The aim of this study was to evaluate some agronomic and quality Properties of the plant and its 
performance in Ankara condition. The trial was carried out at the Experimental Fields and medicinal 
and aromatic plant laboratory of the Agronomy Department, Faculty of Agriculture of Ankara 
University, Turkey during 2010-2011. The field of C. origanifolium had been established with three 
replications during spring of 2010.  The harvest was done in flowering stage (50%) on 28 June 2011. 
According to the results, the average of plant height, shoot number, nod number, leaf/stem rate (fresh 
weight), leaf/stem rate (dry weight), fresh herbage yield, dry herbage yield in three replications, were 
recorded as 50.17 cm, 183.33 pcs, 17.17 pcs, 0.89, 0.83, 24358.7 kg/ha, 7943.1 kg/ha respectively. 
The average of essential oil in three replications was recorded 1.18%. In conclusion, agro-ecological 
condition of Ankara is suitable for growing the plant. 

Keywords: Cyclotrichium origanifolium, Ankara, herbage yield, essential oil  
 

Ankara KoĢullarında Dağnanesi’nin (Cyclotrichium origanifolium (Labill.) 
Manden & Scheng) Bazı Agronomik ve Kalite Kriterlerinin 

Değerlendirilmesi 
 

Özet: Cyclotrichium origanifolium (LABill.) Manden & Scheng hariç Cyclotrichium cinsine bağlı tüm 
türler Ġran–Turan flora bölgesine aittir; bu tür doğu akdenizin yüksek rakımlı dağlık alanlarında 
yetiĢmektedir. Bu bitki Türkiye‟de baharat olarak çorbalara ve salatalara eklenerek veya çayı 
demlenerek kullanılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Ankara koĢullarında bu bitkinin bazı agronomik ve 
kalite kriterlerini değerlendirerek, performansını belirlemektir. AraĢtırma 2010-2011 yıllarında, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlası ve tıbbi ve aromatik bitkiler 
laboratuvarında  yürütülmüĢtür. C. origanifolium (dağnanesi) denemesi 3 tekerrürlü olark 2010 yılının 
baharında kurulmuĢtur. Hasat, Çiçeklenme döneminde (%50) ve 28.07.2011 tarihinde yapılmıĢtır. 
Sonuçlara göre, bitki boyu, dal sayısı, boğum sayısı, yaprak/sap oranı (yaĢ ağırlığı), yaprak/sap oranı 
(kuru ağırlığı), yaĢ herba verimi ha

-1
, kuru herba verimi ha

-1
,
 
3 tekerrürün ortalaması olarak sırasıyla, 

50,17 cm, 183,33 adet, 17,17 adet, 0,89, 0,83, 24358,7 kg ha
-1

, 7943,1 kg ha
-1

 bulunmuĢtur; uçucu 
yağ oranının Ortalaması %1,18 olarak kaydedildi. Sonuç olarak, Ankara‟nın agro-ekolojik Ģartları bu 
bitkinin yetiĢtirmesi için uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Cyclotrichium origanifolium, Ankara, herba verimi, uçucu yağ 
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Farklı Sulama ve Gübrelemenin  Dracocephalum moldavica L. Verim ve 
Kalitesi Üzerine Etkisi 
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Özet: Besin maddesi ve su bitki büyüme gelimesinde en önemli yetiĢme etmenlerinden sayılmaktadır. 
Bu denemede sulama rejimi ve Azot gübresinin önemli bir tıbbi bitkisi ve lamiaceae familiyasından 
olan Dracocephalum moldavica L. verim ve kalitesi üzerine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
Deneme 3 tekerrürde ve Tesadüf Blokları Deneme Deseni dayalı bölünmüĢ parseller Ģeklinde Urmia 
Universitesi Ziraat  Fakültesi  Agronomi  Bölümünün  Deneme Tarlasında ve 2013 yılında yapılmıĢtır. 
Denemede sulama 4 seviyede (7, 10, 13 ve 16 gün aralıklarla) ve Azot gübresi (0, 50, 100 ve 150 
kg/ha) Ģekilinde uygulanmıĢtır. Varyans analizi sonuçları sulama ve gübre entraksyonunun bitki boyu, 
dal sayısı, yeĢil ağırlık, biyolojik verim, hasat indeksi ve uçucu yağ oranı üzerine istatistiki anlamlı 
farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Ortalamalar en yüksek verilerin istatistiki açıdan 7 gün 
sulama aralıklarında saptanmasını göstermektedir. Azot gübresi açısından ise en yüksek veriler  100 
ve 150 kg/ha kullanımından sağlanarak bu iki gübre miktarı arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Moldavian balm,verim, biyolojik verim, uçucu yağ 
 

Effect of Ġrrigation and Fertilization on Quantity and Quality of Moldavian 
balm (Dracocephalum moldavica L.) 

 
Abstract: Moldavian balm is herb of the mint family (Lamiaceae) . Essence is mostly plant material. 
The most important environmental factors affecting the quantity and quality of herb are water and food 
. To evaluate the effect of irrigation regimes on yield and quality and quantity of fertilizer consumption 
Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.), in a split plot experiment in a randomized complete 
block design with 3 replications in Urmia University in crop year 2013 was investigated. The main 
factor water at four levels (7, 10, 13, 16 days) in the main plots and subplot also contains nitrogen at 0 
(control), 50, 100, 150 kg /ha mounted on the sub-plots. The effect of fertilizer on plant height, number 
of branches, dry weight, wet weight, biological yield, harvest index and yield and essential oil content 
was significant at the 5% level. The plant height, number of branches, dry weight, biological yield, 
harvest index and yield and essential oil content of 7 days treatment. Percent of the oil, fresh and dry 
weight in treatment for 7 days, respectively, with an average of 0.83 percent, 8.46, 3892.3, 778.5 kg/ 
ha had the highest value. Treatments between 100 and 150 kg/ha, there was no statistically significant 
difference. Finally, according to the results of the experiment with the use of irrigation 7 days manures 
100 kg per hectare is recommended. 

Keywords: Moldavian balm, yield, biological yield, Essential oil  
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Farklı Orijinli Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Populasyonlarında 
Bazı Önemli Morfolojik, Fenolojik ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, Samsun‟un ÇarĢamba ilçesi Ģartlarında 2009 yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
Fabacea familyasına ait olan ve ülkemizin değiĢik bölgelerinde kültürü yapılan 7 çemen (Trigonella 
foenum-graecum L.) populasyonunun bazı önemli morfolojik, fenolojik ve kalite kriterleri incelenmiĢtir. 
Trigonella foenum-graecum L.‟de fenolojik gözlemlerden çıkıĢ süresi 18-25 gün, ilk çiçeklenme süresi 
36-38 gün, bitki boyu 22,7-36,0 cm, 1000 tane ağırlığı 13,5-17,8 g, bitkide bakla sayısı 20,3-31,1 
adet/bitki, baklada tane sayısı 9,4-11,6 adet/bakla, tane verimi 20,1-106,8 kg/da, ham protein oranı 
%25,4-30,8, ham kül oranı %3,1-7,9 ve müsilaj oranı %19,7-24,3 olarak bulunmuĢtur. Yapılan 
analizler sonucunda morfolojik özelliklerden bitki boyu bakımından populasyonlar arasında önemli bir 
farklılık bulunmamıĢtır. Verim kriterlerinden 1000 tane ağırlığı ve tane verimi bakımından 
populasyonlar arasında önemli (P<0,05) düzeyde farklılık tespit edilirken, bitkide bakla sayısı ve 
baklada tane sayısı bakımından istatistiki anlamda fark bulunmamıĢtır. Kalite kriterlerinden ham 
protein oranı, ham kül oranı ve müsilaj miktarı bakımından çok önemli (P<0,01) bir farklılık ortaya 
çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Trigonella foenum-graecum, morfolojik, fenolojik, kalite 
 

Determination of some Significant Morphologic, Fenological and Quality 
Criterion in Different Origins of Fenugreek (Trigonella foenum-garecum 

L.) Populations 
 
Abstract: This study was carried out at ÇarĢamba conditions during 2009. The morphological, 
phenological and some quality characteristics of 7 fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) 
populations belonging to the Fabacea family and which are planted in different regions in our country 
were investigated. In Trigonella foenum-graecum L. the phenological characteristics were determined 
as follows: days to emergence 18-25 days, days to first flowering 36-38 days, plant height 22.7- 36 
cm, 1000 seeds weight 13.5-17.8 gr. Pod number of plant 20.3-31.1 seed number of pod 9.4- 11.6 
seed yield 20.1-106.8 crude protein range %25.4-30.8 crude ash range %3.1-7.9 and mucilage range 
is found as %19.7-24.3 . As a result of the analysis of morphological features important differences 
between populations in terms of plant height was not found. 1000 grain weight and seed yield criteria 
in terms of grain yield features detected significant differences between populations (P<0.05), while 
pod number of plant and seed number of plants in terms of as a statistical difference was not found. 
Quality criteria for crude protein, crude ash ratio, and quantity of mucilage had found significant 
differences (P<%0.01) among populations. 

Keywords: Trigonella foenum-graecum, morphological, phenological, quality 
 

  

mailto:aliaydin82@gmail.com


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

437 
 

Türkiye Defnelerinin (Laurus nobilis L.) Meyve ve Yaprak Özellikleri 
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Özet: Defne (Laurus nobilis L.) Akdeniz kökenli, herdem yeĢil, ticari ve ekonomik değere sahip dioik 
bir çalı veya ağaçtır. Bütün Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yabani olarak yetiĢir. Türkiye defne 
ticaretinde yıllık 8.000 ton kuru yaprak ihracatı ve 23 milyon Amerikan Doları bir gelirle dünya 
pazarında % 90 civarında bir paya sahiptir. Ülkemizdeki bitkiler arasında geliĢme kuvvetleri, meyve ve 
yaprak özellikleri bakımından belirgin farklar gözlenmektedir. Bu çalıĢma ile defnelerin doğal olarak 
yetiĢtiği Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri taranarak yoğun olarak bulunduğu 50 
noktadan alınan örneklerde meyve ağırlıkları ile yaprak boy, en ve ağırlık ölçümleri yapılmıĢtır. 
ÇalıĢma sırasında defnenin deniz seviyesinden itibaren yayıldığı, ancak güçlü popülasyonların biraz 
daha içerlerde yer aldığı görülmüĢ, rastlandığı en yüksek rakım ise 980 metre ile KahramanmaraĢ Ġli 
Andırın Ġlçesi olmuĢtur. Yapılan değerlendirmede en fazla ortalama meyve ağırlığının 1,61 gram ile 
Hatay ili Antakya ilçesine ait olduğu tespit edilmiĢtir. Yaprak boyu ortalaması en uzun çıkan nokta 
10,23 cm ile Aydın ili KuĢadası ilçesi olmuĢtur. Yaprak eni ortalaması en geniĢ olan nokta 3,78 cm ile 
Hatay ili Antakya ilçesi, en ağır yapraklar ise ortalama 0,33 gram ile Mersin ili Toroslar ilçesi ile Muğla 
ili Ula ilçesinde ölçülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Defne, Laurus nobilis, yaprak, meyve 
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Boru Çiçeği (Datura stramonium L.)’nde Morfogenetik Varyabilitenin 
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Özet: Bu çalıĢma, boru çiçeği  (Datura stramonium L.) bitkisinin farklı organlarındaki uçucu yağ 
oranlarını tespit etmek ve uçucu yağ içeriklerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma 2012 yılında 
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Uygulama Arazisinde yürütülmüĢtür. Morfogenetik 
varyabiliteyi belirlemek için bitkinin çiçekleri ve yaprakları çiçeklenme döneminde, kök-sap-gövde ve 
tohum kısımları hasat zamanında alınmıĢtır. Bitkinin uçucu yağ oranı su distilasyonu yöntemiyle 
clevenger aleti kullanılarak, uçucu yağ bileĢenleri ise GC-MS cihazında okunarak belirlenmiĢtir. En 
yüksek uçucu yağ oranı %0,24 ile tohumlardan elde edilmiĢtir. Çiçeklerden %0,09, yapraklardan 
%0,16, kök-sap-gövdeden ise %0,17 oranında uçucu yağ elde edilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Boru çiçeği, Datura stramonium L., morfogenetik varyabilite, GC-MS 
 

Determining of Morphogenetıc Variability In The Jimson Weed (Datura 
stramonium L.) 

 
Abstract: In this study, jimson weed (Datura stramonium L.) essential oil the ratio to determine of 
different organs of the plant and the essential oil content. to identify were made. Work in 2012 Ordu 
University Faculty of Agriculture was carried out in the  Field Crops land application. Flowers and 
leaves of the plant's blooming period to determine morphogenetic variability, root-stem-body parts are 
taken and seed harvest. Essential oil rate using clevenger equipment the method of water distillation, 
essential oil components were determined by reading in the GC-MS device. The highest essential oil 
ratio is obtained from the seeds to 0.24%. Essential oil obtained from the flowers rate 0.09%, leaves 
0.16%, root-handle-stem 0.17%.  

Keywords: Jimson weed, Datura stramonium L., morphogenetic variability, GC-MS 
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Endemik ve Tehlike Altında Bulunan Muscari azureum’un Kültüre 
Alınması 
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Özet: Biyolojik zenginliklerimiz içerisinde yer alan bitki gruplarından birisi, her biri ayrı bir güzellikte 
çiçeğe sahip olan türlerin yer aldığı yumrulu ve soğanlı bitkiler (geofitler) grubudur. Önemli geofitlerden 
olan Muscari cinsi, Liliaceae familyasına ait olup dünyada yaklaĢık 60 tür ile temsil edilmektedir. 
Muscari azureum Fenzl türü gösteriĢli çiçekleri ile süs bitkisi potansiyeline sahip olup, doğada orta 
vadeli gelecekte tehdit altında olan taksonlar grubuna giren endemik bir türdür. Bu çalıĢmanının da 
amacı; ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, Muscari azureum türünün kültüre alınmasıdır. Türün 
kültüre alınması ile yapılan çalıĢmalarda, farklı soğan boyutları ve dikim sıklıkları denenmiĢtir. 
Doğadan toplanan soğanlar, 27 Eylül 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Deneme Tarlasına dikilmiĢtir. Deneme 4 tekerrürlü tesadüf bloklarında deneme desenine göre 
kurulmuĢ, ana parsellere sıra arası mesafeler (4, 2 ve 1 cm), alt parsellere ise soğan boyları (5 ve 
4cm) yerleĢtirilmiĢtir. 10 Nisan 2008 tarihinden itibaren toprak üstü yaprak ve çiçek oluĢumu 
görülmeye baĢlanmıĢtır. Soğan çevresi 5 cm olan soğanlarda ilk yıl % 111,7, ikinci yıl %138,3 
çiçeklenme meydana gelmiĢ, soğan çevresi 4 cm olan soğanlarda ise ortalama % 85 ve 98,3 
çiçeklenme olmuĢtur. Bitki boyu ilk yıl 18,8-23,3 cm, ikinci yıl 24,1-25,6 cm arasında değiĢmiĢtir. 
Çiçeklenme oranı, yaprak sayısı (ilk yıl 2,17-2,33, ikinci yıl 2,11-2,52 adet), yaprak uzunluğu (ilk yıl 
15,8-17,8, ikinci yıl 19,0-22,7 cm), bitki boyu, meyve bağlama oranı ve meyve sayısı değerlerine her iki 
yılda da bakılırken, yavru soğan oluĢturma oranı (%41,6-46,6) ve ana soğan baĢına ortalama yavru 
soğancık sayısı değerlerine 1 Haziran 2009 tarihindeki hasattan sonra bakılmıĢtır. En yüksek yavru 
soğan oluĢturma oranı %60 ile 2 cm sıra üzerine dikilen soğanlardan elde edilmiĢtir. En yüksek yavru 
soğancık sayısı 0,77 adet ile 4 cm sıklıkta dikilen soğanlardan elde edilmiĢtir. Soğan çapının hem 
denemenin I. yılında hem de II. yılında soğan çaplarında önemli artıĢlar göze çarpmıĢtır. Özellikle 
soğan çapı 3-5 cm arası olan soğanlarda II. yılda önemli oranda soğan iriliklerinin arttığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Muscari azureum, geofit, soğancık, yavru soğan oluĢturma oranı, yaprak sayısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından 106O034 nolu proje kapsamında desteklenmiĢtir.  
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Tatlı Patates (Ipomoea batatas L.) Bitkisinin Tıbbi Özellikleri ve Kullanım 
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Özet: Convolvulaceae familyasından olup yaklaĢık olarak 600-700 türü bulunan ve tatlı patates olarak 
adlandırılan Ipomoea batatas L., bir niĢasta bitkisi olmasının yanı sıra oldukça faydalı bir tıbbi bitkidir. 
Tatlı patates, tropikal, suptropikal ve sıcak ılıman bölgelerde yetiĢtirilen, uzun ve konik Ģekillerde sarı 
veya beyaz et rengine sahip yumruları bulunan saçak köklü bir bitkidir. Tatlı patates yumruları B, C ve 
E vitaminlerini yüksek oranda içermektedir. Ġçerdiği vitaminler yanında kalsiyum, demir gibi mineraller 
ve protein yönünden de zengindir. A vitamini üretimine yardımcı olan betakaroten ve antosiyanin gibi 
antioksidanların varlığı nedeniyle güçlü bir yara iyileĢtirici özelliğe sahiptir. Alkaloidler, fenolik bileĢikler 
ve glikolipidler tatlı patates bitkisindeki en yaygın biyolojik aktif bileĢenlerdir. Ipomoea türleri diyabet, 
hipertansiyon, dizanteri, kabızlık, yorgunluk, romatizma, hidrosefali, menenjit, böbrek hastalıkları ve 
iltihaplanma gibi çeĢitli hastalıkların tedavisi için dünyanın farklı bölgelerinde kullanılmaktadır. 
Yapraklarında yüksek oranda bulunan polifenol sayesinde cilt sorunları tedavisinde etkilidir. Tatlı 
patatesin tüm bitki kısımları (hem yeĢil aksamı hem de yumruları) kullanılmaktadır. Tatlı patates 
yumruları insan ve hayvan beslenmesinde kullanımının yanı sıra niĢasta ve alkol sanayinin 
hammaddesi olarak da kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tatlı patates, Ipomoea batatas L., tıbbi kullanımı 
 

Medicinal Properties and Usage Areas of Sweet Potato (Ipomoea batatas 
L.) 

 
Abstract: Ipomoea batatas L., which belongs to Convolvulaceae family has approximately 600-700 
kinds and is called as sweet potato, is rather useful medicinal plant in addition to a starch plant. Sweet 
potato, which is grown in tropical, subtropical and warm regions and has tuberous, having yellow or 
white flesh tuberous, which are long and conical shapes, is a hairy rooted plant. Sweet potato 
tuberous include  high level of B, C and E vitamins. It is rich in minerals like calcium and iron as well 
as it includes vitamins. Since there are antioxidants like β-carotene and anthocyanins, which assists 
production of vitamin A, it has strong skin wound property. Alkaloids, phenolic compounds and 
glicolipids are the most common biological active components in sweet potato. Ipomoea types are 
used in treatment of variety diseases like diabetes, hypertension, dysentery, costiveness, tiredness, 
rheumatism, hydrocephalia, meningitis, kidney diseases and maturation in different regions of world. 
Thanks to polyphenol, existing in high level in its leaves, it is efficient in treat of skin problems. All of 
plant parts of sweet potatoes  (both green leaves and its tuberous) are used. Sweet potato tuberous 
are used in nutrition of human and animal. Furthermore, it is used as raw material of starch and 
alcohol industry. 
 
Keywords: Sweet potato, Ipomoea batatas L., medicinal use. 
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Bazı Bitki Uçucu Yağları ve AnabileĢenlerinin Mantar Scatopsid Sinekleri 
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Özet: Bu çalıĢmada, ülkemiz kültür mantarı üretiminde önemli yeri olan Antalya‟nın Korkuteli ilçesinde 
mantar yetiĢtiriciliği yapılan alanlarda son zamanlarda önemli kompost zararlısı haline gelen Mantar 
Scatopsid Sinekleri (Diptera: Scatopsidae)‟ne karĢı alternatif mücadele olanakları araĢtırılmıĢtır. Bu 
amaçla yarpuz (Mentha pulegium L.), adaçayı (Salvia tomentosa Mill.) ve kekikler (Thymbra spicata L. 
var. spicata ve Satureja thymbra L.)‟den elde edilen uçucu yağların ve ana bileĢenlerinin 
(sırasıyla;pulegone, β-pinene, carvacrol, thymol) mantar scatopsid sineklerinin erginlerine karĢı, farklı 
doz (0,5;1,5;10µl/l hava) ve süreler (0,5;1;2;4 saat) kullanılarak fümigant etkileri test edilmiĢtir. Elde 
edilen sonuçlara göre, uçucu yağlar ve ana bileĢenleri farklı derecelerde etki göstermiĢ olup, M. 
pulegium uçucu yağı ve ana bileĢeni olan pulegone en etkili olarak tespit edilmiĢtir (0.5saatte sırasıyla 
LC50=0,17 ve 0,13µl/l hava). Test edilen uçucu yağların mantar scatopsid sinekleri erginleri ile 
mücadelede en uygulanabilir ve pratik parametreleri doz ve süre olarak etkinlik sırasıyla; M. pulegium 
için 1µl/l havada 2 saat, S. thymbra için 0,5µl/l havada 4 saat, T. spicata L. var. spicata için 0,5µl/l 
havada 4 saat, S. tomentosa için 5µl/l havada 4 saat olarak belirlenmiĢtir. Ana bileĢenlerin ise 
pulegone için 1µl/l havada 2 saat, thymol ve carvacrol için 0,5µl/l havada 4 saat olarak belirlenmiĢtir. 
β-pinene‟in en yüksek doz ve sürede bile uygulanabilir olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür mantarı, mantar scatopsid sinekleri, uçucu yağ, ana bileĢen, fümigant etki 
 

Investıgatıon of Fumigant Activity of some Plant Essential Oils and Their 
Main Components Against Mushroom Scatopsid Flies (Diptera: 

Scatopsidae) 
 
Abstract: In this study, alternative control possibilities were investigated against mushroom scatopsid 
flies (Diptera: Scatopsidae), which are important pests on mushrooms recently in Antalya-Korkuteli 
district of Turkey. For this purpose, the fumigant activities of essential oils obtained from pennyroyal 
(Mentha pulegium L.), sage (Salvia tomentosa Miller) and thymes (Thymbra spicata L. var spicata and 
Satureja thymbra L.) and their main components (pulegone, β-pinene, carvacrol and thymol, 
respectively) were tested against the adults of mushroom scatopsid flies. Various doses (0.5,1,5,10µl/l 
air) and exposure periods (0.5,1,2,4 hours) were used. M. pulegium essential oil and its major 
component, pulegone, being the most active (after 0.5h,LC50=0.17 and 0.13µl/l air, respectively). It was 
concluded that the dose of 1µl/l air and the exposure period of 2 hours for M. Pulegium and its main 
compenent pulegone, the dose of 0.5µl/l air and the exposure period of 4 hours for T. spicata var. 
spicata  and S. thymbra and their main compenents carvacrol and thymol, the dose of 5µl/l air and the 
exposure period of 4 hours for S. tomentosa were the most applicable and practical parameters. β-
pinene were not applicable against mushroom scatopsid flies, even in the highest dose (10µl/l air) and 
the longest exposure period (4hours) tested. 

Keywords: Mushroom, mushroom scatopsid flies, essential oil, main component, fumigant activity 
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Abstract: Urmia Lake (37°42′N 45°19′E) is a shallow landlocked hypersaline lake located in 
northwestern Iran near Turkey`s border, known as one of the largest continental salt lakes in the world 
and the largest one in the Middle East with a surface area of 4750 to 6100 Km². The lake with basin 
has a surface area of 51.876 km

2
 covering 3.15% of Iran. The average altitude is 1274 m above sea 

level and the salinity ranges between 120-300 g/L. Current study aimed at vascular plants floristic 
clarification of Urmia Lake basin, revealing 546 species, 299 genera and 64 families of which 0.4% 
species belongs to coniferous, 22.2% monocotyledons and 77.4% dicotyledones. The largest families 
of region are Asteraceae (26%), Poaceae (24.2%), Chenopdiaceae (17.2%), Brassicaceae (10.6%), 
Papilionaceae (10.2%), Lamiaceae (6.4%) and Caryophyllaceae (5.4%). Due to salt marshes 
distributed around, enormous hallophylous plants exist comprising 17.8% of total species and the main 
species include: Atriplex, Salsola, Suaeda, Salicornia, Halostachys, Halocnemum, Frankeni, Tamarix, 
Juncus, Plantago, Cressa. Xerophytes are the most seen plants in the flora (64.1%) following by 
Hydrophytes plants exist (10.6%) and psammophyte (7.5%). 

Keywords: Urmia Lake basin, vascular plants, hallophylous, xerophytes 
 

Urmiye Göl Havzasının (Ġran) Damarlı Bitki Florası 
 

Özet: Denize kıyısı olmayan hiper tuzlu bir göl olan Urmiye Gölü (37°42′N 45°19′E) dünyanın en geniĢ 
tuz göllerinden biri  ve Orta Doğu‟nun en geniĢ tuz gölü olup, Türkiye sınırı yakınlarında Iran‟ın 
kuzeybatısında bulunur. Göl havzasıyla beraber 51,876 km² alanıyla Ġran‟ın %3,15‟ini kaplar. Deniz 
seviyeinden yüksekliği ortalama 1274 m ve tuzluluğu 120-300 g/L arasındadır. Bu çalıĢma Urmia 
Gölü‟nün damarlı bitki florasını tanıtmayı amaçlamıĢ olup, havzada %0.4‟ü konifer, %22.2‟si 
monokotiledon ve %77.4‟ü dikotiledon olmak üzere 64 familyaya ait 299 cins ve 546 tür bulunmaktadır. 
Etrafında tuzlu alanlar olduğu için, baĢlıcalaları Atriplex, Salsola, Suaeda, Salicornia, Halostachys, 
Halocnemum,  Frankeni, Tamarix, Juncus, Plantago, Cressa  olmak üzere toplam türlerin 17.8„ini 
halofit bitkiler oluĢturmaktadır. Kserofitler (%64.1) göl florasında en çok görülen bitkiler olup, bunu 
halofitler (%10.6) ve psammofitleri (%7.5) izlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Urmia Göl havzası, damarlı bitkiler, tuzcullar, kserofitler 
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Özet: Ülkemiz zengin bir floraya sahip olup çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde 
barındırmaktadır. Floramızda bulunan önemli tıbbi bitkilerden biri de sarı kantarondur. Bu bitki 
ülkemizde Orta ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Ege 
Bölgelerinde yayılıĢ göstermektedir. Sarı kantaron bitkisi ilaç olarak kullanılan birçok farklı kimyasal 
aktiviteli bileĢikleri (hypericin, pseudohypericin, hyperforin) içermektedir. Bu bileĢiklerin antidepresan, 
antifungal, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkilere sahip olduğu rapor edilmiĢtir. Bu özellikler 
nedeniyle sarı kantaron ve preparatları Dünya‟da en çok satan tıbbi bitkiler arasında yer almaktadır. 
Kantaron üretiminde arzu edilen sekonder metabolit profilinin elde edilememesi, kalite standartlarının 
korunmasındaki güçlükler ve olumsuz çevresel faktörler gibi nedenlerle yeni üretim stratejilerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu bağlamda günümüzde kantaron bitkisinde in vitro yöntemler, sera Ģartlarında üretim 
ve biyoreaktör sistemleri gibi farklı tekniklerden istifade edilmektedir. Bu teknikler sayesinde kontrollü 
çevre Ģartlarının optimizasyonu, bitki-çevre etkileĢimleri, genetik kararsızlıkların neden olduğu sorunlar 
giderilerek, sekonder metabolit üretiminin optimizasyonu, belirli özelliklere sahip endüstriyel ürünlerin 
elde edilmesi ve üretimin sürekliliği sağlanmaktadır. Bu derlemede söz konusu üretim teknikleri 
hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hypericum perforatum, kantaron, bitki üretimi, tıbbi bitki, sekonder metabolit, 
biyoreaktör 
 

Difficulties ın The Production of St. John’s Wort (Hypericum Perforatum 
L.) and New  Production Strategies 

 
Abstract: Turkey has a rich flora and comprises numerous medicinal and aromatic plants. One of the 
important medicinal plants in this flora is St. John‟s Wort. This plant is distrubuted throughout Central 
and Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia, Marmara, Aegean, Black Sea and Mediterranean 
regions. St. John‟s wort tissues contain many different classes of medicinally active chem ical 
compounds, including hypericin, pseudohypericin, hyperforin. These compounds have been reported 
to possess antidepressant, antifungal, antimicrobial and anti-inflammatory effects. Due to these 
properties, St. John's wort and its preparations are among the best selling medicinal plants in the 
world. New production strategies are needed because of the failures in the desired secondary 
metabolite profiles, production of St. John's wort, the challenges in maintaining quality standards and 
adverse environmental factors. Today, in this context, different techniques such as in vitro methods, 
production under greenhouse conditions and bioreactor system has been used in St. John‟s Wort, By 
means of this techniques eliminating problems caused by provided optimization of the environmental 
conditions, plant-environment interactions and genetic instability, it has been succesful on sustainable 
production, optimization of the production of secondary metabolites and in obtaining industrial 
products with particular characteristics. In this review, information was given about the production 
thoose techniques. 

Keywords: Hypericum perforatum, St. John‟s Wort, plant production, medicinal plant, secondary 
metabolites, bioreactor, metabolit, biyoreaktör 
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Toksik Cry Endotoksin Proteinlerinin Sınırlandırıldığı Böceklere Dayanıklı 
ve Herbisite Toleranslı Transgenik Pamuk Hatlarının GeliĢtirilmesi 
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Özet: Dünya genelinde 2014 yılında transgenik bitkilerin ekim alını 181 milyon hektara ulaĢmıĢ olup, 
bu ekim alanının 25 milyon hektarında ise böceklere dayanıklı pamuk üretimi yapılmaktadır. Özellikle, 
dünya pamuk üretiminin %80‟ini karĢılayan Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya tamamen 
böceklere dayanıklı transgenik pamuk üretimine geçmiĢ durumdadır. Öte yandan, üretilen transgenik 
pamuk çeĢitlerine aktarılan cry genleri CaMV 35S promotörü gibi daima aktif olan ve tüm bitki 
kısımlarında yüksek oranda cry endotoksin proteinlerinin üretimine neden olan düzenleyici bölgeler 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu durum böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin birçok ülkede kabul 
görmemesinin en önemli nedeni olarak gösterilmektedir. Yürütülen bu çalıĢmada cry genleri 
Asparagus officinalis bitkisinden izole edilen ve yaralanmayla veya böcek ısırmasıyla aktif olan AoPR1 
promotörünün önüne klonlanarak herbisite tolerans sağlayan bar geniyle birlikte farklı pamuk 
çeĢitlerine aktarılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda çok sayıda transgenik bitki edilmiĢ olup, bu bitkiler PCR 
ve ekspresyon analizleriyle teyit edilmiĢtir. Sera Ģartlarında yetiĢtirilen transgenik bitkiler üzerine 
yapılan böcek biyotest çalıĢmalarında da bitkilerin  önemli bir kısmının Lepidoptera zararlılarına karĢı 
dayanıklılık sergilediği gözlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile ilk defa yaralanmayla aktif olan bir promotör 
tarafından kontrol edilen cry genlerini taĢıyan transgenik pamuk hatları geliĢtirilerek, cry endotoksin 
proteinlerinin üretimi sadece böceklerin ısırdığı bölgelerde sınırlı kalmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: AoPR1 promotörü, cry genleri, transgenik pamuk, Lepidoptera 
 

Development of Insect-Resistant and Herbicide-Tolerant Transgenic 
Cotton Lines with a Restricted Toxic Cry Endotoxin Protein Production 

 
Abstract: In general, by 2014 transgenic crops were grown over an area of 181 million hectares in the 
world that included growing of insect resistant transgenic cotton over an area of 25 million hectares of 
land. Especially, India, China, USA, Pakistan, and Brazil that produce 80% of cotton production in the 
world have passed to growing insect resistant transgenic cotton. However, cry genes transferred to 
transgenic cotton varieties are controlled by ever active promoters such as CaMV 35S that controls 
production of cry endotoxin proteins in all plant parts. That is why insect resistant transgenic plants are 
not widely accepted in many countries. This study made use of cry genes cloned next to AoPR1 
promoter isolated from Asparagus officinalis that becomes active only after injury or insect bites and 
herbicides tolerant bar genes for transformation of different cotton cultivars. The results showed 
successful transformation of a number of cotton plants, that were confirmed by PCR and expression 
analysis. Significant number of plants exhibited resistance to lepidopteraninsects after insect bioassay 
studies performed on the transgenic plants grown under greenhouse conditions. This is the first study 
that reports development of transgenic cotton lines using endotoxin Cry proteins that are limited to 
regions of injury or insect bites only.This study was supported by TUBITAK (Project No. 111O254). 

Keywords: AoR1 promoter, cry genes, transgenic cotton, Lepidoptera 
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Hibrit Cry Geni Aktararak Coleoptera ve Lepidoptera Takımındaki 
Böceklere Dayanıklı Transgenik Patates Hatlarının GeliĢtirilmesi 
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Özet: Bacillus thuringiensis bakterisine ait cry genlerinin önemli bir kısmı sadece tek takımdaki böcek 
türlerine karĢı toksik etki yapmaktadır. Bundan dolayı patates gibi hem Coleoptera hem de 
Lepidoptera takımından böcekler tarafından zarar verilen bitkilerde hibrit cry genlerinin kullanılması 
sonucunda önemli baĢarılar elde edilebilmektedir. Bu çalıĢmada da hibrit SN19 (Cry1Ba-domain I-III 
ve Cry1la-domain II hibridi) geniAgrobacterium tumefaciens aracılığıyla yaprak diskleri kullanılarak 
farklı patates çeĢitlerine aktarılmıĢ ve çok sayıda bireysel transgenik bitki elde edilmiĢtir. Elde edilen 
bu bitkilerin SN19 genini taĢıdıkları moleküler yöntemlerle teyit edilmiĢtir. Serada geliĢen bitkilerin 
yaprakları ile yapılan biyotest sonuçlarında, bitkilerin önemli bir kısmının Coleoptera takımından olan  
patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) larva ve erginlerine karĢı tam bir dayanıklılık sergiledikleri 
gözlenmiĢtir. Yine yapılan ön çalıĢmalarda bu bitkilerin Lepidoptera takımına ait domates güvesi(Tuta 
absoluta Meyrick) üzerinde etkili olduğu gözlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda hibrit SN19 geninin 
ülkemizde yaygın olarak yetiĢtirilen patates çeĢitlerine aktarılmasıyla farklı böcek takımlarındaki türlere 
karĢı dayanıklı hatlar geliĢtirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: SN19 geni, transgenik bitki, Leptinotarsa decemlineata, Tuta absoluta 

 

Development of Transgenic Potato Lines resistant to Coleopteran and 
Lepidopteran Insects with the Transfer of a Hybrid Cry Gene 

  
Abstract: An important part of Bacillus thuringiensis cry proteins have toxic effect to only one insect 
order. Therefore, using hybrid cry gene in potato damaged by both coleopteran and a lepidopteran 
pest can get successful results.  In this study, hybrid SN19 gene (encoding a protein consisting of 
domains I and III of Cry1Ba and domain II of Cry1Ia) was transferred to different potato line using leaf 
disks via Agrobacterium tumefaciens and obtained numerous individual transgenic potato plants. The 
obtained putative transgenic plants were confirmed by molecular analysis that have SN19 gene. In the 
results of bioassay performed with the leaves of plants grown in the greenhouse, a significant portion 
of plants exhibited complete resistance to larvae and adults of coleopteran potato beetle (Leptinotarsa 
decemlineata). Preliminary studies showed that these plants was also resistant to lepidopteran tomato 
moth (Tuta absolutaMeyrick).  At the end of the study, resistant potato lines to insect  species in 
different orders from cultivars commonly grown in Turkey were developed by transferring hybrid SN19 
gene. This study was supported by TÜBITAK  (Project No.111T816)  

Keywords: SN19 gene, transgenic plant, Leptinotarsa decemlineata, Tuta absoluta 
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Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melez 
Populasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi 
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Özet: ÇalıĢmada, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde elde edilen 17 
F2 ekmeklik buğday melez popülasyonu materyal olarak kullanılmıĢtır. Ekmeklik buğday genotipleride 
erken-orta tek çekirdekli dönemde çiçek tozu içeren  anterler W14 besi ortamında kültüre alınmıĢladır. 
Bu ortamda geliĢim gösteren kalluslar ve yeĢil bitkicikler 190Icu rejenerasyon ortamına aktarılarak 
geliĢimleri sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada anterlerden geliĢen kallus, albino bitkicik, test tüplerine aktarılan 
yeĢil bitkicik sayısı, toprağa aktarılan yeĢil bitki sayısı ve spontan double haloip bitki sayıları 
belirlenmiĢtir.Yapılan önemlilik testi sonucunda melez popülasyonlarında incelenen tüm karakterlerde 
genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılık bulunmuĢtur. YeĢil bitkicik sayısı 1,0-25,25, kallus 
sayısı 128,75-2,25, tüplere aktarılan bitkicik sayısı 1,0-24,0 adet, seraya aktarılan bitki sayısı ortalama 
olarak 0.00-17,50 adet, spontan double haploid bitki sayısı %0,00-55,00 arasında değiĢmiĢtir.En fazla 
seraya aktarılan bitki sayısı 17,30 adet Sagittario x Pehlivan ve 9,50 adet ile Sagittario x Luzanovka 
melez popülasyonundan elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Anter, ekmeklik buğday, spontan double haploid, albino, kallus 
 

Obtaining of Doubled Haploid Plants from Bread Wheat (Triticum 
aestivum L.) Hybrid Populations by Anther Culture Technique 

 
Abstract: The objectives of this study were to determine for response rate of anther culture response 
in wheat hybrid populations In addition to this, response of seventy bread hybrid wheat populations in 
their early uninucleate period to anter culture were determined by using W14F medium. In the study, 
the number of calluses which developed from anthers, albino plantlets, green plantlets, number of 
plantlets in test tubes, spontaneous plant number and the plants which transferred to the greenhouse 
were determined. Based on the results of the study, the effects of bread wheat population on all the 
characters were statistically significant. Based on the analysis of LSD, the differences between hybrid 
populations and the responses about in terms of green plantlets found statistically significant, Green 
plantlets numbers, callus number, green plantless number in tubes, plant number in soil and 
spontaneous plant rate were  changed respectively, between 1,0 to 25,25 unit, 128,75-2,25 unit, 1,0-
24,00 unit, 0,0-17,50 unit and 55,00-0,00%. The maximum numbers of plantlets and the plants which 
transferred to the greenhouse, obtained from Sagittario x Pehlivan and Sagittario x Luzanovka hybrids 
population respectively 17.30 units and 9.50 units. 

Keywords: Anther, bread wheat population, spontaneous doubled haploid, albino, callus.  
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Özet: Makarnalık buğdayının kalitesini belirleyen temel kriter, makarna üretimine uygunluk derecesi, 
yani makarnalık kalitesidir. Kaliteli bir makarnanın renginin parlak sarı olması istenmektedir. 
Makarnalık buğdaydan elde edilen son ürünlerin kalitesi tanenin protein miktarı ve kuvveti, sarı 
pigment içeriği ve lipoksijenaz (LOX) gibi sarı rengi olumsuz yönde etkileyen oksidatif enzimlerin 
aktiviteleri ile doğrudan iliĢkilidir. Renk kalitesi yüksek makarna üretebilmek için kullanılan durum 
buğdayının pigment içeriği yüksek ancak LOX enzim aktivitesinin düĢük olması gerekmektedir. Bu 
çalıĢmanın amacı, daha önce protein kalitesi iyileĢtirilmiĢ makarnalık buğday geri melez ıslah 
hatlarının (TMB2 ve TMB3) lipoksijenaz enzim aktivitelerinin düĢürülmesidir. LOX enzim aktivitesi 
oldukça düĢük olan Gediz-75 makarnalık buğday çeĢidi melezlemelerde gen kaynağı olarak 
kullanılmıĢtır. F1 ve geri melez (GM) generasyonlarında hedeflenen gen bölgesini taĢıyan bitkiler 
markör destekli seleksiyon (MAS) ile SSR markörleri kullanılarak seçilmiĢtir. Projenin devamında, 
geriye melezlemelere devam edilerek GM4F3 generasyonu elde edilecek ve her generasyon 
hedeflenen geni (Lpx-B1) taĢıyan geri melez bitkileri MAS ile seçilecektir. Böylece yaklaĢık altı yıl 
sürecek klasik ıslah yaklaĢımı MAS ile üç yılda tamamlanarak üstün kaliteli çeĢit adayları elde edilmiĢ 
olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Lpx.B1,  LOX, MAS, Triticum durum 
 

Obtaining of Hybrid Lines for Lpx-B1 Gene in Durum Wheat 
 
Abstract: The basic criteria determines durum wheat quaility is its suitability for pasta processing, that 
is pasta making quality. Bright yellow color is a desired property in pasta products. Durum wheat pasta 
making quality is influenced by protein content and quality, yellow pigment content, and oxidative 
enzymes  such as lipoxygenase (LOX) which affect adversely bright yellow color. Thus, wheat 
cultivars that are high in yellow pigments but low in LOX enzyme activity should be preferred for the 
production of pasta with high color quality. The aim of this study was to reduce lipoxygenase activities 
of the backcross durum wheat lines (TMB2 and TMB3) that were previously improved for their protein 
quality. Gediz-75 wheat with low LOX enzyme activity was used as the gene source. In F1 and 
backcross (BC) generations, plants carrying the targeted gene region were selected using SSR 
markers by marker assisted selection (MAS) method. BC4F3 generation will be obtained by backcross 
and backcrossed plants carrying the targeted gene (Lpx-B1) in all of the generations will be selected 
by MAS. As a result, the study will be completed in three years instead of six years required in a 
classical backcross breeding study, leading to the development of high-quality candidate varieties.  

Keywords: Durum wheat, Lpx.B1, LOX, MAS, Triticum durum 
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Özet: Bu çalıĢma, ekmeklik buğdayın Kırik çeĢitinde kimyasal bir mutagen olan sodyum azitin (NaN3) 
olgun embriyo kültürüne etkilerini ve ıslah amaçlı çalıĢmalarda uygulanabilecek optimum dozu 
belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Optimum dozun tespit edilmesinde rejenere olan bitki sayısı esas 
alınmıĢ ve kontrole göre rejenere bitki sayısında yaklaĢık %50 azalmanın olduğu doz (LD50) optimum 
doz olarak kabul edilmiĢtir. Tohumlar sterilizasyondan sonra 1, 2, 3 ve 4 saat süreyle, 1, 2, 3 ve 4 mM 
sodyum azit solüsyonlarında bekletilmiĢ ve daha sonra endosperm destekli olgun embriyo kültürü 
yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, kallus oluĢum oranı (KO), eksplant sayısına göre embriyogenik 
kallus oluĢum (ESEKO) oranı, eksplant sayısına göre cevap veren somatik emberiyo (ESCVSE) oranı, 
rejenerasyon etkinliği (RE) ve bitki sayısı (BS) ile ilgili veriler elde edilmiĢtir. Ġncelenen özelliklerin 
çoğunda uygulamaların etkisi önemli olmuĢtur. AraĢtırmada sodyum azitin uygulama süresi ve dozu 
artıkça, ortalamalar yönünden KO, ESEKO, ESCVSE, RE ve BS önemli derecede azalmıĢtır. Rejenere 
bitki sayısı esas alındığında LD50 değerine göre optimum dozun, 1 saatlik uygulama süresi + 4 mM‟lık 
konsantrasyon olduğu belirlenmiĢtir.    

Anahtar Kelimler: Bitki rejenerasyonu, olgun embriyo kültürü, sodyum azit  
 

Effect of Sodium AzideTreatment at Different Duration and Concentration 
of Mature Embryo Culture on Wheat (Triticum aestivum L.)  

 
Abstract: The aim of this study is identification of different duration effects and concentration of 
sodium azide(NaN3) mutagen in mature embryo culture on wheat (Kırik cultivar). In order to determine 
the optimum doses of sodium azit which can be used in breeding programs. The determining of 
optimum dose is based primarily on number of regenerated plants. In order to validate of optimum 
doses, the number of regenerated plants compared to the control is about 50% reduction in dose 
(LD50) was adopted as the optimum dose. Seeds were primed with four different treatment duration 1, 
2, 3 and 4 hour complemented with four levels of sodium azide (1, 2, 3 and 4 mM),  and then 
supported endosperm mature embryo culture was used for plant regeneration. As a result, the data of 
callus induction percentage (KO), embryogenic callus by the number of explants percentage (ESEKO), 
somatic embryos responsive by the number of explants (ESCVS) percentage, regeneration efficiency 
(RE) and number of plants (BS) were obtained. The effect of the treatment has been shown 
significantly in most of the observed traits. In the present study by increasing the concentration and 
duration of sodium azide(NaN3), the average amount of KO, ESEKO, ESCVSE, RE and BS were 
significantly decreased. Also based on value of LD501 h treatment + 4 mM concentration was 
determined for the optimum dose of the applied number of regenerated plants. 

Keywords: Endosperm supported mature embryo, plant regeneration, sodium azide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢmanın tamamı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu tarafından 
desteklenmiĢtir (TÜBĠTAK, Proje No: TOVAG 113O940). 
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Danede Çinko ve Demir Konsantrasyonunu Artıran Gpc-B1 Geninin 
Marköre Dayalı Geri Melezleme Yöntemi ile Yazlık Ekmeklik ve Makarnalık 

Buğday ÇeĢitlerine Aktarılması 
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Özet: Bu araĢtırma, buğday danesinde çinko ve demir konsantrasyonunu artıran Gpc-B1 gen 
bölgesini 3 ekmeklik ve 3 makarnalık buğday çeĢidine marköre dayalı geri melezleme yöntemi ile 
aktarmak için yapılmıĢtır. AraĢtırmada, Gpc-B1 bölgesini içeren ekmeklik Yecora Roja Yr36-Gpc-B1 
çeĢidi Özkan, Balatilla ve Genç-99 ekmeklik buğday çeĢitleri ile, makarnalık UC1113 Yr36-Gpc-B1 
buğday çeĢidi ise Balcalı-85, Balcalı-2000 ve Zenit makarnalık buğday çeĢitleri ile melezlenerek F1 
bitkileri elde edilmiĢtir. Elde edilen F1 bitkileri BC4F1 generasyonuna kadar geri melezlenmiĢ ve her 
geri melezlemede DNA markörüne dayalı seçim yapılmıĢtır. BC4F3 generasyonunda Gpc-B1 genini 
taĢıyan ekmeklik ve makarnalık buğday genotipleri ile ebeveyn ekmeklik ve makarnalık buğday 
çeĢitleri arazide yetiĢtirilerek hem agro-morfolojik hem de dane protein, Zn ve Fe konsantrasyonları 
yönünden incelenmiĢtir.AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar, Gpc-B1 allelinin hem ekmeklik hem de 
makarnalık buğday çeĢitlerinde danede protein oranı ile Zn ve Fe içeriğini farklı Ģekilde etkilediğini 
göstermiĢ ve bu etkilemenin kullanılan çeĢidin genetik yapısı ile iliĢkili olabileceği sonucuna varılmıĢtır. 
Hem agro-morfolojik karakterler hem de dane mikroelement içerikleri yönünden daha kesin sonuçlar 
elde edebilmek ve bunları Gpc-B1 alleli ile daha sıkı iliĢkilendirebilmek için, Gpc-B1 allelini taĢıyan 
hatlar ile kontrol çeĢitlerinin birden fazla lokasyonda yetiĢtirilerek incelenmesi gerektiği sonucuna 
varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, marköre dayalı seleksiyon, danede protein 
oranı 
 

Transfer of Gpc-B1 Locus Which Increase Grain Iron and Zinc 
Concentration To the Spring Type Bread and Durum Wheat Varieties by 

Using MAS Backross Selection Breeding Method 
 
Abstract: This study was conducted to transfer Gpc-B1 gene region which increase grain iron (Fe) 
and zinc (Zn) concentration of wheat to the 3 bread and 3 durum wheat varieties by using MAS 
Backross Selection Breeding Method. By this research, Yecora Roja Yr36-Gpc-B1 bread wheat which 
contains Gpc-B1 region crossed with Özkan, Balatilla and Genç-99 bread wheat varieties and UC1113 
Yr36-Gpc-B1 durum wheat which contains Gpc-B1 region crossed with Balcalı-85, Balcalı-2000 and 
Zenit durum wheat varieties and F1 cross combinations obtained for all crosses. F1 plants backcrossed 
until to reach BC4F1 generation and DNA based marker assisted selection applied for each generation 
during this period. In the BC4F3 generation, bread and durum wheat genotypes which carry Gpc-B1 
gene region were grown together with parental bread and durum wheat varieties in field conditions 
and evaluated for both agromorphological characters and grain Zn and Fe concentration. The results 
of this study showed that the protein content in grain and, Zn and Fe concentrations differently 
affected by the Gpc-B1 allele and this differences could be explained by the genetic structure of 
varieties. In order to more accurate determination of the relations of the agromorphological characters, 
grain protein, Fe and Zn concentrations with  the Gpc- B1 allele, the genotypes carrying Gpc-B1 allele 
and control varieties should be grown and considered under different locations. 

Keywords: Bread wheat, durum wheat, marker assisted selection, grain protein, zinc and iron 
concentration  

 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma finansal olarak TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir(Project No: 111O020). 
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Genetic Linkage Map of Bread Wheat from Turkey using DArT Markers 
 

Faheem Shehzad Baloch
1*

, Ahmad Alsaleh
2
, Enver Ersoy Andeden

2
 , RüĢtü Hatipoğlu

3
, Hakan 

Özkan
3
 

 

1
Department of Field Crops, Faculty of Agric. and Natural Sciences, Abant İzzet Baysal Univ., Bolu, 

Turkey  
2
Department of Biotechnology, Inst. of Basic and Applied Sciences, Univ. of Çukurova, Adana,Turkey 

3
Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, University of Çukurova, 01330 Adana, Turkey 

Corresponding Author: Balochfaheem13@gmail.com 
 
Özet: The Fertile Crescent is a primary center of wheat domestication and diversity. Despite its 
importance for bread wheat breeding, no efforts have been made to fully understand the genetic 
structure of the Anatolian wheat gene pool; a severe lack of information regarding the genetic structure 
of wheat gene pool from this region is evident. Therefore, this study aimed to provide new insights into 
the genetic structure of bread wheat from Anatolia. A genetic linkage map was constructed based RILs 
derived from a cross between Turkish cultivar Gerek-79 and Moroccan cultivar Arrehane using DArT 
markers anchored SSR markers. This map consisted of 54 linkage groups belonging to 21 bread 
wheat chromosomes, spanning a total of 935.629 cM. The total number of mapped markers varied 
from 5 to 87, depending on the chromosome. 77 DArT markers with unpublished chromosomal 
locations were mapped, whereas 23 were mapped onto chromosomes that deviated from those 
detailed in the literature. This linkage map represents a key starting point towards our understanding 
of the genome structure of Anatolian bread wheat. This linkage map will be useful for the identification 
of QTL for biotic and abiotic stresses and for important agronomic traits that are valuable for Anatolian 
wheat. 

Keywords: Genetic map, Turkey, DArT, DNA markers, fertile crescent 
 

Türkiye Orijinli Ekmeklik Buğdayda DArTMarkörleri  Kullanılarak Genetik 
Bağlantı Haritası OluĢturulması 

 
Özet: Verimli Hilal Bölgesi buğdayın birincil kültüre alınma ve çeĢitlilik merkezidir. Ekmeklik buğday 
ıslahı için çok önemli olmasına karĢılık Anadolu buğday gen havuzunun genetik yapısının tam olarak 
anlaĢılması için çok fazla çaba harcanmamıĢtır. Bu araĢtırmada Anadolu ekmeklik buğdayının genetik 
yapısı hakkında yeni bilgiler elde edilmesi amaçlanmıĢtır.  Türkiye orijinli Gerek-79 buğday çeĢidi ile 
Fas orijinli Arrehane çeĢidinin melezlerinden elde edilen kendilenmiĢrekombine hatlara dayalı olarak  
SSR markörleri ile iĢaretlenmiĢ DArTmarkörlerı kullanılarak bir genetik bağlantı haritası 
oluĢturulmuĢtur. Bu harita toplam 935.629 cM  uzunluğunda olup, 21 ekmeklik buğday kromozomuna 
ait 54 bağlantı grubundan oluĢmuĢtur. Kromozomlara bağlı olarak haritalanan toplam markör sayısı 5-
87 arasında değiĢmiĢtir. Daha önce kromozomlar üzerinde yeri bilinmeyen 77 DArT markörü 
haritalanmıĢtır. Bunun yanında 23 markörün kromozomlar üzerindeki yeri literatürde bildirilenden farklı 
olarak haritalanmıĢtır. Bu bağlantı haritası Anadolu ekmeklik buğdayının genetik yapısının anlaĢılması 
konusunda baĢlangıç noktasını oluĢturmuĢtur. Bu harita Anadolu ekmeklik buğdayı için önem taĢıyan 
biotik ve abiyotik stres ile önemli tarımsal  özelliklerle ilgili kantitatif özellik lokuslarının tanımlanması 
için yararlı olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Genetik Harita, Türkiye, DArT, DNA Markörleri, Verimli Hilal   
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Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin GDO’lara BakıĢ Açısı: Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Örneği 
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Özet: Bu çalıĢma, kamuoyunu zaman zaman çok yoğun bir Ģekilde meĢgul eden Genetiği DeğiĢtirilmiĢ 
Organizmalar (GDO) ile ilgili olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
öğrencilerinin bilgi seviyelerini tespit etmek ve yaklaĢımlarını belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. 
ÇalıĢmada öğrencilere Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar (GDO), Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Bitkiler 
(GDB), Transgenik Bitkiler ile bunların etkileri konularında farklı sorular yöneltilmiĢtir. Ana kitle 
oranlarına dayalı kümelendirilmiĢ tek aĢamalı tesadüfi olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢ 
toplam 384 öğrenci ile yapılan anket çalıĢmasında öğrencilerin konu ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar 
“evet”, “hayır” ve “fikrim yok” olarak değerlendirilmiĢ ve veriler tanımlayıcı istatistik ile SPSS programı 
kullanılarak analiz edilmiĢtir. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar bir yorum skalası geliĢtirilerek 
analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları, yüksek eğitim seviyesine sahip, yeni teknolojiler ile bu 
teknolojilerin ürünlerini kabullenme ve kullanma konusunda çok istekli olan üniversite öğrencilerinin 
GDO konusundaki yaklaĢımlarının belirsiz ve konu ile ilgili bilgi birikimlerinin ise yetersiz olduğunu 
göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: GDO, transgenik bitki, üniversite 
 

GMOs Perspectives of Faculty of Agriculture Srudents: Example of 
Çanakkale Onsekiz Mart University 

 
Abstract: This study was conducted to determine knowledgelevelsof faculty of agriculture students 
and their approaches about GMOs which keepvery busy to public from time to time. Students were 
asked different questions about Genetically Modified Organisms (GMOs), Genetically Modified Plants 
(GMPs), Transgenic Plants and their effects. A total of 384 students determined by randomized single 
level possibility sampling method with main mass portion were used on the survey. Answers of 
students were evaluated as „yes‟, „no‟ and „no idea‟ and results were analyzed by descriptive 
statisticsusing SPSS program. Answers of students were analyzed based on a scale developed by 
students‟ commentary. Results revealed that approaches of university students about GMOs are not 
well determined and their knowledge is not sufficient even though they have a high level of education 
and are willing to accept and use other new technologies. 

Key words: GMOs, transgenic plant, university 
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Özet: Son yıllarda baĢta demir ve çinko olmak üzere mikro besin elementi ve protein bakımından 
yetersiz beslenme oranı oldukça artmıĢtır. Bu nedenle buğday gibi temel besin maddelerinin mikro 
besin elementlerince zenginleĢtirilmesi gerekmektedir. Makarnalık buğdayda son yıllarda besin 
değerinin arttırılmasına yönelik çalıĢmalarda kullanılan en önemli gen bölgelerinden biri protein ve 
mikro besin elementi miktarında artıĢ sağlayan Gpc-B1 lokusudur. Bu çalıĢmada farklı anaçlardan elde 
edilmiĢ üç adet ileri geri melez ıslah hattına (TMB1, TMB2 ve TMB3), protein oranının arttırılması ve 
mikro besin element (Fe, Zn ve Mn) içeriklerinin yükseltilmesi amacıyla Gpc-B1 geninin aktarılması 
hedeflenmiĢtir. Bu amaçla Gpc-B1 genine sahip olduğu bilinen UC1113-Gpc-B1 hattı melezlemelerde 
gen kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Hedeflenen gen bölgelerini taĢıyan melez bitkileri markör destekli 
seleksiyon (MAS) yöntemi ile moleküler markörlerle taranarak belirlenmiĢtir. Bununla birlikte; sarı pasa 
dayanıklılığı sağlayan Yr-36 geni Gpc-B1 alleliyle bağlantılı olduğu için; Gpc-B1 geninin aktarıldığı 
hatlara Yr-36 geni de aktarılmıĢ ve MAS ile seçilen melez bitkiler sarı pas hastalığına karĢı dayanıklılık 
da kazanmıĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, Gpc-B1, MAS, Triticum durum, Yr-36 
 

Marker Assisted Backcross Breeding for Gpc-B1 Gene in Durum Wheat 
 
Abstract: In recent years, deficiencies in protein and micronutrients, particularly in iron and zinc, have 
seriously increased. Therefore, basic foods such as wheat must be improved for micronutrient content. 
Gpc-B1 locus is one of the genes increased protein and micronutrients content, and used in 
improvement studies of durum wheat nutritional value. The aim of this study was to increase the 
protein and the micronutrient (Fe, Zn ve Mn) contents of three advanced durum wheat lines (TMB1, 
TMB2, and TMB3) that were previously improved from different parents. For this purpose, UC1113-
Gpc-B1 line containing the Gpc-B1 gene was used as the gene source. The backcross plants carrying 
the targeted gene regions were selected by marker assisted selection (MAS) method. Since Yr-36 
gene associated with Gpc-B1 allele, it was also transferred to the Gpc-B1 transferred lines. Thus, the 
backcrossed plants selected by MAS are resistance to yellow rust disease. 

Keywords: Durum wheat, Gpc-B1, MAS, Triticum durum, Yr-36. 
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Özet: Bu çalıĢma 2013-2014 yıllarında Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nde yürütülmüĢtür, 
ÇalıĢmanın amacı, klasik buğday ıslah programlarının anter kültürü tekniği ile kombine edilmesi böylece 
ıslah sürecinin kısaltılması klasik ıslah metodlarına göre daha kısa sürede çok miktarda %100 saf hat elde 
edilmesi ve dolayısıyla yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesinde zaman tasarrufu sağlanarak maliyetin düĢürülmesidir. 
AraĢtırmada 61 adet ekmeklik buğday F2 melezi kullanılmıĢtır, F2 melezlerinin tohumlarının vernalizasyon 
ihtiyacı karĢılandıktan sonra 2014 yılı ağustos ayında seraya ekilmiĢtir. Ekim ayında baĢaklar alınmaya 
baĢlanmıĢtır, Erken-orta tek çekirdekli dönemde alınan baĢaklar naylon poĢetler ile sarılmıĢ ve 4°C‟de 12-
15 gün süresince bekletilmiĢtir. BaĢaklar steril edildikten sonra MN6 besin ortamına her petri kabına 50-100 
arasında anter ekimi yapılmıĢtır. Anterlerin bulunduğu petri kapları 28

o
C‟de ve karanlık koĢullarda 

inkubatörlere bırakılmıĢtır. Ġnkubatörde 28, günden sonra oluĢan kalluslar steril kabin içine alınarak 
doğrudan 190 II katı rejenerasyon ortamı üzerine aktarılmıĢtır. Kallusların aktarıldığı petri kapları 25°C‟de 
16 saat ıĢık (50 µmol s-1 m-2) ve 8 saat karanlık koĢullarda  iklim odalarında bitkiler rejenere oluncaya 
kadar bekletilmiĢtir.  Bu ortamda geliĢen bitkiler 1-1,5 cm olunca 190 II kök besi ortamını içeren test 
tüplerine aktarılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda F2 bitkilerinden 107,984 anter ekimi yapılmıĢ, 22,979 kallus 
oluĢmuĢ, 1160 bitki elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın devamında, elde edilen bitkiler vernalize edilmek üzere 4

 

o
C‟de soğuk iklim odasına aktarılmaya baĢlanmıĢtır, Vernalize edilen bitkiler saksılara aktarılarak 15

 o
C‟de 

16 saat ıĢık/8 saat karanlık ortamda 2 hafta süreyle iklim dolaplarında bekletilecektir. Elde edilen bitkilerin 
ploidi düzeylerine bakılarak spontan diploid olanlar iklim dolaplarına ve seralara aktarılacaktır. Haploid 
bitkilere ise kolkisin uygulanarak kromozom katlaması yapılacaktır. Tohum elde edilen saf hatlardan daha 
sonra tohum çoğaltımı yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anter, double haploid, buğday 
 

Obtaining the Pure Line in F2 Generation Wheat Using Anther Culture 
Technique 

 
Abstract: This study was conducted at theTransitional Zone Agricultural Research Institute in the years 
2013-2014.The purpose of the study was providing the combination conventional breeding in tegration with 
anther culture techniques, so obtaining more than 100% pureline in a short time according to conventional 
breeding methods, saving time andreducing cost for development of newvarieties.  In this research, 61 
genotypes of F2 hybrid bread wheat were used.  F2 hybrid seeds were sown in greenhouse in August 2014, 
after vernalization requirement was satisfied. Grain ears were taken at October , 2014. Ears which were 
taken  at early-midsingle-coreperiod, were wrapped in plastic bags at 4°C and kept during the 12-15 
days.After ears were made sterile,  anther cultivation was made 50-100 units per each petri dish, in the 
MN6 nutrient media.Petri dishes which were containing the anthers were left in the incubator at dark 
conditionsand  28°C. Callus which were formed after 28 days in the incubator, was transferred directly into 
a sterile cabine and inserted in 190 II solid regeneration medium. The petri dishes which callus‟s were 
transfered into,  were kept at 25°C for 16 hours light (50 mu.mol s-1 m-2) and 8 h dark conditions at the 
climate chamber until they regenerated. Growing plants In the semedia were transferred to the190 II 
medium containing stem test tube when they were done 1-1.5 cm. As a result, 129.744 anther was planted 
from F2 hybrids, 14,836 callus were formed and  1104 plants were obtained.  At the continuation of work, 
the obtained plants began to be transferred into the cold climate chamber at 4°C for the vernalisation. 
Vernal plants were transferred into pots at 15°C for 16 h light / 8 hours of darkness for waiting two weeks in 
the climate cabinet. Ploidy level of plants were determinated and the spontaneous diploid ones will be 
transferred to the greenhouse and climate cabinets. Colchicine will be applied to the haploid plants for 
chromosome doubling. Then, the obtained seeds from the pure lines will be used for the seed multiplication. 

Keywords: Anther, doublehaploid, wheat 
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Özet: Tahıllarda genetik mühendisliği çalıĢmaları etkili ve tekrarlanabilir bir bitki rejenerasyon 
sistemine bağlıdır. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda en fazla buğday transformasyonu üzerinde 
durulmuĢ ve olgunlaĢmamıĢ embriyolar bu amaçla en yaygın olarak kullanılan eksplant kaynağını 
oluĢturmuĢtur. Ancak, olgunlaĢmamıĢ embriyoların elde edilmeleri için bazı koĢulların sağlanması 
gerekmekte ve kullanımı belli dönemlerle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle olgun embriyolar genetik 
transformasyon çalıĢmalarında kullanılacak kallusların üretimi için alternatif eksplant kaynağını 
oluĢtururlar. Bu çalıĢmada, Kırik, Doğu 88, Bezostaja-1 ve Kate A-1 buğday çeĢitlerinin tohumları 
olgun embriyo kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Olgun embriyoların sürgün ekseni kalkancık ile bir likte 
tohum üzerinden ayrılmadan ve hem uzunlamasına hem de yatay olarak kesilmiĢtir. Hazırlanan 
tohumlar kallus oluĢumu için 12 mg/l dikamba (3,6-Dikloro-2-metoksibenzoik asit) ve 0,5 mg/l IAA 
(Ġndol-3-asetik asit) içeren MS (Murashige and Skoog, 1962) ortamında 25±1°C‟de ve karanlıkta 21 
gün süreyle kültüre alınmıĢtır. Meydana gelen kalluslar tohumdan ayrılmıĢ ve TDZ (Thidiazuron), 
kinetin ve BAP (6-Benzilamino pürin)‟ın 3 değiĢik konsantrasyonundan (0,5; 1,0 ve 1,5 mg/l) oluĢan 
biri kontrol olmak üzere toplam 10 farklı rejenerasyon ortamında25±1°C‟de 16:8 saat aydınlık: karanlık 
fotoperyotta 30 gün süreyle tutularak kültüre alınmıĢtır. Bitki rejenerasyonu bakımından hem genotipler 
hemde rejnerasyon ortamları arasında farklılık olduğu belirlenmiĢtir. En yüksek bitki rejenerasyonu 0,5 
mg/l TDZ içeren MS ortamından elde edilmiĢtir. Sonuç olarak, genetik transformasyon çalıĢmaları için 
olgun embriyonun olgunlaĢmamıĢ embriyoya alternatif eksplant kaynağı olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, olgun embriyo, bitki rejenerasyonu, sitokinin 
 

Effect of Cytokininson Plant Regeneration from Mature Embryo- Derived 
Callus in Wheat 

 
Abstract: Genetic engineering studies in cereals depends on a efficient and reproducible plant 
regeneration system. Studies which have conducted so far have been focused on genetic 
transformation of wheat and immature embryo has been most widely used as source of explant in 
these studies. However, it is necessary to provide some conditions for obtaining immature embryo and 
the use of immature embryo are restricted with certain period. Therefore, mature embryos are an 
alternative explant source for callus thatcan be used in genetic transformation study.Mature dry 
kernels of Kırik, Doğu 88, Bezostaja-1 and Kate A-1 wheat cultivars were used as source of mature 
embryos. Shoot axis of mature embryos as well as scutella were cutboth longitudinally and 
horizontallywithout detaching from seeds. Prepared seed were cultured on MS (Murashige and Skoog, 
1962) supplemented with 12 mg/l dicamba (3,6-Dichloro-2-metoxybenzoic acid) and 0.5 mg/l IAA 
(Indole-3-acetic acid) at 25±1°C in the dark for 21 days. Then, the developed calli were separated 
from the seeds and cultured on10 different plant regeneration medium consist of  control (no hormone) 
and different concentrations (0.5, 1.0 and 1.5 mg/l) of TDZ (Thidiazuron), Kinetin and BAP (6-
Benzylaminopurine)at 25±1°C in 16 h light, 8 h dark photoperiod for 30 days. Variation was found 
among both genotypes and plant regeneration medium. The maximum plant regeneration was 
obtained from MS containing 0.5 mg/l TDZ.As a conclusion, mature embryos can be used as an 
alternative explant source to immature embryo for genetic transformation studies. 

Keywords: Wheat, mature embryo, plant regeneration, cytokinin 
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Özet: Bira ve malt sanayinin hammaddesi olan arpa, ayrıca yemlik olarak yetiĢtirilen ve ülkemizde 
buğdaydan sonra ekiliĢ alanı en fazla olan kültür bitkisidir. Ülkemizde arpa üretimindeki artıĢla birlikte, 
hayvancılığın artan yemlik arpa ihtiyacı yanında, malt sanayi teknolojisi ve kapasitesinin geliĢmesi 
nedeniyle kaliteli maltlık arpa talebi de artmaktadır. Klasik bitki ıslahında melezleme sonrası bitkilerin 
%100 homozigot olabilmesi için 5-6 yıl geçmesi gerekmektedir. Anter kültürü tekniği ile elde edilen 
double haploid bitkiler ise gamet (mikrospor) hücrelerinden elde edilen bitkilerin kromozom katlanması 
ile elde edildiği için %100 homozigotlardır. Double haploid yöntemi ile tam bir homozigotiyi çok kısa 
sürede elde etmek mümkündür. Double haploid bitkiler, farklı patojenlere karĢı in vitro seviyede 
seçime olanak vermekte, hastalıklara dayanıklılık çalıĢmalarında yer, zaman ve maddi kazanç 
sağlamaktadır. Arpa bitkisinde anter kültürü yoluyla elde edilen arpalarda kendiliğinden kromozom 
katlanma oranı çok yüksek (%87) olduğundan kromozom katlamasını sağlamak için herhangi bir 
kimyasal uygulaması gerekmemektedir. Bu çalıĢmada Tarm-92 ve Aydan Hanım çeĢitleri ve bunlardan 
elde edilen melezlerin anter kültürüne tepkisine bakılmıĢtır. ÇeĢitler tek baĢlarına ortalama %20 baĢarı 
sağlarken melez oluĢumundan %90‟lık bir baĢarı elde edilmiĢtir. Kromozom inceleme sonucunda 
spontan double haploid oluĢumu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Arpa, anter, double haploid, kromozom 
 

Investigation Feasibility for Anther Culture of some Barley Cultivars 
 

Abstract: Barley constitues an important raw material of beer, malt industry and fodder is most widely 
cultivated crop in farming areas of our country after wheat. There is need to improve barley production 
in our country to meet increasing demands for livestock feed,  meat and of malt industries; which are 
ever increasing their  capacity and need high quality malting barley. There is need to work for 6-7 
years to get   100% homozygous plants after hybridization using traditional breeding techniques. While 
double haploid plants obtained by anther culture technique using gametes (microspores) are 100% 
homozygous and are obtained after doubling chromosomes in a short time. Double haploid production 
makes it possible to obtain homozygotes that enable easy selection of plants at different levels against 
many pathogens providing material for disease resistance studies in short time. The ratio of 
spontaneous chromosome doubling in barley is very high  (87%) and does not need any chemical 
application to ensure chromosome doubling. This study used cv. Tarm-92 &  cv. Aydın Hanim and 
their crosses (hybrids)  to evaluate their performance for double haploid production using anther 

culture. Chromosome studies revealed   20% spontoneous double haploids from both cultivars 

and   90% double haploids from hybrids. 

Keywords: Barley, anther, double haploid chromosomes  
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Florasan In Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Brom Türleri Arasındaki 
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Özet: Brom cinsi tüm kıtalara dağılmıĢ 100 den fazla türü içermektedir. Cins içerisinde ploidy düzeyi 
diploid (2n=14) ile dekaploid (2n=70) arasında değiĢim göstermektedir. Bu güne kadar Brom cinsi 
üzerinde yapılmıĢ olan sitogenetik çalıĢmalar mitoz kromozomlarının sayımı ve klasik yöntemler ile 
yapılmıĢ olan karyotip analizlerinden ibarettir. Brom türlerinin morfolojik olarak benzer fazla sayıda 
kromozoma sahip olmasından dolayı klasik yöntemler ile elde edilmiĢ olan karyotipler genom 
analizlerinde yeterince yararlı olamamıĢtır. Florasan in situ hibridizasyon, hücrenin doğal yapısının 
mümkün olduğunca korunarak DNA haritalamasının yapıldığı çok güçlü bir moleküler tekniktir. 
Florasan in situ hibridizasyon tekniği kullanılarak Brom türleri ilk defa bu çalıĢma kapsamında analiz 
edilmiĢ ve Bromus inermis ile yakın akraba olduğu türler arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. ÇalıĢmadan 
elde edilen sonuçlara göre diploid türlerin bariz Ģekilde farklı, poliploid türlerin ise nispeten daha 
benzer karyotiplere sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Brom, florasan in situ hibridizasyon, filogenetik, sitogenetik 
 

Analysis of The Relationship Among Bromus species By Florescent In 
Situ Hybridization Method 

 
Abstract: Genus Bromus includes more than 100 species distributed to all over the world. Ploidy of 
the species within the genus varies from diploid (2n=14) to decaploid (2n=70). Previous cytogenetic 
studies of the genus were limited to chromosome counts and construction of karyotypes on the basis 
of Feulgen staining and Giemsa banding. However, karyotypes based on those classical cytogenetic 
techniques only, was not useful to analyze relation among Bromus species since the chromosomes of 
Bromus species are morphologically similar, small and their number is high in polyploids. 
Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a new cytogenetic technique for detecting and physically 
locating a specific DNA sequence on mitotic chromosomes. In this study, we have used the technique 
for the first time to investigate relation of the Bromus inermis with some of its diploid and polyploid 
close relatives.  Based on the results of the study, we have found out that diploid species had more 
differentiated karyotypes while poliploid species had relatively similar karyotypes.  

Keywords: Bromus, cytogenetic, flourescent in situ hibridization, phylogenetic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu çalıĢma Tubitak (111O654) ve EMBO tarafından desteklenmiĢtir.  
*This study have been funded partly by TUBITAK and EMBO 
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Özet: Bu çalıĢma, Van ili ve çevre illerden toplanan 70 adet yonca (Medicago sativa L.) ekotipi ile 6 
tescilli çeĢit olmak üzere toplam 76 genotip arasındaki akrabalık iliĢkilerinin belirlenmesi amacıyla 
yürütülmüĢtür. 12 adet ISSR primeri kullanılmıĢ ve 85 polimorfik bant elde edilmiĢtir. Ekotipler 
arasındaki genetik uzaklıklar Öklid katsayısı yardımıyla belirlenmiĢtir. Yonca ekotiplerinin toplandığı 
bölgelere göre, ayrıca yerel çeĢit olarak ve tescilli çeĢitler olmak üzere toplam 16 grup altında genetik 
varyasyonu incelenmiĢtir. En yüksek genetik çeĢitlilik (H = 0,245 ve I = 0,366) ve polimorfizm (%70,59) 
olarak Gürpınar ekotiplerinde içerisinde gözlenmiĢtir. Sonuçta yabancı döllenen Medicago sativa‟nın 
ekotip ve çeĢitler arasında yüksek genetik çeĢitliliğe sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yonca, Medicago sativa, ISSR, genetik çeĢitlilik 
 

Determination of Molecular Diversity with  ISSR Markers in some 
Cultivated Alfalfa (Medicago sativa L.) Ecotypes 

 
Abstract: The relationships among total 76 ecotypes of alfalfa (Medicago sativa L.), 70 landraces and 
6 cultivars, collected in Van and neighboring provinces were investigated in the present study. In the 
molecular method, Twelve ISSR primers were used and 85 polymorphic bands were obtained. The 
genetic distances between the ecotypes were expressed by Euclidean coefficients. The genetic 
variation among alfalfa ecotypes was examined in 16 groups based on the localities, landraces and 
check cultivars. The highest genetic variations and polymorphisms (H = 0.245, I = 0.366, and 70.59%) 
were found in Gurpinar localities. As a result, a high genetic diversity was found out among the 
ecotypes and cultivars of allogamous Medicago sativa L. 

Keywords: Alfalfa, Medicago sativa, ISSR, genetic diversity 
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Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Meyve Özsuyunun Ketende 
(Linum usitatissimum L.) Sürgün Rejenerasyonu ve Agrobacterium 
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Özet: Bu çalıĢma, acı kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) meyve özsuyunun ketende  (Linum 
usitatissimum L.) sürgün rejenerasyonu ve Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen aktarımı 
üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. A.B.D.‟nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan 
"Northern Crop Science Laboratories"den temin edilen 'Madaras' keten çeĢidi kullanılmıĢtır. Hipokotil 
eksplantlarının rejenerasyonu üzerine etkisini araĢtırmak amacıyla farklı acı kavun meyve özsuyu 
dozları (0-kontrol, 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) otoklavdan sonra bitki büyüme ortamına eklenmiĢtir. En 
yüksek sürgün rejenerasyonu, 400 µl/L acı kavun meyve özsuyu uygulamasından alınmıĢtır. Gen 
aktarımı çalıĢmalarında, kanamisine dayanıklılığı belirleyen npt II ve raportör GUS genlerini 
bulunduran 'pBin 19' plazmidini içeren Agrobacterium tumefaciens‟in GV2260 hattı kullanılmıĢtır. 
Bakteri büyütme ve inokülasyon ortamlarına farklı dozlarda (0-kontrol, 200, 400, 800 ve 1600 µl/L) acı 
kavun meyve özsuyu eklenirken, seleksiyon ortamına 400 µl/L meyve özsuyu konulmuĢtur. Aday 
transgenik bitkiler üzerinde yapılan moleküler analizler, bakteri büyütme ve inokülasyon ortamına 
katılan 400 µl/L acı kavun meyve özsuyunun gen aktarım frekansını önemli derecede artırdığını 
göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Acı kavun meyve özsuyu, Agrobacterium tumefaciens, gen aktarımı, keten (Linum 
usitatissimum L.), npt-II geni, sürgün regenerasyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu araĢtırma, TÜBĠTAK tarafından 113O280 numara ile desteklenen proje kapsamında 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Özet: Yüksükotları, Digitalis L. cinsinde yer alan tıbbi önemi son derece yüksek iki veya çok yıllık otsu 
bitkilerdir. Dünyada yayılıĢ gösterdiği bilinen 23 taksondan 9 tanesi ülkemizde bulunmaktadır. Bunların 
4 tanesi endemiktir (Digitalis trojana, D. lamarckii, D. cariensis ve D. davisiana). Geri kalan türler 
arasından özellikle ticari ve tıbbi öneminden ötürü en değerli kabul edilen tür olan D. lanata Ehrh. 
Trakya bölgesinde yayılıĢ göstermektedir. Son olarak yine Trakya‟da D. viridiflora ve D. grandiflora 
sınırlı yayılıĢ gösterirken, Karadeniz kıyı Ģeridi boyunca içeriği en az D. lanata kadar zengin olduğunu 
tespit ettimizD. ferruginea subsp. Ferruginea ve D. ferruginea subsp. schischkinii bulunmaktadır. 
Kardenolitler kalp ritmini düzenleyen bileĢikler olduğundan,  bu türlerden, özellikle D. lanata‟dan 
üretilen digoksin isimli kardenolit, “Digoxin” ticari ismiyle kalp ilacı olarak tüm dünyada eczanelerde 
satılmaktadır. Aynı zamanda son yıllarda yapılan pek çok çalıĢmada kardenolitlerin anti-tümör etki 
gösterdiği kanıtlanmıĢ olup, çalıĢmalar bu yönde araĢtırmalarla hız kazanmıĢtır. Bu sunumda 
ülkemizde yetiĢen yüksükotlarından hangi türlerin tıbbi ve ticari değere sahip olduğunu yapmıĢ 
olduğumuz arazi çalıĢmaları ve topladığımız bitki örneklerinden yürüttüğümüz kromatografik analizlerle 
belirlemiĢ durumdayız. Trakya‟dan D. lanata ve Doğu Karadeniz bölgesinden D. ferruginea subsp. 
schiskinii içeriğindeki digoksin ve/veya lanatosid C içerikleri ile zengin olduğu belirlenmiĢtir. Toplam 
kardenolit miktarı açısından her iki türde kuru ağırlıkta %0,8 (a/h) kardenolit içerdiği tespit 
edilmiĢtir.Yüksükotlarının üretiminde ise çeĢitli in vitro tekniklerden yararlanılmıĢtır. Farklı doku 
örneklerinden (yaprak, gövde veya hipokotil) oluĢturulan kallus kültürlerinden dolaylı veya 
mikroçoğaltım ile aynı genetik kopyalara sahip rejenerantların doğrudan üretimleri baĢarıyla 
tamamlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Digitalis, yüksükotu, kardiyotonik glikozit, endemik bitki, in vitro çoğaltım 
 

In Vitro Propagation of Foxgloves (Digitalis L. spp.) Containing Value-
added Cardiotonic Glycosides, Grown in Turkey Naturally 

 
Abstract: The foxgloves belonging to the genus Digitalis L. are biennial or perennial medicinal herbs. 
Of the known 23 taxa distributed in the world, 9 of them are found in Turkey, and four species are 
endemic plants including Digitalis trojana Ivanina, D. lamarckii Ivanina, D. cariensis Boiss. & Benth. 
ve D. davisiana Heywood). Among these species, D. lanata Ehrh. distributed in Thrace is of great 
importance for especially for the medicinal and economical concerns. Finally, again in Thrace, while D. 
viridiflora Lindl. and D. grandiflora Mill. show limited vegetation, D. ferruginea L. subsp. 
ferruginea and D. ferruginea L. subsp. schischkinii (Ivanina) K.Werner having distribution along with 
Black Sea region possessed value-added carditonic glycosides as seen in D. lanata. Due to the 
properties of heart rhythm regulation, especially D. lanata is used for production of Digoxin as being a 
generic of name of the drug sold in pharmacies all over the world. In the mean time, there have been 
several reports that shows anti-cancer activities with a growing trend. In this presentation, we showed 
medicinal and economical value of the foxgloves grown in Turkey depending on their distribution 
patterns after subsequent field excursions, and the material collected from natural sources prior to 
chromatographic analysis. Results showed that D. lanata from Thrace, and D. ferruginea subsp. 
schiskinii collected from East Black Sea region were found to be rich in digoxin and/or lanatoside C 
content in leaves. As to total cardiac glycosides, it was detected 0,8% (w/w) in both species. For the 
propagation of the foxgloves, in vitro multiplication techniques were used accordingly. Either using 
different tissue types (leaf, stem, or hypocotyl) for callus cultures or micropropagation through shoot tip 
culture with high genetic consistency was established successfully for plant regeneration.  

Key words: Digitalis, foxgloves, cardiotonic glycosides, endemic plant, in vitro propagation 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK 112-O-134 nolu projeden finansal destek alarak yürütülmüĢtür. 
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Özet: Çayır papatyası (Bellis perennis L.) Asteraceae familyasına ait tıbbi bir bitkidir. Bitki halk 
arasında romatizma, soğuk algınlığı, baĢ ağrısı, yaralar, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi 
rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Doğal ortamda yetiĢen B. perennis yaprakları Abant Ġzzet 
Baysal Üni. Gölköy kampüs alanından, Mayıs ayında toplandı. In vitro yetiĢtirilen yapraklar, 
laboratuvar koĢullarında in vitro mikroçoğaltım protokolüyle üretilerek, elde edildi. Doğal ve invitro 
koĢullarda yetiĢen yapraklar bir hafta gölgede kurutuldu. Ġki farklı kaynaktan elde edilen yapraklar toz 
haline getirildikten sonra, sırayla hekzan, diklorometan (DCM) ve metanol (MeOH) çözücüleri 
kullanılarak, soxhlet cihazıyla özütleme iĢlemi gerçekleĢtirildi. Çözücüler rotary evaporator cihazıyla 

40C sıcaklıkta uçuruldu. Doğadan toplanan ve in vitro elde edilen yaprakların DCM ve MeOH 
özütlerinin 22 adet fenolik madde miktarı LC-ESI-MS/MS analiziyle tanımlandı. Özütlerin fenolik 
içerikleri karĢılaĢtırıldığında, en yüksek toplam fenolik madde içeriğinin doğada yetiĢen yaprağın 
MeOH özütünde olduğu tespit edildi. En çok bulunan fenolik maddelerin sırayla rutin hidrat, 
kaempferol, kaffeik asit ve p-koumarik asit olduğu tespit edildi. Diğer taraftan ise, in vitro yetiĢtirilen 
yaprağın DCM özütünün, doğada yetiĢen yaprağın DCM özütünden yaklaĢık 13 kat daha fazla 
miktarda fenolik madde içerdiği belirlendi. Sonuç olarak, doğada yetiĢen ve in vitro üretilen çayır 
papatyası bitkisinin aynı kısımları, bulunduğu ortam koĢullarına göre farklı miktar ve özellikte fenolik 
madde içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bellis perennis, doku kültürü, fenolik maddeler, LC-ESI-MS/MS 
 

Comparison of Phenolic Contents of Wild-grown and In vitro-grown 
Leaves of Common Daisy 

 
Abstract: Bellis perennis L. (common daisy) is a medicinal plant in the family Asteraceae. It has been 
used in the treatment of rheumatism, common cold, headache, wounds and inflammation of upper 
respiratory tract in traditional medicine. Wild-grown leaves of B. perennis were collected from A.Ġ.B.Ü. 
Gölköy campus area in May.  In vitro- grown leaves of B. perennis were collected from in vitro-cultured 
common daisy plants that were micropropagated in our laboratory. The wild-grown and in vitro-grown 
leaves were dried in shade for one week. After being leaves powder obtained from two different 
sources, were successively extracted with hexane, dichloromethane (DCM) and methanol (MeOH) 

using a soxhlet apparatus. The solvents were evaporated with a rotary evaporator apparatus at 40C 
temperature. Quantification of the chosen 22 phenolic compounds in dichloromethane (DCM) and 
methanol (MeOH) extracts of wild-grown leaves and in vitro-grown leaves was performed using Liquid 
Chromatography- Electro Spray Ionization- Multi Stage/Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method. 
When the penolic contents of extracts were compared, the highest total phenolic content was 
determined in methanolic extract of wild-grown leaves. Considerable amounts of rutin hydrate, 
kaempferol, caffeic acid and p-coumaric acid were found in methanol extract of wild-grown leaves. On 
the other hand, the DCM extract of in vitro-grown leaves was determined to contain about 13 times 
more amount of phenolic compounds than the DCM extract of wild-grown leaves. The most dominant 
phenolic compound was vanillic acid in in vitro-grown leaves. As a result, same parts of wild-grown 
and in vitro-grown of common daisy may contain different amounts and properties of phenolic 
compounds according to the conditions found in the environment. 

Keywords: Bellis perennis, tissue culture, phenolic compounds, LC-ESI-MS/MS 
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Özet: Genetik kaynaklar, bugün veya gelecek için değer taĢıyan genetik materyaller olarak 
tanımlanmaktadır. Ġklim değiĢikliği, çevre kirliliği, doğal alanların farklı Ģekillerde tahrip edilmesi gibi 
sebeplerle ortaya çıkan küresel sorunlar, genetik kaynakların önemini ve değerini ortaya koymaktadır. 
Genetik kaynaklar, onbinlerce yıllık geliĢme süreci boyunca birçok baskı koĢullarına karĢı dayanıklılık 
geliĢtirdiklerinden günümüzde karĢı karĢıya olduğumuz sorunları aĢmada sigorta ve anahtar olarak 
değerlendirilmektedir. Genetik kaynaklar ürün ve hammadde olarak kullanımının yanı sıra bitki 
ıslahında yeni çeĢitlerin geliĢtirilmesinde vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Bitki genetik 
kaynakları temel olarak in-situ ve ex-situ stratejilerle korunmaktadır. Ex-situ yöntemler içinde tohum ve 
tarla gen bankalarının yanı sıra biyoteknolojik yöntemler de yer almaktadır. Biyoteknoloji biliminden 
yararlanılarak geliĢtirilen teknik ve yöntemler, bitki genetik kaynaklarına ait çalıĢma alanlarının 
tümünde katkı sağlayabilmektedir. Bu teknikler ile üretimi ve yenilenmesi güç olan bitki materyallerinin 
üretimi ve korunması mümkün olmaktadır. YavaĢ ya da azaltılmıĢ büyütme, ultra soğuk koĢullarda 
koruma (kryoprezervasyon) ve DNA muhafazası da son yıllarda tohum gen bankalarında genetik 
çeĢitliliğin korunmasında, üretimi ve yenilenmesinde alternatif uygulamalar olarak kullanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Germplasm, biyoteknoloji, ex-situ koruma, in-vitro koruma 
 

Biotechnological Approaches in Germplasm Conservatıon 
 
Abstract: Genetic resources are defined as genetic material carrying values today or in the future. 
Climate change, environmental pollution, the destruction of natural areas in different ways caused by 
emerging global problems such as, demonstrates the importance and value of genetic resources. 
Genetic resources, they developed resistance to several stress conditions thousands of years 
throughout the development process to overcome the problems we are facing today are considered as 
insurance and the key. The use of genetic resources as product sand raw materials, as well as the 
development of new varieties of plant breeding has a place and importance. Plant genetic resources 
are mainly protected by the in-situ and ex-situ strategies. Ex-situ methods as well as seed and field 
gene banks located with in biotechnological methods are also included. Scientific techniques and 
methods developed utilizing biotechnology can contribute in all areas of work related to plant genetic 
resources. Plant material, which is difficult to production and regeneration is possible to manufacture 
and protect with these techniques. Slow or reduced growth, protecting the ultra-cold conditions 
(cryopreservation) and DNA preservation in the preservation of genetic diversity in seed gene bank in 
recent years has been used as an alternative practices. 

Keywords: Germplasm, biotechnology, ex-situ conservation, in-vitro conservation 
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Özet: Klasik bitki ıslahı, melezlemeler sonucu elde edilen ve açılım gösteren bireyler arasından üstün 
genotiplerin fenotipik seleksiyonu kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Fakat genotip ve çevre 
etkĢleĢiminden dolayı bu uygulama oldukça zor olmaktadır. Bunun yanı sıra fenotipik seleksiyon 
pahalıdır ve bazı karakterler için (abiyotik stres koĢullarına tolerans ile bağlantılı karakterler gibi) çoğu 
zaman uygulanabilir değildir. Markör destekli seleksiyon, klasik bitki ıslahında karĢılaĢılan bu sorunlara 
alternatif olarak geliĢtirilen bir yaklaĢım olarak kullanılmaktadır. ÇeĢitli ıslah programlarında ilgili genle 
bağlantılı markörlerin kullanılmasının potansiyel faydaları son yıllarda yapılan yeni çalıĢmalarla 
anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. 1900‟lü yılların son çeyreğinde DNA markörlerinin tespit edilip 
geliĢtirilmesiyle ıslah programları yön değiĢtirmiĢ ve bilim insanları karakter ile bağlantılı markör 
geliĢtirme yoluna gitmiĢlerdir. Moleküler markörlerin geliĢtirilip kullanılmaya baĢlanmasından sonra 
markör destekli seleksiyon (MAS) hız kazanmıĢtır. Özellikle tahıllarda verim, kalite, hastalık ve 
zararlılara dayanıklılık, pestisit ve herbisitlere dayanıklılık, su stresine, tuzluluğa, alkaliliğe dayanıklılık 
gibi konularda yapılan çalıĢmalar giderek artmakta ve baĢarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Markör destekli seleksiyon, biyoteknolojik ıslah 
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Özet: Dünyada ve ülkemizde giderek artan kuraklık problemi ile birlikte tuzluluk problemi de ortaya 
çıkarmaya baĢlamıĢtır. Yeryüzünde karaların kapladığı alan 14 milyar hektar olup, halen bu karasal 
alanın %10‟luk kısmında bitkisel üretim yapılmaktadır. Dünyadaki toplam toprak alanının %7‟si tuzdan 
etkilenmektedir. Türkiye ise 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk problemi bulunmaktadır. Tuzluluk, artan 
insan nüfusu ile birlikte besin maddesi üretimini önemli düzeyde kısıtlayan çevresel faktörlerden 
birisidir. Tuzluluk problemi bitkilerde geliĢim ve verim üzerinde önemli olumsuzluklara neden 
olmaktadır. Bitkilerin çevresel stres koĢullarına karĢı adaptasyon sağlayarak tolerans geliĢtirmesi, bazı 
gen ve yolakların aktifleĢmesi ile olur. Stres koĢullarına adaptasyon mekanizmalarında ilk adım gen 
ifadesinin düzenlenmesidir. En belirgin örneklerden birisi bitki tuz stresine maruz kaldığında bir takım 
ifade faktörlerinin aktivasyonudur. Aktive edilen transkripsiyon faktörleri hücre iç dengesini yeniden 
sağlayarak hücrenin tuz stresi altında normal fonksiyonlarını sürdürmesini sağlar. Literatürde, bazı 
genlerin tuz stresine tolerans/dayanıklılık mekanizmasının geliĢtirilmesine yardımcı olduğu bildirilmiĢtir. 
Bitkilerin tuz stresine karĢı geliĢtirdikleri mekanizmaları ve tuz stresi altında çalıĢan genlerin 
tanımlanması, ileride tuz stresine toleranslı/dayanıklı çeĢitlerin geliĢtirilebilmesi için önemli adımlardan 
bir tanesidir.  

Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, savunma mekanizması, genler  
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Özet: Tuz stresi bitki yapraklarında bulunan klorofil kapsamını düĢürerek fotosentetik aktivitede 
azalmalara neden olmaktadır. Tuzluluğun artıĢına bağlı olarak fotosentetik aktivitedeki azalma; CO2 
basıncının artmasına neden olan stoma kapanması, protein konsantrasyonunda azalma, fotosentetik 
pigmentlerin miktalarındaki azalma ve iyon konsantrasyonlarındaki değiĢimler ile iliĢkilidir. Klorofil 
yapısının bozulmasında ilk basamak klorofilaz enziminin aktivitesiyle fitol yapısının ayrılmasıdır. 
Bununla birlikte, klorofil, klorofilaz aktivitesi düĢük oksijen koĢulları altında senesens ile azalmaktadır. 
Klorofil miktarında azalma tuzun membran kararlılığını olumsuz etkilemesinden de kaynaklanmaktadır. 
Tuzluluk bitki geliĢmesini üç Ģekilde engellemektedir: Su eksikliği yani (su stresi), Na

+
 ve Cl

-
 iyonlarının 

fazla miktarda alınmasıyla oluĢan iyon toksisitesi ve iyon taĢınımında ortaya çıkan dengesizlik 
nedeniyle hücre içerisindeki sıvının mineral yapısının ve Ca

+2
 dengesinin bozulmasıyla bitki geliĢimi 

olumsuz etkilenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tuzluluk stresi, klorofil, klorofil a, klorofil b, NaCl 
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Abstract: Viruses cause important diseases in crops and are responsible for huge losses in crop 
production and quality in all over the world. Hence the hosts have developed strategies against the 
threat. RNA silencing is one of the considered strategies. To defeat the host resistance, most of the 
plant pathogenic viruses have developed silencing repressor (VSR) system. VSRs are the common 
virus proteins such as proteases, coat or movement proteins. Initial reports of VCRs belong to the 
studies relating Potyviruses. VSRs function in two ways; affecting the small RNA biogenesis or 
systemic silencing. Although various VSRs have been identified, most of the viruses do not effectively 
suppress the silencing. Rapid movement and replication are the strategies viruses using to tackle the 
systemic silencing signals. VSRs identification will help the perception of RNA silencing and its 
impacts on crops responses. 

Keywords: RNA silencing, virus repressors, field crops 
 

Virüslerde Susturma Represörlerinin Tespit Edilmesi, Bitki Üretim 
Artırılmasında Bir Adım 

 
Özet: Virüsler tarla bitkilerine önemli derecede zarar verip, tüm dünyada büyük ölçüde bitki üretiminde 
kayıplara ve kalite düĢmelerine sebep olmaktadırlar. Bundan dolayı bitkiler bu tehdide karĢı stratejiler 
geliĢtirmiĢtir. RNA susturma bu stratejilerden birisidir. Bitkilerde olan direnci yenmek için, bitkisel 
patojenik virüsler susturma represörü sistemi (VSR) geliĢtirmiĢlerdir. VSR'lerproteaz, kılıf veya hareket 
proteinleri gibi yaygın virüs proteinleridirler. Ġlk VSR raporu Potivirüslerle ilgili olan çalıĢmaya aittir. 
VSR 'ler küçük RNA 'larınbiyogenezini etkileme veya sistemik susturma olmak üzere iki Ģekilde iĢlev 
yapar. ÇeĢitli VSR'lerin tanımlanmasına karĢın, virüslerin çoğu susturmayı etkili olarak 
baskılamamaktadır. Hızlı hareket ve çoğalma, sistemik susturma sinyallerini atlatabilmek için virüsler 
tarafından kullanılan stratejilerdirler. VSR 'lerin belirlenmesi RNA susturma ve bitki yanıtları üzerine 
olan etkilerini algılamakta yardımcı olacaktır.    

Anahtar Kelimeler: RNA susturma, virüs represörleri, tarla bitkileri 
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Özet: Epigenetik, DNA baz değiĢimi olmaksızın gen ifadesi ve fonksiyonundaki kalıtsal değiĢimler 
olarak tanımlanmaktadır. Ökaryotik genomlarda, epigenetiğin ana mekanizmasının nükleotit 
metilasyonu olduğu belirtilmiĢtir. Bitki genomlarında en yaygın baz metilasyonu sitozin bazında olup, 
metilsitozin, beĢinci baz olarak da nitelendirilmektedir. DNA metilasyonu normal hücrelerde 
transposable elementlerin susturulması, viral dizilerin inaktivasyonu, kromazamal bütünlüğün 
sağlanması, birçok genin transkripyonel bastırması gibi çok sayıda çeĢitli fonksiyonlara sahiptir. DNA 
metilasyonunun bir markır olarak kullanılması DNA metilasyonunu belirlemede ve ölçmedeki teknikler 
için güçlü bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. Günümüzde global ve gen spesifik sitozin metilasyonunun 
belirlenmesi ve tanımlanmasında bir çok yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bizim bu derlemede ki amacımız DNA 
metilasyon analizinde ki bazı genel konuları tartıĢıp, son zamanlardaki popüler tekniklerin temel 
ilkelerinin taslağını oluĢturmaya yönelik bir çalıĢma sunmaktır. Bu tekniklerin avantaj ve 
dezavantajlarını ve metedolojinin rasyonel seçimi için yol gösterici olabilecek önerilerde bulunduk. 

Anahtar Kelimeler: Epigenetik, dna metilasyonu, 5-metilsitozin 
 

DNA Methylation Methods 
 
Abstract: Heritable changes in gene expression and function without a change in DNA sequence are 
defined as epigenetics. In eukaryotic genomes, it is well documented that methylation of the 
nucleotides is a major mechanism for epigenetics.It is known that cytosine nucleotide is the most 
common base methylated and it is considered as the fifth base in plant genomes.In normal cells, DNA 
methylation have many various functions that silencing of transposable elements, inactivation of viral 
sequences,chromosomal ensuring the integrity and such as suppression of various gene 
transcriptions. The use of DNA methylation as a marker for determining DNA methylation, and has 
become a strong need for techniques of measuring. Many methods have been developed for the 
determination of the global and genespecific cytosine methylation and identification.Our aim is that this 
review is to discuss some general issues that the DNA methylation analysis is to provide an outline of 
the basic principles for creating a work of popular art in recent years.We present the advantages and 
disadvantages of this technique for the rational choice methodology. 

Keywords:Epigenetics, DNA methylation, 5-methylcytosine 
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Özet: Pamuk tohumlarının in vitro çimlendirilmesinde ve rejenerasyon ile gen aktarım çalıĢmalarında 
kullanılan steril fidelerin elde edilmesinde tohum kaynaklı ve özellikle de mantari bulaĢıklıklar önemli 
problem teĢkil etmektedir. Öte yandan, tohum sterilizasyonunda tohum çimlenmesine ve fide 
geliĢimine en az zarar veren, ancak bulaĢıklığı gideren en düĢük sterilant dozunun kullanılması son 
derece önemlidir. Bundan dolayı, bu çalıĢma doku kültürü ve gen aktarımı çalıĢmalarında kullanılan in 
vitro fidelerin elde edildiği pamuk tohumların yüzey sterilizasyonunda en etkili yöntemlerin belirlenmesi 
için yürütülmüĢtür. Öncelikle, çalıĢmada kullanılan GSN 12 ve Coker 312 çeĢitlerine ait tohumların 
yüzeyindeki hav tabakası seyreltik sülfürik asit (H2SO4) ile giderilmiĢtir.  Daha sonra tohum yüzey 
sterilizasyonu için ethanol, sodyum hipoklorid (NaOCl), civa klorür (HgCl2), sodyum dodesil sülfat 
(SDS), hidrojen peroksit (H2O2)vehekzan (C6H14) bileĢiklerini kullanarak 7 farklı uygulama test 
edilmiĢtir. Bunlardan %5 hekzan ve %2 hidrojen peroksitin birlikte kullanıldığı uygulamada mantari ve 
bakteriyel bulaĢıklıklar tamamen giderilirken, en yüksek çimlenme oranı ve in vitro fide geliĢim 
gözlenmiĢtir. Hekzan ve hidrojen peroksitin tohum yüzey sterilizasyonunda baĢarılı bir Ģekilde 
kullanımı ilk defa bu çalıĢma ile belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, sterilizasyon bulaĢıklık, çimlenme 
 

Use of Hexane and Hydrogen Peroxide for Surface Sterilization of Cotton 
Seeds 

 
Abstract: Seed-borne, especially fungal, contaminations during in vitro germination of cotton seeds 
and producing in vitro sterile seedlings used for regeneration and gene transfer studies poses a 
significant problem. On the other hand, use of the lowest sterilant dose which gives the least 
damageto seed germination and seedling development is extremely important. In the present study, 
seeds of GSN12 and Coker 312 cultivars were first delinted with sulphuric acid (H2SO4) and surface 
sterilized with 7 different combination of ethanol, sodium hypochlorite (NaOCI),mercury chloride 
(HgCI2), sodium dodecyl sulphate (SDS), hydrogen peroxide (H2O2) andhexane (C6H14). of these, 5% 
hexane with a 2% hydrogen peroxide resulted in complete elimination of contaminationwith a highest 
germination and seedling growth in vitro. The successful use of hexane and hydrogen peroxide for 
seed surface sterilization was determined for the first time in this study. 

Keywords: Cotton, sterilization contamination, germination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma TÜBĠTAK tarafından desteklenen proje (111O254) kapsamında yürütülmüĢtür. 
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Tıbbi Bitkilerin Kültüre Alınması, Islahı ve Çoğaltımında Biyoteknolojik 
Yöntemlerin Uygulanması 
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Özet: Tıbbi bitkiler insan hayatını korumada önemli olan ilaçların doğal hammaddesini teĢkil 
etmektedir. Bu nedenle, bu bitkilerdeki genetik farklılığın muhafaza edilmesi için yeni çalıĢmalara 
ihtiyaç vardır. Biyoteknolojik araçlar tıbbi bitkilerin seçilmesi, çoğaltılması ve kritik genotiplerin 
muhafaza edilmesinde önem arzetmektedir. Bitki doku kültürü teknikleri bu bitkilerin hızlı çoğaltımı ve 
aktif bileĢenlerin fazla miktarda üretimi için yeni ufuklar açmaktadır. Tıbbi bitkilerin in vitro yollarla 
çoğaltımı yüksek kalitede bitki-esaslı ilaç hammaddelerinin üretimine imkan vermektedir. Sekonder 
metabolitler olarak adlandırılan bu maddeler biyolojik olarak aktif maddeler içerdiğinden yaygın olarak 
tıbbi amaçlarla kullanılmakta ve bu nedennle eczacılıkta önem arzetmektedir. Bitki doku kültürü 
sekonder metabolitlerin mevsimsel yada iklim değiĢikliklerine, rakıma, atmosfer ve toprak Ģartlarına 
bağlı kalmadan sürekli ve standart olarak üretilmesini sağlayabilmektedir. Biyoloji olarak aktif 
maddelerin elde edilmesinde diğer bir yöntem biyotransformayon olup, bu yöntemde bir ön maddeden 
enzimler aracılığıyla yeni etken kimyasallar sentezlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitkiler, biyoteknoloji, doku kültürü, in vitro, sekonder metabolit  
 

Application of Biotechnological Methods for Culture, Improvement and 
Propagation of Medicinal Plants 

 
Abstract: Medicinal plants are the most important source of life saving drugs for the majority of the 
world‟s population. Thus, there is an urgent need to conserve genetic diversity of medicinal plant 
resources. The biotechnological tools are important to select, multiply and conserve the critical 
genotypes of the medicinal plants. Plant tissue culture techniques offer an integrated approach 
forrapid multiplication and production of material with dependable active ingredients. In vitro 
micropropagation of medicinal plants holds tremendous potential for the production of high-quality 
plant-based medicines. Secondary metabolites are known to have bioactive properties, and they are 
widely used in medical treatments, and thus are important in the pharmaceutical industry. Secondary 
metabolites are also used as food ingredients, functional food components and food additives. Plant 
tissue cultures allow manufacture of continuous, standardized production of secondary metabolites 
independent of seasonal variations, geographic position, atmospheric and soil growth conditions. 
Another method to obtain biologically active compounds is biotransformation which is theprocess of 
chemical conversion or alteration of one compound to another using cultured cells or enzyme saction. 

Keywords: Medicinal plants, biotechnology, tissue culture, in vitro, seconder metabolite 
 

  

mailto:ametin.kumlay@igdir.edu.tr


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

471 
 

Üniversitesi Öğrencilerinin Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalara BakıĢ 
Açısı:Ahi Evran Üniversitesi Örneği 
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Özet: Bu çalıĢma, Ahi Evran Üniversitesi‟nin Ziraat, Fen-Edebiyat, Eğitim Fakülteleri, Sağlık 
Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulları‟nda okuyan öğrencilerin Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ 
Organizmalar (GDO) ve özellikle Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ Bitki (GDB) ve bitkisel ürünlere bakıĢ 
açılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 
kapsamında, Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tarla Bitkileri 
Bölümü, Bahçe Bitkileri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim 
Bölümü'nün, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalları, Sağlık Yüksekokulu‟nun 
HemĢirelik, Çocuk GeliĢimi Bölümleri, Meslek Yüksekokulu‟nun Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
“Organik Tarım” Programlarında öğrenim gören toplam 450 öğrenciye 2013-2014 yıllarında anket 
uygulanmıĢtır. Öğrencilere GDO'lara bakıĢ açılarını saptamak amacıyla okuduğu bölüm, sınıf, yaĢ ve 
cinsiyet durumları gibi kiĢisel bilgilerle birlikte toplam 25 adet soru yöneltilmiĢtir. Öğrencilerin GDO'lar 
hakkındaki bilgisi ve görüĢlerine yönelik değerlendirmede yüzde (%) ifade kullanılmıĢtır. AraĢtırma 
sonucunda öğrencilerin GDO'lar konusunda sahip oldukları bilginin yeterli olmadığı ve aynı zamanda 
bilimsel temellere dayalı bilgiye sahip olmadıklarından dolayı sorulara verdikleri cevaplarda temkinli 
davrandıkları gözlemlenmiĢtir. Tarımsal Biyoteknoloji ve bilhassa günümüzde dünyada üretilen ve 
tüketimine de baĢlanılmıĢ olan transgenik bitkiler ve ürünleri konusunda daha fazla ve güvenilir bilgiye 
sahip olabilmeleri adına üniversite öğrencilerinin bilgi düzeylerinin artırılması gerektiği sonucuna 
varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: GDO, transgenik bitki, biyoteknoloji, üniversitesi öğrencisi, anket 
 

Perceptions of University Students Towards Genetically Modified 
Organisms:Ahi Evran University 

 
Abstract: In this study to determination for perceptions of Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, 
Science-Art, Education, Medical Highschool, Vocational Highschool students towards Genetically 
Modified Organisms (GMO) especially Genetically Modified Plants (GMP) and herbal products. The 
Scanning Model used in this research. The survey was implemented in 2013-2014 with a total of 450 
students studying in the program at Ahi Evran University, Department of Agricultural Biotechnology, 
Department of Field Crops and Department of  Horticulture; Department of Biology; Department of 
Elementary Teacher Education and Department of Science Education; Department of Nursing and 
Department of Child Development; while the Vocational School Department of  Crop and Animal 
Production, "Organic Farming" Program. We were asked to the students 25 questions with their 
personal information such as department, class, age and gender is to determine perceptions of their 
towards GMOs. To determine the values of the knowledge and views on GMOs (%) values were used. 
As a result the students knowledge they have about GMOs is not sufficient. It has reached the 
conclusion that university students should increase their knowledge about Agricultural Biotechnology 
and especially transgenic plants and products.to can be reached with more reliable information. 

Keywords: GMO, transgenic plant, biotechnology, university students, survey 
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Türkiye Orijinli Yabani Gernik Buğday (Triticum dicoccoides) 
Populasyonlarının Moleküler Karakterizasyonu 
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Özet: Bu çalıĢma Güneydoğu Anadolu bölgesinden toplanmıĢ olan yabani gernik buğday 
populasyonlarının SSR DNA markörü kullanılarak moleküler olarak karakterize edilmesi amacıyla 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğu-1 (Karacadağ/Diyarbakır), Batı-1 
(Karacadağ/Gaziantep-KahramanmaraĢ) ve Batı-2 (Kilis/Gaziantep) altbölgelerinden toplanmıĢ olan 
38 adet yabani gernik buğday (T. turgidum ssp. dicoccoides) populasyonunu temsil eden toplam 176 
adet genotip 16 adet SSR primer çifti ile moleküler olarak karakterize edilmiĢtir. Yapılan AMOVA 
analizi sonucu populasyon içi ve populasyonlar arası varyasyonun sırasıyla %15 ve %85 olduğu 
belirlenmiĢtir. Doğu-1, Batı-1 ve Batı-2 yabani gernik buğday populasyonları arasındaki genetik uzaklık 
değerleri incelendiğinde; Doğu-1 ve Batı-1 populasyonları arasındaki genetik uzaklığın 0,656, Doğu-1 
ve Batı-2 arasındaki genetik uzaklığın 0,727, Batı-1 ve Batı-2 arasındaki genetik uzaklığın ise 0,223 
olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda özellikle Gaziantep-KahramanmaraĢ bölgesinden toplanan 
(Batı-1 ve Batı-2) yabani gernik popülasyonlarının Karacadağ/Diyarbakır-ġanlıurfa bölgesinden 
toplanan (Doğu-1) yabani gernik popülasyonlarından genetik olarak farklı olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: SSR markörü, yabani gernik, Triticum dicoccoides 
 

Molecular Characterization of Wild Emmer Wheat (Triticum dicoccoides) 
Populations Originated From Turkey 

 
Abstract: The aim of this study was to determine genetic diversity in the wild emmer wheat (Triticum 
dicoccoides) populations orginated from Southeastern Anatolian Region of Turkey using SSR DNA 
Marker .  The plants were collected as 38 populations from three parts of the region such as East-1 
(Karacadag/Diyarbakir), West-1 (Karacadag/Gaziantep-Kahramanmaras) and West-2 (Kilis/Gaziantep) 
respectively. The genetical characterization was made on 176 plants of the 38 populations by using 16 
SSR primers. According to the results of the AMOVA analysis, variations of intra-population and inter-
population  were 15% and 85% respectively.  Genetic distances between the populations from 
different geographical regions (East-1, West-1 and West-2) were different. Genetic Distance 
coefficient between the populations from East-1 and West-1 was 0.656, and the coefficient between 
the populations from East-1 and  West-2 region was 0.727, and the last coefficient value between 
those from West-1 and West-2 was 0.223. As a result of this study, wild emmer populations collected 
from Gaziantep-Kahramanmaras (West-1 and West-2) region was genetically different from those 
collected Karacadağ/Diyarbakır-ġanlıurfa (East-1) region. 

Keywords: SSR marker, wild emmer, Triticum dicoccoides 
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Süneye Hassas ve Tolerant Aday Buğday ÇeĢitlerinin Agronomik ve 
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu 
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Özet: Bu çalıĢmada süneye karĢı iki dayanıklı ve iki hassas olarak seçilen aday buğday çeĢitleri 
kullanılarak süne ile buğdayın sarı olum döneminde zorunlu beslemeye tabi tutulmuĢtur. Kontrol ve 
süne ile beslenen buğday çeĢitlerinin agromorfolojik ve kalite özeliklerindeki farklar tepit gözlenmiĢtir. 
Süne ile beslenen buğday çeĢitlerinin bitki boylarında, dane sayı ve ağırlıklarında, verim indekslerinde 
ve bin tane ağırlıklarında düĢüĢler gözlenmiĢtir. Ayrıca bunlara ek olarak 18 adet SSR primerine 
dayanarak çeĢitler arası akrabalık dereceleri moleküler yöntemlerle tespit edilmiĢ ve çeĢitlere özel 
alleller bulunmuĢtur. Sonuçların süneye dayanıklı ekmeklik buğday geliĢtirme yönünde katıkı 
sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Süne, buğday, agromorfoloji, kalite,genetik çeĢitlilik 
 

Agronomic, Quality and Molecular Characterization of Candidate 
Wheat Cultivars Tolerant and Susceptible to Sunn Pest 

 
Abstract: In this study two tolerant and two suscept,ble wheat cultivars were underwent sunn pest 
compulsory feeding during yellow late milk stage. Agromorphological and quality characteristics of 
sunn pest fed and control treated wheat cultivars were observed. Plant heiht, kernel number and 
weight,  yield index and thousand kernel wight of sunn pest fed cultivars significantly decreased. In 
addition 18 SSR markers determined genetic diversity among cultivars and cıltivars specific alleles 
were found. Results are expected to assist sunn pest tolerant bread wheat improvement.  

Keywords: Sınn pest, wheat, agromorphological and quality charactersitics, genetic diversity 
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Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kuraklığa Tolerans Bakımından 
DNA Markörleriyle Karakterizasyonu 
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Özet: Kuraklık bitkisel üretimi sınırlayan çevresel stres faktörlerinden biridir. Buğday dünyada 
kuraklıktan olumsuz etkilenen en önemli temel besin maddelerinden biridir. Bu nedenle son yıllarda 
buğdayda kuraklığa dayanıklılıkla ilgili çok sayıda araĢtırma yapılmaktadır. Kuraklığın etkilerini en aza 
indirebilmek için yapılan araĢtırma çalıĢmalarının baĢında gelen kuraklığa dayanıklı çeĢit ıslahının 
birinci aĢaması, buğday çeĢit ve hatlarının kuraklığa tolerans bakımından moleküler ve biyokimyasal 
olarak karakterizasyonu ve sınıflandırılmasıdır. Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye‟de yaygın olarak 
yetiĢtirilen ve farklı bölge koĢullarına adapte olmuĢ ekmeklik buğday çeĢitleri ile bazı ekmeklik buğday 
hatlarının kuraklığa tolerans bakımından karakterizasyonun yapılmasıdır. AraĢtırmada, kuraklığa 
toleransla ilgili fizyolojik testler sonucu öne çıkan 9 adet tescilli ekmeklik buğday çeĢidi ile Geçit KuĢağı 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünde geliĢtirilmiĢ 10 adet ekmeklik buğday hattı kullanılacaktır. Gerek 79 
çeĢidi ile Sultan 95 çeĢidi kontrol olarak kullanılacaktır. Genotiplere ait tüm DNA‟lar, farklı 
kromozomlara haritalanmıĢ QTL varlığı açısından taranacaktır. Bu amaçla, farklı araĢtırmacılar 
tarafından geliĢtirilen ve kuraklığa toleranslılık ile bağlantılı olan SSR, STS ve SNP ve RAPD 
markörleri kullanılacaktır. AraĢtırma sonucunda incelenen genotipler moleküler markörlerle yapılan 
taramalara göre gruplandırılarak, çıkan sonuçlar fizyolojik testlerle de karĢılaĢtırılarak dayanıklılık 
bakımından öne çıkan ekmeklik buğday genotipleri belirlenecektir. Böylece kuraklıkla ilgili yapılacak 
ıslah çalıĢmalarına ve kuraklığa toleranslı çeĢitlerin ortaya çıkarılmasına bir ön veri hazırlanmıĢ 
olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kuraklık, moleküler markör, Triticum aestivum 
 

Characterization of some Bread Wheat Genotypes with 
DNA Markers for Drought Tolerance 

 
Abstract: Drought is one of the environmental stress factors that limit crop production. Wheat is one 
of the most important basic food crops in the world is adversely affected by drought. Therefore, in 
recent years there have been a great number of researches about drought tolerance. The first step of 
breeding for drought tolerant cultivars is molecular and biochemical characterization and classification 
in terms of drought tolerance of wheat cultivars and lines. The aim of this research is characterization 
of bread wheat cultivars and bread wheat lines in terms of the drought tolerance. The cultivars widely 
grown in Turkey those are adaptive to the different conditions. In this research, 9 bread wheat cultivars 
and 10 bread wheat lines improved in Transitional Zone Agricultural Research Station were used. 
Gerek 79 and Sultan 95 cultivars were used as controls. All DNAs were screened for QTLs on mapped 
the different chromosomes. For this purpose, SSR, STS, RAPD, and SNP markers associated with 
drought tolerance and developed by different researchers were used. The genotypes were grouped 
according to the screening by molecular markers and the data was compared with physiological tests. 
As a consequence, outstanding bread wheat genotypes in terms of tolerance are going to be 
determined. As a result of the study, a preliminary data for breeding about drought tolerance studies 
and discovery of drought tolerant varieties are going to be designed. 

Keywords: Bread wheat, drought, molecular marker, Triticum aestivum. 
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Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinde DüĢük Sıcaklık Uygulamalarının TeĢvik 
Ettiği Bazı Fizyolojik DeğiĢiklikler ve Antioksidan Enzim Aktivitelerinde 
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Özet: DüĢük sıcaklık stresine maruz bırakılan „Faikbey‟ ve „Yeniçeri‟ yulaf (Avena sativa L.) çeĢitlerine 
ait bitkilerde, fizyolojik değiĢimler ve antioksidan enzim aktiviteleri belirlenmiĢtir. Yulaf çeĢitlerine ait 
tohumlar, 1:1:1 (perlit:torf:toprak) karıĢımına ekilerek, kontrollü sera koĢullarında 25/15°C‟de 
(gündüz/gece) 3-4 yapraklı döneme kadar yetiĢtirilmiĢtir. Bitkiler 21 gün sonunda hasat edilerek 
yaprakların yarısı 12, diğer yarısı ise 24 saat süre ile 4°C‟de düĢük sıcaklıklara alıĢtırılmıĢtır. 4°C‟den 
alınan yaprak örnekleri alümunyum folyalara sarılı Ģekilde ayarlanabilir bir dondurucuya 
yerleĢtirilmiĢtir. Hazırlanan örnekler 12 saat süreyle, kademeli olarak 0°C, -6°C, -12°C ve -18°C 
sıcaklıklarda tutularak her uygulama sıcaklığında örnekleme yapılmıĢtır. Her uygulama sonunda alınan 
örneklerde membran zararlanması, malondialdehid (MDA) miktarı, katalaz (CAT) ve askorbat 
peroksidaz (APX) aktiviteleri belirlenmiĢtir. % Zararlanma ve MDA değerleri sıcaklıklara paralel olarak 
artmıĢ ve bu artıĢ -6°C‟den itibaren belirgin olmuĢtur. DüĢük sıcaklık uygulamaları sıcaklık 
derecelerine paralel olmamakla birlikte CAT aktivitesini artırmıĢtır. APX aktivitesi -12°C‟den itibaren 
„Faikbey‟ çeĢidinde kontrol uygulamasına oranla artmıĢtır. % Zararlanma ve APX aktivitesi „Faikbey‟, 
CAT aktivitesi ise „Yeniçeri‟ çeĢidinde daha yüksek bulunmuĢtur. DüĢük sıcaklıklara alıĢtırma 
uygulamaları sadece APX aktivitesi değerleri üzerinde etkili olmuĢtur. Genel olarak „Yeniçeri‟, „Faikbey‟ 
çeĢidine oranla düĢük sıcaklıktan daha az etkilenmiĢtir ve düĢük sıcaklık stresine toleransta CAT 
enzim aktivitesinin belirleyici olabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: DüĢük sıcaklık stresi, yulaf, membran zararı, malondialdehid, katalaz, askorbat 
peroksidaz 
 

Some Physiological Changes and Variation of Antioxidant Enzyme 
Activities Induced by Low Temperature in Oat (Avena sativa L.) Plant 

 
Abstract: In this study, physiological changes and antioxidative enzyme activities in „Faikbey‟ and 
„Yeniçeri‟ oat (Avena sativa L.) cultivars exposed to low temperature stress were determined. The 
seeds of the oat cultivars were sown in perlite:torf:sand (1:1:1) media and germinated at 25/15°C in a 
controlled greenhouse. Plants were harvested after 21 days and half of the plants for 12 h while the 
other half was for 24 h acclimated to low temperatures at 4 °C. After that, the leaves were exposed to 
low temperatures of 0, -6, -12 and -18 ºC for 12 h in low temperature freezer. Samples were then 
removed from the freezer at each temperature and placed at 4 °C overnight for slow thawing. 
Following each temperature test, ion leakage of leaf tissues and malondialdehyde (MDA) content, 
activities of catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX) were determined. The injuries and MDA 
values increased in parallel to temperature and this increase marked as from -6 °C. The CAT activity 
increased by low temperature, but not parallel to temperature degrees. The APX activity increased as 
from -12 ° C compared to the control application in „Faikbey‟. It was determined that injury % and APX 
activity were higher in „Faikbey‟ than „Yeniçeri‟ while CAT activity was higher in „Yeniçeri‟ than 
„Faikbey‟. The period of acclimatization to low temperature has been effective only on the APX activity 
values. Generally „Yeniceri‟ is less affected by the low temperatures compared to the „Faikbey‟ and it 
was concluded that CAT enzyme activity may be decisive in tolerance to low temperature stress.      

Keywords: Low temperature stress, oat, membran damage, malondialdehyde, catalase, ascorbate 
peroxidase. 
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Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi 
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Özet: Hayvan yemi ve insan gıdası olmasının yanı sıra günümüzde ilaç ve kozmetik sanayinde de 
yoğun kullanım alanlarına sahip olan yulaf bitkisi yapılan araĢtırmalarla son yıllarda büyük önem 
kazanmasına rağmen ülkemizde yeterince tüketim oranına sahip değildir. Bu çalıĢma yulaf (Avena 
sativa L.) bitkisinden hazırlanan etanol, etil asetat ve kloroform ekstraktlarının in vitro koĢullarda disk 
difüzyon ve agar dilüsyon yöntemine göre patojenik etkiye sahip Escherichia coli, Pseudomonas 
aerugiuosa, Shigella dysenteriae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Streptococcus mutans ve Salmonella typhimurium bakterilerine karĢı antibakteriyel, Candida albicans, 
Aspergillus niger ve Saccharomyces cerevisiae funguslarına karĢı antifungal etkilerinin belirlenmesi 
amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre hazırlanan ekstraktların birçok 
mikroorganizma üzerinde antimikrobiyal etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada en yüksek 
antibakteriyel etkiyi etil asetat ekstraktı E. coli bakterisine karĢı gösterirken en yüksek antifungal etkiyi 
yine etil asetat ekstraktı C. albicans fungusuna karĢı göstermiĢtir. Sonuçlara göre; fungusların 
bakterilere nazaran ekstraktlara daha fazla dirençli olduğu görülmektedir. Sonuç olarak; yulaf bitkisinin 
kimyasal ilaçlara karĢı alternatif amaçlı doğal antimikrobiyal olarak kullanım potansiyeline sahip olduğu 
ve ülkemizde daha yüksek tüketim oranına sahip olması gerektiği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf (Avena sativa L.), antimikrobiyal, antibakteriyel, antifungal 
 

The Determination of Antimicrobial Effect of Oat (Avena sativa L.) 
 

Abstract: The oat which is forage and food source and has intensive usage in today's pharmaceutical 
and cosmetics industry, has gained importance with scientific studies in recentyears but in Turkey it 
does not have a enough consumption. In this study ethanol, ethylacetate, chloroform extracts of oat 
(Avena sativa L.) were tested against pathogenic Escherichia coli, Pseudomonas aerugiuosa, Shigella 
dysenteriae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus mutans 
ve Salmonella typhimurium as antibacterial; Candida albicans, Aspergillus niger and Saccharomyces 
cerevisiae as antifungal in vitro using disc diffusion and agar dilusion methods. According to results; 
extracts show edanti microbial activity against many microorganism. The highest antibacterial activity 
was seen in ethyl acetate extract against E. coli, the highest antifungal activity was seen in ethyl 
acetate extract against C. albicans. It can be said that fungi were more resistant to extracts than 
bacteria. As a consequence; oat may provide an alternative to chemical sand it may be used as a 
source of natural antimicrobial. It is thought that it should have a higher consumption rate. 

Keywords: Oat (Avena sativa L.), antimicrobial, antibacterial, antifungal. 
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Farklı Ticari Kitler Kullanılarak Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides 
(Lef.) (Lepidoptera: Noctuidae)’nun Genomik DNA Ġzolasyonu 
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Özet: ÇalıĢma, farklı ticari kitler kullanılarak mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides (Lef.) 
(Lepidoptera: Noctuidae)‟nun genomik DNA izolasyonunun elde edilmesi amacıyla yapılmıĢtır. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‟nin Dardanos YerleĢkesinde kurulan silajlık mısır (Otello çeĢidi) 
deneme parselinde yapılan sörveyler de mısır koçan kurdu larva ve pupaları bulaĢık mısır koçanları 
toplanarak laboratuvara getirildi. Gerekli etiket bilgileri not edildi. Bu çalıĢma doğrultusunda DNAzol, 
Qiagen ve Invitrogen‟in hazır genomik DNA izolasyon kitleri kullanıldı. Ekstraksiyonlar her kitin 
önerilen protokolü izlenerek, ortalama 3,3 mg ile 9,5 mg ağırlıklarındaki larvalar kullanılarak yapıldı. 
Her yöntem 3 tekkerrürlü olarak test edildi. Genomik DNA izolasyonu yapılan örnekler hazırlanan 
%0,7‟lik agaroz jelde, TAE tampon çözeltisinde 40V‟da 1 saat koĢturulduktan sonra fotoğraflandı. 
Örneklerin A260/A280 dalga boylarındaki spektrofotometrik ölçümleri elde edilerek, DNA 
konsantrasyonları belirlendi. Ticari kitler kullanım kolaylığı, süresi ve elde edilen DNA miktarına bağlı 
olarak karĢılaĢtırıldı. Sonuç olarak, Invitrogen kiti kullanılarak elde edilen mısır koçan kurdu genomik 
DNA‟ların ortalama 7,51 µg/ml konsantrasyon ile en iyi miktar olduğu tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: DNA izolasyonu, mısır koçan kurdu, dnazol, qiagen, invitrogen 
 

Usıng Different Commercial Kits for Genomic DNA Extractions of 
Common Stalk Borer, Sesamia nonagrioides (Lef.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) 
 

Abstract: The study was conducted to obtain genomic DNA extractions of the common stalk borer, 
Sesamia nonagrioides (Lef.) (Lepidoptera: Noctuidae) by using different commercial kits. The surveys 
were done from corn experimental field (Otello variety) in Campus of Dardanos, Çanakkale Onsekiz 
Mart University. Different larval stages and pupae of S. nonagrioides were collected and brought to the 
laboratory with cornstalk. In order to do that, commercial genomic DNA extraction kits of DNAzol, 
Qiagen and Invitrogen were used. The owner‟s protocols were followed to do extractions from larvae 
at average weight of 3.3 mg-9.5 mg. Each protocol has three replications and extractions were done 
individually. Genomic DNA‟s were run in agarose gel 0.7% at 1 hr with 40 V in TAE buffer then 
photographed. DNA concentrations were determined at A260/A280 nm by using spectrophotometre. 
The commerical kits were compare with their user friendliness, the time, the amount and quality of 
DNA. As a result, the best concentration was determined as an average of 7.51 µg/ml by using 
Invitrogen genomic DNA extraction kit. 

Keywords: DNA isolation, Common stalk borer, DNAzol, Qiagen, Invitrogen. 
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Çeltikte (Oryza sativa L.) Endosperm Destekli Olgun Embriyo Kültüründe 
Kallus OluĢumu ve Bitki Rejenerasyonuna Tohum Ġriliğinin Etkisi 
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Özet: Trakya Tarımsal AraĢtırma Enstitüsünden tescilli 10 çeltik çeĢidinin (Aromatik-1, Çakmak, 
Durağan, Edirne, Efe, Gala, Halilbey, NeğiĢ, Osmancık-97, ġumnu) olgunlaĢmıĢ embriyolarının bitki 
materyali olarak kullanıldığı bu araĢtırma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Biyoteknoloji Laboratuvarında yürütüldü. In vitro koĢullarda bu 10 çeltik çeĢidi büyük ve küçük olarak 
iki gruba ayrıldı. Kallus oluĢumu için 8 ml/l 2,4- D (2,4 Diklorofenoksiasetik asit)içeren sıvı MS ortamı 
ve bitki rejenerasyonu için 20 g/l sükroz ve 7 g/l agar içeren katı MS ortamı kullanıldı. ÇalıĢmada, 
kallus oluĢumu, kallus ağırlığı, rejenerasyon kapasitesi ve kültür etkisi parametreleri belirlendi. Elde 
edilen sonuçlara göre iri tanelilerde kallus oluĢumu %96,7-100,0; kallus ağırlığı 0,468-0,837 g, 
rejenerasyon kapasitesi %42,0-86,7 kültür etkisi %40,0-86,7 arasında belirlendi. Küçük tanelilerde ise 
bu değerler sırasıyla kallus oluĢumu %93,4-100,0; kallus ağırlığı 0,326-0,581 g; rejenerasyon 
kapasitesi %36,0-63,3; kültür etkisi 33,3-63,3 olarak belirlendi. Çeltikte tane iriliğinin bitki 
rejenerasyonuna etkili olduğu, büyük tanelerin rejenerasyon kapasitesinin daha yüksek olduğu 
saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Oryza sativa, tohum iriliği, kallus oluĢumu, bitki rejenerasyonu 
 

Effect of Seed Size on Plant Regeneration of Callus From Endosperm-
Supported Mature Embryos of Rice (Oryza sativa L) 

 
Abstract: This study was carried out in University of Ankara, Faculty of Agriculture, Department of 
Field Crops, Biotechnology Laboratory, mature embryos of 10 registered rice (Oryza Sativa L.) 
varieties (Aromatik-1, Çakmak, Durağan,  Edirne, Efe, Gala, Halilbey, NeğiĢ, Osmancık-97, ġumnu) 
were used as plant material. These 10 rice varieties were seperated into 2 groups as small and large 
in in vitro conditions. Liquid MS medium including 8 mg/l 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) was 
used for callus induction. For plant regeneration, solid MS medium including 20 g/l sucrose and 7 g/l 
agar was used. In this study, callus induction, callus weight, regeneration capacity and culture 
efficiency parameters were determined. According to the results, 96,7-100,0% callus induction, 0,468-
0,837 gr callus weight, 42,0-86,7% regeneration capacity and 40,0-86,7% culture efficiency were 
obtained in large seeds. In small seeds, these parameters varied as 93,4-100,0% in callus induction, 
0,326-0,581 g in callus weight, 36,0-63,3% in regeneration capacity and 33,3-63,3% in culture 
efficiency, respectively. It was established that; for rice, seed size is effective on plant regeneration 
and regeneration capacity is higher in larger seeds. 

Keywords: Rice,  Oryza sativa L, seed size, callus induction, plant regeneration 
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Türkiye’nin Ġki Önemli Çeltik ÇeĢidinde NaOCl’nın In Vitro KoĢullarda 
Tohum Sterilizasyonu ve Çimlenme ve Üzerindeki Etkileri 
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Özet: Çeltik Türkiye için çok önemli bir bitki olup, Trakya ile Karadeniz bölgelerinde yetiĢtirilmektedir. 
Türkiye‟de çeltik bitkisinin ıslah çalıĢmalarına yardımcı olabilecek biyoteknolojik yöntemlerin 
geliĢtirilmesi ve kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada; Hamzadere ve Osmancık 
çeĢitlerine ait tohumlarda en uygun yüzey sterilizasyonu için en düĢük dezenfektan (ticari çamaĢır 
suyu (%5 NaOCl)) dozu (50 adet tohum için) ve dezenfektanların tohum re jenerasyonu ile birlikte bitki 
geliĢmelerine etkileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yüzey sterilizasyonu için tohumları 2 dk etanolde 
bekletilip, daha sonra ticari çamaĢır suyunun   %10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 ve 100 lük dozları ile 15 dk 
muamele edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre %50‟den daha fazla oranda çamaĢır suyu (pH 14) 
kullanıldığında tohumlarda sterilizasyon sağlanmasına rağmen NaOCl zararından dolayı tohum 
çimlenmesinde ve bitki geliĢmelerinde belirgin olumsuz etkiler görülmüĢtür. Ancak, yalnızca %50 
çamaĢır suyu uygulamasında bu oranın mikroplara karĢı etkili ve tohum hücrelerine az zarar verdiği 
görülmüĢtür. Bu çalıĢmada NaOCl‟nın tohum çimlenmesi ve bitki geliĢimlerinde farklı etkileri olduğu 
tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre %50 çamaĢır suyu ile muamele en iyi sterilizasyon yöntemi 
olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, in vitro, yüzey sterilizasyon, NaOCl 
 

Determining Effects of Seed Sterilization Methods on Germination and 
Growth of Two Important Turkish Rice Cultivars Using NaOCl 

 
Abstract: Paddy is grown in Turkey as a very important crop plant in Thrace and Black Sea  regions. 
The development of biotechnological methods to assist in the breeding of the operation of the rice 
crop in Turkey is of great importance. This study aimed to optimize commercial bleach (NaOCl 5%) 
concentration for sterilisation of seeds of each of Hamzadere and Osmancık rice cultivars. It also 
determined the effects of commercial bleach on the disinfected seeds followed by plant regeneration 
and development. The seeds were initially treated with ethanol for 2 min before sterilization with  10, 
15, 20, 25, 30, 50, 75 and 100% commercial bleach for 15 min. According to the results, it was 
possible to sterilize seeds using commercial bleach (with bleach pH of 14) concentration of 50% or 
more, the seeds could be sterilised easily but with induction of variable damages. These concentration 
had significantly negative impacts on seed germination and plant growth  with clear damages due to 
the effects of  NaOCl; when the concentration of commercial bleach was more than 50%. It was 
observed that sterilization with 50% commercial bleach was effective and harmful to growth of germs 
but less toxic to seed cells. Commercial bleach was found to have different effects on seed 
germination and plant growth. The results showed that 50% bleach treatment was the optimum and 
desired sterilization treatment. 

Keywords: Paddy, in vitro, surface sterilization, NaOCl 
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Türkiye’de YetiĢtirelen Önemli ġeker Pancarı Diamenta monogerm 
ÇeĢidinde Sülfürik Asit, NaOCl ve PPM Kullanarak Tohum Sterilizasyonu 

 
Parisa Pourali Kahriz

1
, Mahsa Pourali Kahriz

1
, Fethi Ahmet Özdemir

2
, Mehmet Uğur Yıldırım

3
, 

Khalid Mahmood Khawar
1
 

 

1
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara. 

2
Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın. 

3
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kalaba, Ankara 

*Sorumlu Yazar İletişim:mahsapourali7@gmail.com 
 
Özet: ġeker pancarı‟nin Diamenta monogerm çeĢidine ait tohumların yüzey sterilizasyonu için bir 
yöntem belirlenmiĢtir. Tohumlar ilk önce sulfurik asit ile 80 dk muamele edilip, 3 × 3 adet saf su ile 
durulama yapılarak, Ticari çamaĢır suyunun (sodyum hipoklorit) (%5 NaOCl içeren etken madde) 
%100‟lik dozları ile belirtilmiĢ çeĢitlerin tohumları 60 dk süre uygulamasıyla yüzey sterilizasyonu 
sağlanmıĢtır. Yüzey sterilizasyonundan sonra tohumlar steril saf su ile 3 x 5 dk durulanmıĢtır. Daha 
sonra tohumları %3 PPM (Plant Preservation Mixture) içeren su içerisinde bir gece bekletilmiĢtir. Steril 
edilen tohumlar yine steril petri kapları içerisinde %3 sakkaroz içeren ve %0,65 agar ile katılaĢtırılan 
MS besin ortamında 24ºC de 16 saat ıĢık fotoperiyodunda çimlendirilmiĢtir. ġeker pancarı tohumları 
kültüre alındıktan bir hafta sonra çimlenme yüzdesi ve bulaĢıklığının oranı belirlenmiĢtir. ġeker pancarı 
tohomları 1 × MS besi ortamda 6 gün içerisinde hem karanlık hemde ıĢık altında çimlendirmeye 
bırakılıp, çimlenmesi gözlenmiĢtir. Bu çalıĢmada Diamenta Ģeker pancarı çeĢidinde ıĢıklı ortmada 
%40,00 ve karanlık ortamda %45,00 çimlenme elde edilmiĢtir. Diamenta çeĢitlerinde çimlenmeleri 
karanlık ortamda yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada PPM‟nın tohum çimlenmesinde ve bitki geliĢmelerinde 
farklı etkileri olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler:  ġeker pancarı, NaOCl, PPM, çimlenme 
 

Seed Sterilization of Important Monogerm Sugarbeet Cultivar Dimentha 
Widely Cultivated In Tureky  Using Sulphuric Acid,  NaoCl and ppm 

 
Abstract: Surface sterilization method was determined for sugar beet seed sterilization using 
Diamenta monogerm seed cultivar. Initially the seeds were  treated for 80 min with  sulfuric acid 
followed by 3 × 3 min risning with distilled sterilised water. There after the seeds were treated with 
100% commercial bleach (sodium hypochlorite 5%) for 60 min.  After surface sterilization the seeds 
were once again rinsed 3 x 5 minutes with sterilized distilled water. Then the seeds were immersed in 
3% PPM (Plant Preservation Mixture) overnight. The sterilized seeds were cultured  in sterile Petri  
dishes containing MS medium supplemented with 3% sucrose, solidified with 0.65% agar  and 
germinated at 24°C for 16 hours in light photoperiod. Sugar beet seeds germination  was  regularly 
noted  by taking relevant data related to seed germination after  one week  of culture both under lght 
and darkness or no light conditions. The results showed that the seeds had germination rate of 40% 
and 45% when the seeds  were germinated under light and dar kor no light conditions repectively. The 
results showed the effects of using PPM in effective seed sterilisation and germination of of monogerm 
sugarbeet cultivar Diamentha. 

Keywords: sugarbeet, NaOCl, PPM, germination 
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Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Embriyo ve Embriyo Apeksi  
Eksplantlarından in vitro Bitki Rejenerasyonu 
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Özet: Bu araĢtırma in vitro kültür çalıĢmalarında güç rejenere olan  bitki olarak tanımlanan pamukta 
(Gossypium hirsutum L.) embriyo ve embriyo apeksi eksplantlarının in vitro kültürü yoluyla bitki  elde 
etmek amacıyla yürütülmüĢtür. Ç.Ü. BAP FBA-2014-2491 nolu proje kapsamında yürütülen çalıĢmada 
4 farklı pamuk çeĢidi (ST 468, Gloria, Carisma ve Candia) ve 7 farklı besi ortamı (GB5, MS, DKW/J, 
WPM, MS+KNO3, ROM-Rugini olive ve AND-Anderson‟s Rhododendron) test edilmiĢtir. Test edilen 
genotipler ülkemizde verim ve lif kalite özellikleri nedeniyle öne çıkan pamuk çeĢitleridir. ROM 
dıĢındaki besi ortamlarına aynı organik maddeler, 2 mg/l glycine, 100mg/l myo-inositol, B5 vitaminleri 
(1 mg/l nikotinik asit + 1 mg/l pyridoksin HCl + 10 mg/l thiamine HCl) eklenmiĢ, organik maddeleri 
içermesi nedeniyle ROM hazır besi ortamına vitamin katkısı yapılmamıĢtır. Aynı zamanda besi 
ortamlarının tamamına 30g/l sukroz, 7,5 g/l Agar ve 0,1 mg/l GA3 eklenmiĢtir. ÇalıĢmada in vitro 
Ģartlarda izole edilen embriyolar ve embriyo apeksleri besi ortamlarında kültüre alınmıĢtır. BeĢ haftalık 
kültür süresinin sonunda sağlıklı bitki oluĢum oranı, sürgün uzunluğu ve nod sayıları belirlenmiĢtir. 
Sonuç olarak sağlıklı, köklenmiĢ bitkiler ROM besi ortamında elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, embriyo, embriyo apeksi, rejenerasyon 
 

InVitro Plant Regeneration from Embryo and Embriyo Apex of Cotton 
(Gossypium hirsutum L.) 

 
Abstract: This study was conducted to obtain plantlets through in vitro culture of embryo and embryo 
apex of cotton (Gossypium hirsutum L.) which represents a recalcitrant plant for regeneration 
protocols. In the study four different cotton varieties (ST 468, Gloria, Carisma ve Candia) and seven 
media(GB5, MS, DKW/J, WPM, MS+KNO3, ROM-Rugini olive and AND-Anderson‟s Rhododendron) 
were tested in the scope of a Project with a projec tnumber of Ç.Ü. BAP FBA-2014-2491 financially 
supported by the Cukurova University. The tested genotypes are important cotton varieties in our 
country because of their yield and fiber quality characteristics. Same organics 2 mg/l Glycine, 100 mg/l 
myo-inositol, B5 vitamins (1mg/l NicotinicAcid+ 1mg/l Pyridoxine HCl + 10mg/l Thiamine HCl) were 
added to the media except ROM which contains organics because of ready prepared medium.  
Additionally the media were supplemented with 30g/l sucrose, 7,5 g/l Agar ve 0,1mg/l GA3. In the 
study embryo and embryo apex explants were isolated and cultured in vitro. After five weeks, healty 
plantlet induction ratio, shoot length and number of nodes per shoot were determined. As a result 
healty rooted plantlets were obtained from the embryos and embryo apexes of cotton cultured on the 
ROM medium. 

Keywords: Cotton, embryo, embryoapex, regeneration 
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Gamma IĢınlaması ile Elde Edilen M9 Generasyonundaki Mutant Pamuk 
(Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Moleküler Karekterizasyonu 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, lif teknolojik özellikleri farklı olan Çukurova 1518/Carmen ve Çukurova 
1518/Teks pamuk melezlerinin F1 tohumları ile Çukurova 1518/DP 388 X Çukurova 1518/DP 5409 çift 
melez kombinasyonunun F3 tohumlarına 250 ve 400 gray dozlarında gamma uygulamasından 
geliĢtirilmiĢ M9 döl kuĢaklarının moleküler düzeyde karakterize edilmesidir. AraĢtırma kapsamında, M9 
aĢamasındaki mutant pamuk hatları arasındaki genetik benzerlik/farklılığı ortaya koymak için 45 SSR 
markörü kullanılmıĢtır. Denemede 31  pamuk genotipi test edilmiĢtir. Genetik analiz cihazından 
saptanan verilerde allel büyükleri saptanarak, genotipler arasındaki iliĢkiyi saptamak için Jaccard 
benzerlik katsayısı kullanılmıĢtır. Jaccard benzerlik katsayısına göre yapılan UPGMA analizine göre; 
31 pamuk genotipi 2 ana gruba ayrılmıĢtır. Teks pamuk çeĢidi bir grupta yer alırken, diğer pamuk çeĢit 
ve genotipleri 2. grupta ve alt gruplarında yer almıĢlardır. Jakkard‟a göre hesaplanan genetik benzerlik 
katsayılarında Teks ile Gloria (0,56) ve Teks ile Ç 1518 (0,51), Carmen ile Ç 1518 (0,55), Carmen ile 
Teks (0,52) uzak genetik iliĢki gösterirken, FG 14001 ile FG 14002 (0,11), CC 32507 ile CC 34004 
(0,08) yakın genetik iliĢki göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, mutasyon ıslahı, SSR markörü, karekterizasyon 
 

Evaluation of some Agro-Morphological and Fiber Quality Traits of M9 
Cotton Mutant Accession Improved by Treatment of Gamma Irradiation 

 
Abstract: The objective of this study to molecular characterization of M9 mutant cotton advanced lines 
improved from gamma irradiation (250 and 400 gray) to F1 seeds of (Cukurova 1518/Carmen and 
Cukurova 1518/Teks) and F3 seeds of (Cukurova 1518/DP 388 and Cukurova 1518/DP 5409) double 
cross combinations. M9 mutant cotton lines were analyzed by the 45 SSR markers to obtain genetic 
similarity/dissimilarity. 31 cotton genotypes used. The results obtained from the genetic analyzer 
evaluated according to Jaccard similarity index to indicate relationship between genotypes. UPGMA 
analysis which held using Jaccard similarity index grouped 31 cotton genotypes under two main 
cluster. Teks cotton variety grouped under one main cluster while, remaining cotton varieties and 
genotypes grouped under second main and subcluster. According to Jaccard similarity index, Tex and 
Gloria (0,56) and Teks and C1518 (0,51), Carmen and C1518 (0,55), Carmen and Teks (0,52) were 
clearly different from each other while, between the FG 14001 and FG 14002 (0,11), CC 32507 and 
CC 34004 (0,08) found close genetic similarity. 

Keywords: cotton, mutation breeding, SRR markers, characterization. 
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Özet: Tarla bitkileri yetiĢtiriciliğinde koruyucu tohum ilaçlaması, zararlılarla mücadelede en sık 
kullanılan yöntemlerden biridir. Sprey uygulamalarına göre daha az aktif madde kullanılması ve hedef 
dıĢı organizmalarla direk temasının azalması tohum ilaçlamalarının en olumlu özelliği olarak 
değerlendirilmektedir. Küresel olarak kullanılan tohum ilaçlarının %75‟ini neonikotinoid grubu 
insektisitler oluĢturmaktadır. GeliĢme süresi kısa olan multivoltin türler baĢta olmak üzere pek çok 
zararlı böcek türü direnç geliĢtirdiğinden neonikotinoidlerle istenilen düzeyde kontrol 
sağlanamamaktadır. Üstelik neonikotinoidlerin sistemik özellikleri nedeniyle polen ve nektarda dahi 
bulunması bal arıları, tozlayıcı böcekler ve doğal düĢmanları baskılamaktadır.  Bu baskılama bal 
üretimi, çiçek tozlaĢması ve biyolojik mücadeleyi olumsuz etkilemektedir. Tohum ilaçlaması Ģeklinde 
kullanılan aktif maddenin %98‟i toprağa karıĢmakta ve topraktaki yarılanma ömrü 1000 günü 
geçebilmektedir. Neonicotinoidler sızma potansiyelleri de yüksek olduğundan su kaynaklarını kirletici 
bir unsur olabilmektedirler. Bu gruptaki insektisitlerin yaygın kullanılması entegre mücadeleyle 
çeliĢmektedir. Bu derlemede, tohum ilaçlamasında neonikotinoidlerin kullanılmasının etkinliği ile 
faydalı böcekler ve çevreye olumsuz etkileri incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Neonikotinoid, böcek, direnç, çevre, tohum ilaçlaması 
 

The Adverse Effects of Nenonicotinoits on Use Seed Treatment 
 

Abstract: Prophylactic seed treatment one of the most frequently use methods for pest control in field 
crops farming. It is considered that  the most positive feature uses less active ingredient and reduction 
of contact on non-target organisms compared to spray application. Global seed treatments markets is  
neonicotinoids to 75%. Because of  resistance occured on most pests especially short term 
development multivoltine species, pest control can not be achieved desired levels by neonicotinoids. 
Neonicotinoids being systemic, they are found in polen and nectar so suppress the honey bee, 
pollinator insect and natural enemies. This situation adversely affects honey production, pollination 
and biological control. 98% of active ingredient for use as seed treatment contamination in soil, and 
half lives in soil can excess 1000 days. The leach potential of neonicotinoits is high so they can be 
pollutants on water resources. Insecticides which belong this group widespread use contradict with 
IPM. It was examined in this study use neonicotinoits on seed treatment efficacy with negative effect 
on beneficial insect and environment. 

Keywords: Neonicotinoits, insect, resistance, environment, seed treatment 
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Özet: Patates ıslahında melezleme ve daha sonraki seleksiyon iĢlemi çok büyük bir önem 
arzetmektedir. Klasik ıslah metotlarıyla elde edilen yeni hat yada klonların seleksiyonu çok zaman 
almakta ve araĢtırıcıya ilave bir masraf getirmektedir. Elde edilen yeni çeĢit adaylarının teĢhisi 
amacıyla morfolojik, sitolojik ve fizyolojik karakteristikler yanında birçok biyokimyasal metotlar da 
kullanılmaktadır. Patates çeĢitlerinin yüksek oranda bir güvenirlilikle teĢhisi için, son zamanlarda yeni 
markör sistemleri geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, değiĢik markör sistemlerini karĢılaĢtırmak için DNA-esaslı 
markör sistemleri kullanılmaktadır. Moleküler markörler genlerin kromozomlar boyunca nerede lokalize 
olduğunu, bu genlerin fenotipe olan etkilerini, diğer genlerle yada birbirleriyle ve çevreyle olan 
etkileĢimlerini anlamamıza katkıda bulunmaktadırlar. Günümüze kadar geliĢtirilmiĢ biyoteknolojik 
metotların otomasyonunu da içeren teknolojik geliĢmeler, allele-özgü teĢhis ve izolasyon, yeni DNA 
mikrodizilim teknolojilerinin geliĢtirilmesi, biyoteknolojik yöntemlerin patates ıslahının değiĢik 
aĢamalarında daha güçlü ve etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu derleme çalıĢmasında, patateste çeĢit 
teĢhisi ve genetik haritalama için kullanılan değiĢik moleküler markör teknikleri arasında SSR, RFLP, 
RAPD, AFLP, SNP ve STS metotları ile patates ıslahında QTL ve MAS kullanımı detaylıca tartıĢılmaya 
çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Patates,ıslah, moleküler markörler, genetik haritalama, seleksiyon 
 

Utilization and Significance of Molecular Markers and Genetic Mapping in 
Potato (Solanum tuberosum L.) Improvement  

 
Abstract: The hybridization and selection procedure is the principal method of the improving the 
potato. Cultivar identifications with morphological descriptions is often based on mature plant 
characteristics that may be affected by environmental conditions, may be expensive and time 
comsuming. Apart from morphological, cytological and physiological characteristics it is possible to 
use biochemical properties for variety identification purposes. Since biochemical markers are limited 
by the small number of discriminating loci observed and can be influenced by tissue source, 
physiological status and growth conditions, DNA fingerprinting using molecular markers became a 
useful tool for plant cultivar identification that has been used to estimate genetic diversity and examine 
genetic relationships between potato cultivars. Among the various molecular marker techniques 
developed for potato genotype identification and genetic mapping, SSR, RFLP, RAPD, AFLP, SNP 
and STS methods, Quantitative Trait Loci and Marker Assisted Selection and their roles in potato 
breeding were also discussed in detail. 

Keywords: potato, breeding, biotechnology, molecular markers, genetic mapping, marker assisted 
selection.  
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Özet: Bu araĢtırma %8 sukroz konsantrayonu (kontrol ortamı), kinetin (KIN) ve benzyl aminopurine 
(BAP) + chlorocholine chloride (cycocel = CCC) ve içeren ortamlarda Pasinler, Granola ve Caspar 
patates çeĢitlerinin tek boğum sürgün kesimlerinin mikroçoğaltımı üzerine etkisini belirlemek için 
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada kısa gün (8 saat ıĢık) ve tamamen karanlık fotoperiyot Ģartları uygulanmıĢtır. 
Fotoperiyot, çeĢit ve bitki büyüme düzenleyicilerinin incelenen bitki özellikleri üzerine etkileri önemli 
olarak belirlenmiĢtir.Tamamen karanlık Ģartlarla mukayese edildiğinde, bütün çeĢitlerde 8 saatlik 
fotoperiyodun incelenen birçok karakter açısından büyük bir üstünlüğü olduğu görülmektedir. Sürgün 
(9,72 cm) ve kök (9,9 cm) uzunluğu, boğum (7,07), yaprak (6,96) ve kök (11,59) sayısı ile bitki yaĢ 
ağırlığı (652,5 mg) yönünden en iyi sonuçlar Pasinler çeĢidinden elde edilmiĢ, Granola çeĢidi en 
yüksek yan dal sayısı (5,39) vermiĢ, buna karĢın bitki kuru madde içeriği yönünden en iyi sonuç 
Caspar çeĢidinden (%13,1) elde edilmiĢtir. %8 sukroz içeren kontrol ortamı en yüksek sürgün 
uzunluğu (12,33 cm), kök sayısı (14,33 adet) ve bitki yaĢ ağırlığı (886,5 mg) vermiĢtir. Buna karĢın, en 
yüksek yan dal sayısı (7,6), yaprak sayısı (11,2), kök sayısı (15,27) ve kök uzunluğu (12,62 cm) KIN 
içeren ortamdan elde edilmiĢ, buna karĢın en yüksek boğum sayısı (8,2) ve bitki kuru madde oranı 
(%12,97) BAP+CCC içeren ortamlarda elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Patates, Solanum tuberosum L., doku kültürü, in vitro, fotoperiyot, hormon  
 

The Effects of Different Plant Growth Regulators onPlantlet 
Characteristics of in vitro Grown Potato (Solanum tuberosum L.) 

Explants UnderDifferent Photoperiod Conditions 
 

Abstract: The present research was carried out to determine the effect of 8% sucrose, kinetin (KIN) 
andbenzyl aminopurine (BAP) + chlorocholine chloride (cycocel = CCC)  combinations on the 
multiplication of Pasinler, Granola and Caspar potato genotypes using stem segments with single 
nodes. Two different photoperiod conditions such as short day (8 hours daylight) and continuous dark 
were applied in the study. The effects of photoperiod, cultivar and plant growth regulators (PGRs) on 
examined plantlet characteristics were significantly different. Short day conditions have the 
predominant effect on the all examined plantlet characteristics. The maximum length of shoots (9,72 
cm) and roots (9,9 cm), the highest number of nodes (7,07), leaves (6,96), and roots (11,59), and 
average fresh weight of plantlets (652,5 mg) were determined from cv. Pasinler, however the highest 
number of shoots (5,39) and the highest dry matter content (13,1%) was obtained from cv. Caspar. 
The maximum number of shoots (12,33) and roots (14,33) andtheaverage fresh weight of plantlets 
(886,5 mg) were determined on 8% sucrose including (control) medium. However the maximum 
number of shoots (7,6), leaves (11,2), roots (15,27) and nodes (8,2), the longest roots (12,62 cm) were 
obtained on KIN including medium, the maximum number of nodes and the heaviest plantlet dry 
matter content (12,97%) were observed onBAP+CCC including MS medium. 

Keywords: potato, Solanum tuberosum L., tissue culture, in vitro, photoperiod, hormone 
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Özet: Bu çalıĢma,  % 8 sukroz (kontrol) konsantrasyonuna ilaveten, 6-furfurilaminopurin (Kinetin, KIN) 
ve benzil amino purin (BAP) + chlorocholine chloride (cycocel, CCC)‟in Pasinler, Granola ve Caspar 
patates çeĢitlerinin mikroyumru (MY) oluĢturması üzerine etkisini belirlemek için yürütülmüĢtür. 
Eksplantlar kısa gün Ģartları (8 saat ıĢık) ve tamamen karanlık Ģartları gibi iki farklı fotoperiyot 
Ģartlarında geliĢmeye bırakılmıĢlardır. MY oluĢumu tamamen karanlık Ģartlarda (52,6 gün) kısa gün 
Ģartlarına gore (53 gün) daha erken baĢlamıĢ, ancak diğer bütün özellikler yönünden kısa gün 
Ģartlarının daha avantajlı olduğu görülmüĢtür. Hiç hormon içermeyen MS ortamı (kontrol) en yüksek 
MY değerleri vermiĢtir. Elde edilen sonuçlar, tamamen karanlık Ģartların kısa gün Ģartlarına göre, % 8 
sukroz içeren hormonsuz kontrol ortamının diğer bitki büyüme düzenleyicilerine göre daha üstün 
olduğunu göstermiĢtir. Bulgular ayrıca, kullanılan bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisinin çeĢide bağlı 
olarak değiĢebileceğini göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Patates, Solanum tuberosum L., mikroyumru, in vitro, fotoperiyot, hormon 
   

 The Effects of Different Plant Growth Regulators on Microtuberization of 
Potato (Solanum tuberosum L.) Under Short Days and Dark Photoperiod 

Conditions 
 
Abstract: The present research was carried out to determine the effect 8% sucrose, 6-
furfurilaminopurin (Kinetin, KIN), and benzil amino purin (BAP) + chlorocholine chloride (cycocel, CCC) 
combinations on the microtuberization of Pasinler, Granola and Caspar potato genotypes. Explants 
were incubated at two different photoperiod conditions such as short day (8 hours daylight) and 
continuous dark. Observations from the microtuber characteristics were examined in this article. 
Although microtuberization started earlier under continiuous dark (52.6 days) than short days (53 
days) conditions, the other microtuber characteristics were predominant under short day conditions. 
Presented results showed that the effect of influence of control treatment including only 8% sucrose 
was more pronounced compared to other hormonal treatments. Findings of the research also revealed 
that the effect of PGRs on plantlet characteristics studied was variable depending on the genotype.  

Keywords: Potato, Solanum tuberosum L.,  in vitro, microtuber, photoperiod, hormone  
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Özet: Bitkilerde dihaploid (DH) geliĢtirme homozigot ıslah hatları ve çeĢitleri geliĢtirmede kullanılan 
oldukça yararlı bir biyoteknolojik vasıtadır. Haploid bitkicik eldesi ya ginogenesis ya da androgenesis 
yoluyla elde edilebilmektedir. Ġlk verilen örnekte haploid bitki geliĢimi embriyo kesesinden 
(megagametofit) ikinci örnekte ise mikrosporlar hedef dokular olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
Brassicaceae familyasında yeni çeĢitlerin geliĢtirme çalıĢmalarında haploid bitkilerin kullanılması 
oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Biyoteknolojik vasıtalar ile dihaploid hatların geliĢtirilmesi bitki 
ıslahçılarına çeĢitli avantajlar sağlamaktadır; bunlar arasında hızlı olarak homozigot hatların elde 
edilmesi, ve heterozigotluk bulunmadığından kolay seleksiyon imkanı sayılabilir. Aynı zamanda 
özellikle kantitatif karakterlere yönelik genetic araĢtırmaları kolaylaĢtırmaktadır. Bundan baĢka, 
moleküler marker geliĢtirmede DH soyağaçlarının haritalama populasyonu olarak kullanılması oldukça 
avantajlıdır, çünkü özellikle kantitatif özellikler için marker geliĢtirmedeki etkinliği artırmaktadır. 
Brassica, cinsi içersinde dihaploid hat geliĢtirme çalıĢmaları daha çok B. napus ile ilgilidir. Bu sürpriz 
değildir, çünkü kolza dünya üzerindeki en önemli yağ bitkilerinden bir tanesidir. Ayrıca, B. napus doku 
kültürü çalıĢmalarına diğer Brassicaceae‟ e göre daha yatkındır. Bu derlemede mikrospor kültürü 
kullanılarak dihaploid bitki geliĢtirme iĢlemi açıklanacaktır. Bundan baĢka, Haçlıgiller familyasında 
dihaploid bitki geliĢtirmede önemli konular ve dihaploid bitkilerin Haçlıgiller familyasındaki ıslah 
programlarında kullanılması detayıyla açıklanmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Haploid, Brassica, kolza, biyoteknoloji 
 

Use of Haploids in Brassica Breeding 
 
Abstract: The production of doubled haploids (DH) in plants is a biotechnological tool useful in 
producing homozygous breeding lines and varieties. The production of haploids can be achieved 
either by gynogenesis or by androgenesis. The formation of haploids in the first case proceeds from 
the embryo sack (megagametophyte), in the second case microspores are used as target tissue. The 
use of haploids in producing new cultivars of crucifers (Brassicaceae) has widespread use. 
Biotechnological DH line production offers various advantages for plant breeders, including the 
possibility to obtain homozygous lines rapidly, as well as easy selection due to the absence of 
heterozygosity. It also facilitates genetic studies, particularly regarding quantitative traits. Furthermore, 
the use of DH progeny as mapping population(s) for the development of molecular markers is very 
advantageous since it enhances the efficiency of detecting markers, particularly for quantitative traits. 
Within the genus Brassica, most work for the development of DH lines has been devoted to B. napus. 
This is not surprising since it is one of the most important oilseed crops worldwide. Furthermore, B. 
napus is much easier to handle in tissue culture than other Brassicaceae). In this review the steps of 
producing DH lines using the microspore culture system will be described. Furthermore, the highlights 
regarding the creation of doubled haploids in crucifers and the role of haploids, more precisely of 
doubled haploids in breeding programs of crucifers will  be explained detailly. 

Keywords: haploid, Brassica, rapeseed, biotechnology 

 
 
 

  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

488 
 

Cytological Study of the Effectiveness of Seedling Leaf Number in 
Rapeseed (Brassica napus L.) for the Cold Perception during 

Vernalization using Epi-illumination Light Microscopy 
 

Farzaneh Valipour
1*

, Mahmmod Khosrowchahlı
2
, Mohammad Reza Dadpour

3 

 
1
Hacettepe University, Department of Molecular Biology, Ankara 

2
Tehran Azad University, Department of Plant Breeding, Tehran, Iran 

3
University of Tabriz, Department of Horticulture, Tabriz, Iran. 

*
Corresponding author contact:abthebest@gmail.com 
 
Özet: Vernalization, a process required for transition of the vegetative meristem into the reproductive 
one, is promoted through exposure of plants to long periods of cold temperature. Different studies 
have shown that the apical meristem is the site of cold perception during vernalization. In this study, 
the transition of vegetative meristem into the flowering state through the different stages of plant 
development (3, 5 and 7 leaf seedlings) and different durations of cold (4˚C) exposure (15, 30, 40, 50 
and 60 days) was studied in two winter cultivars of rapeseed (Okapi and Licord) using Epi-illumination 
light microscopy. Results indicated that the developmental stage of plants as measured by seedling 
stage and the duration of exposure time are crucial in vernalization effectiveness. The 3 leaf seedlings 
cold treated for periods of 15, 30, 40, 50 and more days did not show any changes in vegetative 
meristem feature. In the case of 5 leaf seedling, after 15 and 30 days transition was not observed, but 
after 40, 50 and 60 days of cold exposure the transition into the flowering meristem have been 
occurred. In the 7 leaf seedlings, transition occurred after only 30 days of cold exposure and 
remarkable changes in the developmental pattern of apical meristem was observed, followed by the 
apparition of inflorescence and floral buds after 30, 40, 50 and 60 days. It seems that seedling 
developmental stage of rapeseed as characterized by leaf number play a more important role in cold 
perception during vernalization as compared with the duration of cold exposure.  

Keywords: Development, floral apex, rapeseed, vegetative apex, vernalization 
 

Kolzada (Brassica napus L.) Vernalizasyon Sırasında Yaprak Sayısının 
Etkinliğinin Soğuk Algılaması için Epi-aydınlatma IĢık Mikroskobu ile 

Sitolojik AraĢtırması 
 

Özet: Vernalizasyon, vejetatif meristemden reprodüktif meristeme geçiĢ için gerekli bir prosese olarak, 

bitkilerin uzun süreli soğuğa maruz kalmasıyla gerçekleĢtirilir. Farklı çalıĢmalarda vernalizasyon 

döneminde  apikal meristemi soğuğu algıladığı alan ispatlanmıĢtır.  Bu çalıĢmada vejetatif meristemin 

çiçeklenme haline dönüĢü için, kolza‟nin iki kıĢ çeĢidi (Okapi ve Licord) üzerinde farklı aĢamalarda (3, 

5 ve 7 yapraklı fideler) ve farklı sürelerde ( 15, 30, 40, 50 ve 60 gün) 4°C soğuğa maruz kalma Epi-

aydınlatma ıĢık mikroskobu kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Sonuçlara göre vernalizasyon etkinliğinde 

bitkilerin geliĢimsel aĢamasında fidelerin dönemi ve soğuğa maruz kalma süresinin çok önemli 

olduğunu göstermiĢtir. 3 yapraklı fidelerde 15, 30, 40, 50 ve daha fazla soğuğa bırakma sürelerinde 

vejetatif meristemde herhangi bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir. 5 yapraklı fidelerde 15-30 günden sonra 

bir geçiĢ gözlenmemiĢ ancak soğuğa maruz kalmanın 40-50-60 gününden sonra çiçeklenmeye geçiĢ 

gözlenmiĢtir. 7 yapraklı fidelerde, meristem geçiĢi sadece 30 gün soğuk uygulamasından sonra 

meydana gelmiĢ ve apikal meristeminin deseninde dikkat çekici değiĢiklikler ardından çiçeklenme  ve 

çiçeklere ait tomurcukları 30, 40, 50 ve 60 gün sonra gözlenmiĢtir. Dolayısıyla vernalizasyon 

döneminde kolza meristeminin soğuğu algılama ve geliĢme aĢamasında, yaprak sayısının ve soğuğa 

maruz kalma süresinin önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: GeliĢtirme, floral apeks, kolza, vejetatif apeks, vernalizasyon 
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Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.)A. Rich.) Meyve Özsuyunun Bakteri 
GeliĢimi ve Agrobacterium tumefaciens ile Tütüne Gen Aktarımı Üzerine 
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Özet: Cucurbitales takımı ve Cucurbitaceae (kabakgiller) famiyasının bir üyesi olan acı kavun 
(Ecballium elaterium (L.) A, Rich.) ülkemiz doğal florasında yaygın olarak bulunan önemli bir tıbbi 
bitkidir. Bitkinin etkili maddesi elaterin olup, güçlü bir antitümor etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. 
Bitkinin sarılık, karaciğer ve böbrek hastalıklarına, yüksek tansiyona baĢ ağrısına ve migrene, 
romatizmal ağrılara ve sinüzite karĢı iyi geldiği bildirilmektedir. Bu araĢtırmada acı kavunun 
olgunlaĢmıĢ meyve özsuyunun Agrobacterium tumefaciens‟in geliĢimi ile bu bakteri aracılığıyla tütüne 
gen aktarımı üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Bakteri büyütme ortamına farklı oranlarda ilave edilen acı 
kavun meyve özsuyu kontrole göre bakteri geliĢimin önemli oranda artırmıĢtır. Yine tütün yaprak 
disklerinin A. tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT hattı ile inokülasyon ve ko-kültivasyonda kullanılan 
besin ortamlarına yüksek oranlarda acı kavun meyve özsuyu ilave edilmesi seleksiyon ortamında aĢırı 
bakteri büyümesine neden olduğundan dolayı sonuç alınamamıĢtır. Ancak, bu ortamlara düĢük 
oranlarda acı kavun meyve özsuyu ilave edildiğinde gen aktarım frekansı ve yaprak diskleri üzerinde 
geliĢen kanamisine dayanıklı sürgün sayısında önemli artıĢlar gözlenlmiĢtir. Elde edilen sürgünler 
daha sonra kanamisin içeren besin ortamlarında köklendirilerek saksılara aktarılmıĢtır. Saksılarda 
geliĢen bitkiler GUS ve PCR analizleriyle teyit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ecballium elaterium, A. tumefaciens, transgenik bitki, transformasyon 
 

Effects of Squirting Cucumber (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Fruit 
Sap on Bacterial Growth and Gene Transfer to Tobacco by 

Agrobacterium tumefaciens 
  
Abstract: Squirting cucumber (Ecballium elaterium (L.) A. Rich,) is an important medicinal plant of 
Cucurbitales order and Cucurbitaceae (Cucurbits) family and commonly found in the natural flora of 
Turkey. It contains an effective compound Elaterium that is reported to have a strong antitumor effect. 
The Plant is also reported to be good against jaundice, liver and kidney disease, high blood pressure 
and migraine headaches, rheumatic pain and sinusitis. In this study, effects of fruit sap of mature 
squirting cucumber on the growth of Agrobacterium tumefaciensand genetic transformation in tobacco 
was investigated. Fruit sap of squirting cucumber in different proportions significantly increased the 
bacterial growth compared to control. Excessive bacterial growth in selection medium with no results 
were attained by providing higher concentration of squirting cucumber‟s fruit sap during inoculation of 
tobacco leaf discs explants by using A. tumefaciens GV2260 p35S GUS-INT and co-cultivation 
nutrient medium. However, provision of low levels of squirting cucumber‟s fruit sap to the medium 
significantly increased the genetic transformation frequency and kanamycin resistant shoots 
developed from leaf discs. Regenerated shoots were rooted on nutrient medium containing Kanamycin 
followed by transfer to pots. Growing plants in pots were confirmed by GUS and PCR analysis. 

Keywords: Ecballium elateriumA. tumefaciens, transgenic plant, transformation 
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ile Moleküler Karakterizasyonu 

 
Aysun Gedik

1*
, Hilal Betül Kaya

2
, Gönül Cömertpay

3
, Levent ġık

4
, Osman Erol

5
,  

Bahattin Tanyolaç
2
, Hakan Özkan

1 

 

1
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 01330 Adana 

2 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İzmir 

3
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 

4
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Muradiye-Manisa 

5
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Süleymaniye-İstanbul 

*
Sorumlu Yazar İletişim:aysugedik@yahoo.com.tr 
 
Özet: Bu çalıĢma, kültürü yapılan safran genotipleri ile yabani safran gen kaynaklarını iPBS-
retrotranspozon DNA markörleri ile karakterize etmek ve mevcut genetik çeĢitliliği saptamak içi 
yapılmıĢtır. ÇalıĢmada ilk önce 83 adedi PBS-retrotranspozon primeri kullanılarak hem 8 adet safran 
genotipinde hem de 8 adet yakın akraba safran türünde PCR analizleri yapılmıĢ ve elde edilen 
sonuçlara göre 18 adet iPBS-retrotranspozon primeri temiz band profili verdiği için seçilmiĢtir. 18 adet 
iPBS-retrotranspozon primeri  kullanılarak hem safran genotipleri hem de yakın akraba türleri 
moleküler olarak karakterize edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara  göre sınırlıda olsa safran genotipleri 
arasında genetik farklılıkların bulunduğu, ancak bu farklılıkların detaylı olarak ortaya konulabilmesi için 
fazla sayıda safran genotipi üzerinde çalıĢılması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Yakın akraba türleri ile 
safran genotiplerinin karĢılaĢtırılması sonucu Kültürü yapılan safran genotiplerine en yakın safran 
yabani türünün C. cartwrightianus olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Safran, iPBS-retrotarnspozon, yabani safran 
 

Molecular Characterization of Cultivated Saffron Crocus and Its Wild 
Relative Species using IPBS Retrotransposon  DNA Markers 

 
Abstract: The purpose of this study was to  molecularly characterize the cultivated saffron crocus and 
wild saffron genetic resources  using iPBS retrotransposon  DNA Markers. In this study,it was made 
screening on both 8 different cultivated saffron genotypes and wild relative saffron species by making 
PCR analysis with 83 iPBS-retrotransposon primer. According to the results of the screening,  18 
iPBS- retrotransposon primers were chosen due to giving clear bands. Both cultivated saffron crocus 
genotypes and also wildrelative saffron species were molecularly characterized using18 iPBS- 
retrotransposon primers.  As a result of diversity analysis,  it was found that there were limited genetic 
differences among all saffron genotypes. However, more genotypes of both cultivated and wild relative 
species should be studied to determine genitival differences among the saffron  genotypes. From the 
results of the molecular comparisons between the cultivated saffron and its wild relative species, it was 
concluded that the closest wild relative of cultivated saffron may be C. cartwrightianus. 

Keywords: Saffron, iPBS retrotransposon, wild saffron 
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Özet: Bu çalıĢma safran bitkisi için SSR DNA markörü geliĢtirme amacıyla yürütülmüĢtür.  Bunun için 
zenginleĢtirilmiĢ dört farklı kütüphaneden elde edilen 528 adet klon sekanslanmıĢ ve 235 adet SSR 
primer çifti dizayn edilmiĢtir. Elde edilen 235 SSR primer çifti kullanılarak hem Gradient  PCR hem de 
Touchdown PCR yapılmıĢ ve 189 adet SSR primer çiftinin safranda PCR ürünü verdiği saptanmıĢtır. 
189 adet  SSR primer çiftinden 12 adedinin (SCD213, SCB15, SCD119, SCD17, SCA547, SCC6, 
SCD104, SCC111, SCA21, SCA20, SCD214, SCD216) safran genotiplerinde polimorfik olduğu 
belirlenmiĢtir. Polimorfik bulunan 12 adet SSR primer çiftinden elde edilen veriler kullanılarak farklı 
orijinli safran genotiplerinde hesaplanan genetik benzerlik değerlerinin ortalama 0,580 olduğu, en 
düĢük Jaccard genetik benzerlik  katsayısının Türkiye2-Ġspanya (0,375) genotipleri arasında, en 
yüksek Jaccard genetik benzerlik katsayısının ise Azerbaycan-Türkiye1 (0,813) genotipleri arasında 
olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda safran genotipleri arasında genetik farklılıkların sınırlıda olsa 
bulunduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Safran, SSR, genetik çeĢitlilik 
 

Development  of SSR DNA Markers for Saffron crocus 
 

Abstract: The objective of this study was to develop new SSR DNA Molecular Markers for Saffron 
crocus. For this purpose, 528 clones obtained from  enriched SSR libraries were  sequenced, ,and 
then 235 SSR primer pairs were designed. Both  Gradient and also Touchdown PCR were made by 
using 235 SSR primer pair. 189 of the 235 SSR primer pairs gave PCR product for saffron. It was 
determined that the 12 primer pair(SCD213, SCB15, SCD119, SCD17, SCA547, SCC6, SCD104, 
SCC111, SCA21, SCA20, SCD214, SCD216)of 189 SSR demonstrated polymorphic pattern. Genetic 
similarity coefficient was calculated by Jaccard Similarity method by using dataof the 12 polymorphic 
SSR primer pairs. Avarage Genetic simmilarity coefficient was found as 0.580.  and the lowest genetic 
similarity coefficient was determined between Turkey2-Spain genotypes as 0.375. The highest genetic 
similarity coefficient was found between Azerbaijan-Turkey1 genotypes as 0.813. As a result of this 
study, it was concluded that genetic diversity among  the saffron crocus genotypes was limited. 

Keywords: Saffron crocus, SSR, Genetic diversity 
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Crocus speciosus Bieb. Alt Türlerinin Moleküler ve Sitogenetik Analizleri 
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Özet: Süs bitkileri içinde gösteriĢli ve güzel çiçeklere sahip Crocus speciosus Bieb. türü Iridaceae 
familyasına ait olup oldukça değerlidir. Endemik-tehlike altında bulunan Crocus speciosus Bieb. 
subsp. ilgazensis Mathew, C. speciosus subsp. xantholaimos ve C. speciosus subsp. speciosus alt 
türlerinden ilk kez SSR lokus bölgelerine ait taksonomi tanımlamaları yapılarak bu alt türler koruma 
altına alınırken, ıslah çalıĢmalarında melezleme uyuĢma/uyuĢmazlıklarının göstergesi olan genom 
büyüklükleri ortaya çıkarılmıĢtır. SSR analizleri ile her bir alt türün farklı DNA kimlik verileri tespit 
edilirken, C.speciosus subsp. ilgazensis ve C. speciosus subsp. xantholaimos arasında daha yüksek 
bir benzerlik (%50) bulunmuĢtur. Genom büyüklüğüne yönelik flow sitometri değeri (2C) C. speciosus 
subsp. xantholaimos alt türünde 8,8, C. speciosus subsp. speciosus ve C. speciosus subsp. ilgazensis 
alt türlerinde ise daha küçük ve benzer olarak yaklaĢık 4,8-5 arasında belirlenmiĢ, 3 türünde diploid 
genoma sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Safrana ait MADS-box APETALA 1 geninin C. speciosus Bieb. 
türü ile kısmi homolojiler gösterdiği ve safrandan elde edilen 154 bç‟lik gen bölgesinin üç alt türde de 
ifade olduğu EĢ zamanlı (Real-Time PCR)  analizleri ile belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Crocus speciosus Bieb., SSR, flow-cytometry, mads-box genes, real-time pcr 
 

Molecular and Cytogenetic Analysis of Crocusspeciosus Bieb. 
subspecies, and Expression of MADS-box Genes 

 
Abstract: Crocus speciosus Bieber. family Iridaceae belongs to group of extremely valuable endemic 
under-threat ornamental plants with showy and beautiful flowers. They have three subspecies namely 
C. speciosus subsp. ilgazensis Mathew, C. speciosus subsp. xantholaimos and C. Speciosus subsp. 
speciosus. In this study, cytogenetic specifications were made with SSR (Simple Sequence Repeats) 
locus regions which is developed from Crocus sativa (Saffron) and with molecular and flow cytometric 
analyses for the protection of these sub-species. As a result of this study, different DNA identity data 
of each sub-species were determined with SSR analyses, and higher similarity (50%) was determined 
between C. speciosusBieb. subsp. Ilgazensis and C. speciosus Subsp. Xantholaimos.Flow cytometry 
value according to genom size was found to be 8.8 at (2C), C. speciosus Subsp. Xantholaimossub-
species and smaller and similarly around 4.8-5 at C. speciosus Subsp. Speciosus and C. 
speciosusBieb.Subsp. Ilgazensissub-species. As the third step of the study, it was determined that 
MADS-box APETALA 1 gene of Crocus sativa displays partial homologies with Crocus speciosusBieb. 
species and it was determined through Real-Time PCR analyses that around 154 bp gene region 
obtained from saffron are expressed in the three sub-species. 

Keywords: Crocus speciosus Bieb., SSR, Flow- cytometry, MADS-boxgenes, Real-Time PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma113Z396 kodlu TÜBĠTAK projesi (Crocus speciosus Bieb. (Çiğdem) Türlerinin 
Moleküler, Sitogenetik Tanımlamaları ve Çiçek MADS-box Genlerinin Ġfade Analizi) kapsamında 
desteklenmiĢtir.  
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Özet: Bakla (Vicia faba L.) gıda ve yem bitkisi olarak tarımı yapılan tek yıllık bir bitki olup, yabani atası 
henüz bilenmemektedir. Bitki hormonlarının sentetik türevleri olan bitki büyüme düzenleyicilerinden 
Casein Hydrolysate (CH) bitkilere vitamin sağlayarak geliĢmesine yardımcı olmakta ve doku 
kültüründe olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Ayrıca L-Glutamine bitkilerde büyüme hormonu 
salgılanmasına yardımcı olmak, hücrenin nitrojen alınımını artırmak ve yüksek düzeyde fotosenteze 
öncülük etmek gibi çok önemli iĢlevleri olan bir aminoasit bileĢiğidir. Bu çalıĢmada, Türkiye‟de 
yetiĢtirilen Filiz 99 ve Eresen 87 bakla çeĢitlerinin embriyo eksenleri eksplant olarak kullanılmıĢ, mikro 
çoğaltımı üzerine bazı büyüme düzenleyicilerin etkisini görmek amacıyla yürütülmüĢtür. Embriyolar iki 
farklı konsantrasyonda 0,0 ve 1,0 mg/l BAP + 0,1 NAA içeren MS ve 100 mg/l L-Glutamine ile 200 
mg/l Casein Hydrolysate içeren ve içermeyen ortamlarda kültüre alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre 
eksplant baĢına en fazla sürgün sayısı Filiz 99 çeĢidinde 6, Eresen 87 çeĢidinde 5.03 adet olarak 
belirlenmiĢtir. Üç hafta sonra sürgünler 1 mg/l NAA içeren MS ortamında köklendirilmiĢtir. Daha sonra 
köklenen bitkiler dıĢ koĢullara alıĢtırmak amacıyla torf içeren saksılara aktarılmıĢ, kontrollü sera 
koĢullarında adaptasyonları sağlanmıĢtır. DıĢ Ģartlara alıĢan bitkilerin çiçek ve tohum bağladığı 
gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada; baklada L-Glutamine ile Casein Hydrolysate içeren ortamların sürgün 
rejenerasyonunu teĢvik edici etkisi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bakla, casein hydrolysate, embriyo, l-glutamine, mikroçoğaltım 
 

Effects of  L-Glutamine and Casein Hydrolyzate on Micropropagation of 
Different Bean (Vicia faba L.) Cultivars 

 
Abstract: Broad bean (Vicia faba L.) is  cultivated as an annual food and forage crops. The wild 
ancestors of broad bean are not known yet.  Plant hormones and synthetic derivatives of the plant 
growth regulator of the casein hydrolyzate (CH) help to improve the plants by providing vitamins and 
are known to have a positive impact in tissue culture. L-Glutamine also acts as plant growth 
hormone  and help in nitrogen uptake and photosynthesis  that play  very important function leading to 
accumulation of high levels of  amino acids in plant tissues.  This study made use of  embryonic axis 
obtained from the Turkish broad bean  cv. Filiz 99 and  Eresen 87 used as explants to see the effect of 
some growth regulators on micro-propagation. The embryos were cultured on MS medium 
containing   0.0 and 1.0 mg/l BAP + 0.1 mg/l NAA in MS medium  supplemented with 100 mg/l L-
Glutamine and  200 mg/l casein hydrolyzate or MS medium (control). According to the results 
obtained, the maximum number of 6 and 5.03 shoots per explant were noted on cv Filiz 99 and 
Eresen  87 respectively. Three weeks later, developing shoots were rooted on Ms medium 
containing  1 mg/l NAA. Then rooting plants were transferred to pots with peat   to acclimatize to 
external conditions under greenhouse conditions. It was observed that all acclimatised plants  flowered 
and set seeds.  The results of study confirmed that both L-Glutamine and Casein Hydrolysate promote 
shoot regeneration and have stimulating effects. 

Keywords: Bean, casein hydrolyzate, embryos, L-Glutamine, micropropagation 
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Özet: Bu çalıĢmada Türkiye‟nin farklı bölgelerinden toplanmıĢ 96 adet yerel bezelye genotipi hem 
agro-morfolojik olarak hem de moleküler olarak karakterize edilmiĢtir. Agro-morfolojik olarak bezelye 
genotipleri incelendiğinde; bezelye genotiplerinin bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, 
bakla uzunluğu, baklada tane sayısı, biyolojik verim, bitkide tohum sayısı, ilk bakla yüksekliği, 
çiçeklenme süresi, 100 tohum ağırlığı ve bakla kıvrım derecesi bakımından geniĢ bir varyasyon 
gösterdiği saptanmıĢtır. Bezelye genotipleri 19 SSR primer çifti ile moleküler olarak karakterize edilmiĢ 
ve çalıĢmada kullanılan 19 SSR primer çiftinden 17'sinin polimorfik olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢma 
sonunda polimorfizm bilgi içeriğinin (PBĠ) 0,45 ile 0,91 arasında değiĢtiği ve ortalama 0,62 olduğu, allel 
sayısının 6 ile 29 arasında değiĢtiği ve ortalama 12,42 olduğu saptanmıĢtır. SSR verileri kullanılarak 
UPGMA metoduna göre yapılan dendrogramda bezelye genotiplerinin A ve B olmak üzere iki ana 
gruba ayrıldığı, bezelye genotiplerinin toplanma yerine göre herhangi bir grup oluĢturmadığı 
saptanmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda, ülkemizdeki yerel bezelye genotiplerinin genetik varyasyonunun 
oldukça yüksek olduğu ve bezelye ıslahında farklı amaçlar için kullanılabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Pisum sativum L., SSR, morfolojik karakterizasyon, moleküler karakterizasyon  
 

Morphological and Molecular Characterization of  Genotypes 
 

Abstract: In this study, 96 genotypes of Pisum sativum L. selected from the various geographic 
regions of Turkey were characterized both agro-morphologically and molecularly. According to agro-
morphological examination of the pea genotypes, it was found that pea genotype shave a 
greatvariation in the plant height, number of branches per plant, number of pods per plant, pod length, 
seeds per pod, biologicalyield, number of seeds per plant, first pod height, flowering time, 100 seeds 
weight and bean fold degree. Pea genotypes were molecularly characterized by using 19 SSR primer 
pairs and 17 of 19 SSR primer pairs were found to be polymorphic. At theend of the study, 
polymorphism information content (PIC) of primers ranged from 0.45 to 0.91 with an average of 0.62. 
and the allele numbers of markers ranged from 6 to 29 with an average of 12.421. In the dendrogram 
which is prepared according to UPGMA method by using SSR markers, it was obtained the genotypes 
clustered in two main groups, group A and group B. The grouping was not coordinated according to 
geographical provenance. At theend of the this study, the Turkish pea genotypes found to have a high 
genetic variation and could be used for specific objectives in plant breeding programs. 

Keywords: Pisum sativum L., SSR, morphological characterization, molecular characterization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu ÇalıĢma Ç.Ü. AraĢtırma Projeleri Birimi ve C.U. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Tarafından 
DesteklenmiĢtir. Proje No: (FYL-2014-2348 ve SMYO-006) 
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Mercimek (Lens culinaris Medik.) Bitkisinde Ön Uygulamanın in vitro 
Sürgün OluĢumuna Etkisi 
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Özet: Baklagiller familyasına ait olan mercimek dünyada yıllık 4,97 milyon ton üretime sahiptir. Yüksek 
protein içeren taneleri ve samanı gıda ve hayvan beslemesinde kullanılmaktadır. Önemli bir bitki olan 
mercimekte in vitro bitki rejenerasyonu ve gen aktarımı gibi çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu çalıĢmada 
sürgün rejenerasyonu için olgunlaĢmıĢ embriyolar öncelikle 10 ve 20 mg/L 6-Benzilamino purine 
(BAP)içeren Murashige ve Skoog (MS) ortamında 10 gün süreyle ön muameleye tabi tutulmuĢtur. 
Daha sonra embriyolar 0,0, 0,1, 0,25 ve 0,5 mg/L BAP içeren MS ortamına aktarılmıĢtır. Bu ortamlarda 
30 gün sonra sürgün oluĢturan eksplant oranı ve eksplant baĢına sürgün sayısı belirlenmiĢtir. Ön 
muamele yapılan eksplantlarda kontrole göre sürgün rejenerasyon oranı daha yüksek bulunmuĢtur. 
Öte yandan, ön muamele yapılan eksplantlar üzerinde geliĢen sürgünlerin uzunluğunda azalma 
olmuĢtur. Elde edilen sonuçların mercimek bitkisine gen aktarımı ve bitki geliĢme periyodunun 
kısaltılmasında kullanım potansiyeli bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mercimek, dokü kültürü, sürgün rejenerasyonu, olgunlaĢmıĢ embriyo, ön muamele 
 

The Effect of Preconditioning on In Vitro Shoot Regeneration in Lentil 
(Lens culinaris Medik.) 

 

Abstract: Lentil is one of the legume crops with annual production of 4.97 million tones throughout the 

world. It contains high protein content in the grain and straw, therefore, is being consumed by human 
and animal as food and feed, respectively. As an important crop, there have been studies conducted 
on lentil such as in vitro regeneration and gene transformation. In this study, mature embryos primarily 
were subjected to 10 and 20 mg L

–1
 benzyl amino purine (BAP) containing Murashige and Skoog (MS) 

medium for 10 days to investigate the effect of preconditioning on shoot regeneration. Subsequently, 
the preconditioned embryos were transferred to MS mediums containing 0.0, 0.1, 0.25 and 0.5 mg/L 
BAP. After 30 days, shoot regeneration frequency and number of shoot per explants were determined. 
In comparison to the control explants, shoot regeneration frequency was found higher in 
preconditioned embryos; however, regenerated shoot length was decreased by preconditioning. The 
obtained results provide the potential application of the preconditioning in lentil gene transformation 
and shortening the plant life cycle. 

Keywords: Lentil, tissue culture, shoot regeneration, mature embryo, preconditioning  
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Burçağın NaCl’ye Toleransının Doku Kültürü Teknikleri ile Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, burçağın (Vicia ervilia (L.) Willd) in vitro doku kültürü Ģartları altında NaCl 
tuzluluğuna karĢı gösterdiği tepkileri belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür. Denemelerde NaCl 
konsantrasyonları 0, 2,5, 5, 7,5 ve 10 dS/m elektriksel iletkenliğe sahip olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. 
Denemelerde sürgün oluĢturan eksplant sayısı (%), eksplant baĢına sürgün sayısı (adet), sürgün 
uzunluğu (cm), sürgün yaĢ ve kuru ağırlıkları (mg/eksplant), kuru maddede Na

+
, K

+
, Cl

-
 (%) içerikleri ile 

Na
+
:K

+
 oranı özellikleri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre artan tuz dozları ile birlikte büyüme 

parametrelerinde düĢüĢ gözlenmiĢtir. Ayrıca, artan NaCl dozları ile birlikte sürgünlerde kuru maddede 
Na

+
 ve Cl

-
 miktarını arttığı, K

+
 miktarının ise azaldığı belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Burçak, Vicia ervilia (L.) Willd, NaCl, tuz stresi, iyon birikimi 
 

Determination of NaCl Tolerance of Bitter Vetch by Tissue Culture 
Techniques 

 
Abstract: This research was carried out to evaluate the response of bitter vetch (Vicia ervilia (L.) 
Willd) NaCl stress under in vitro tissue culture conditions. NaCl concentrations was adjusted to 0, 2.5, 
5, 7.5 ve 10 dS m

-1
 electrical conductivity.  Shoot percentage (%), mean number of shoot per explant, 

shoot lenght (cm), fresh and dry weight (mg explant 
-1

), Na
+
, K

+
, Cl

-
 (%) content of dry matter and 

Na
+
:K

+
 ratio parametres were investigated. According to research results, growth parameters  were 

generally reduced with elevated salt levels. Furthermore,  with elevated NaCl  levels, an increased in  
% Na

+
, Cl

-
 of shoot dry matter, a reduced in K

+ 
were determined. 

Keywords: Bitter vetch, Vicia ervilia (L.) Willd, NaCl, salt stres, ion accumulation 
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Flow Sitometri ile Bromus catharticus Vahl Aksesyonlarının Çekirdek 
DNA Ġçerikleri ve Ploidy Düzeylerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bromus catharticus Vahl, Güney Amerika kökenli bir Brom türüdür. Bir çok ülkede kültürü 
yapılan B. catharticus kuru ot üretimi yada otlatma amacıyla kullanılmaktadır. Gen bankalarında 
muhafaza altında bulunan B. catharticus genetik kaynaklarının ploidi düzeyi tam olarak 
bilinmemektedir. Bu durum B. catharticus genetic kaynaklarının kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu 
çalıĢmanın amacı flow sitometri yöntemi ile Amerikan bitki genetic kaynakları sisteminde bulunan 79 
B. catharticus aksesyonu ve 4 ticari çeĢidin çekirdek DNA içeriği ve ploidi düzeyini belirlemektir. 
Yapılan analiz sonuçlarına göre 79 aksesyondan 77 tanesi hekzaploid, 2 tanesi oktaploid olarak 
tanımlamıĢtır. Hekzaploidlerde 2C DNA içeriğinin 11,79 pg (PI 595116) ile 13,72 pg (P273869) 
arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. Oktaploid olarak belirlenen 2 aksesyonun 2C çekirdek DNA içerikleri 
ise 19,41 pg (PI655178) ve 19,66 pg (PI 138221) olarak tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada analiz edilen tüm 
ticari çeĢitlerin hekzaploid olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Flow sitometri, Bromus catharticus, çekirdek DNA içerikleri, ploidi düzeyi 
 

Determination of Ploidy Level and DNA Content of Bromus catharticus 
by Flow Cytometry  

 
Abstract: Bromus catharticus Vahl included in Bromus L. section is native to South America. It is 
widely used as cool season grass for both grazing and hay in many countries. The exact ploidy levels 
of B. catharticus accessions in the Genbanks are unknown, which could complicate future use and 
breeding efforts. The objective of this study was to determine the ploidy level and DNA content of the 
79 USDA NPGS B. catharticus accessions, and four commercial cultivars. Among the 79 accessions, 
77 hexaploids and 2 octaploids were identified. The 2C Nuclear DNA content varied between 11.79 
(PI 595116) pg and 13.72 pg per nucleus (PI 273869) in hexaploids. The mean 2C nuclear DNA 
content of octaploid accessions were 19.41 pg for PI 655178 and 19.66 pg for PI 138221. All the 
commercial cultivars included in the study were determined to be hexaploid. 

Keywords: Flow cytometry, Bromus catharticus, Nuclear DNA content, Ploidy level 
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Yerel Festuca arundinacea Populasyonlarının SSR Moleküler Markörleri 
ile Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi 
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Özet: Ülkemiz doğal florasında yaygın olarak bulunan ve önemli yem bitkilerinden birisi olan yumak 
(Festuca sp.) türleri morfolojik ve tarımsal özellikleri yönünden kendi içerisinde önemli farklılıklar 
göstermektedir. Bu çalıĢma, ülkemizin farklı illerinden toplanan yerel Festuca arundinacea 
populasyonlarının genetik farklılıklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 16 
farklı ilin doğal florasından toplanan 28adet F. arundinacea populasyonunun genetik tanımlamaları 
yapılmıĢtır. ÇalıĢmada 14 adet SSR primeri kullanılmıĢ ve daha sonra bunların 2 tanesi monomorfik 
olduğu için çalıĢmadan çıkarılmıĢtır. ÇalıĢmada toplanan yerel populasyonların genetik benzerlik 
durumları, gen çeĢitliliği oranları ve allel frekansları SSR (mikrosatelit) moleküler markörleri ile 
incelenmiĢtir. Elde edilen veriler Aritmetik Ortalamaları Kullanan Tartısız EĢ-grup Yöntemi ve KomĢu 
BirleĢtirme kümeleme analizleri ile Temel Koordinatlar Analizi yöntemlerine göre NTSYSpc v2.11 
programı yardımıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, tüm popülasyonlarda lokus baĢına 
ortalama allel sayısı 3 ile 14 arasında değiĢiklik göstermiĢ olup ortalaması 7,9 olarak saptanmıĢtır. 
Lokuslara ait ortalama polimorfizm bilgi içeriği değeri 0,84 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca 
populasyonlararasındaki genetik benzerlik 0,68 ile 0,91 arasında değiĢim göstermiĢtir. Elde edilen 
verilere göre, yerel F. arundinacea populasyonlarının gösterdikleri allel çeĢitliliği ile zengin bir genetik 
kaynak oldukları ve çeĢitliliklerinin muhafaza altına alınması açısından büyük önem taĢıdıkları 
sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yumak, Festuca arundinacea, SSR, genetik farklılık 
 

The Determination of Genetic Diversity of Festuca arundinacea 
Landraces Using SSR Molecular Markers 

 
Abstract: Fescue grass species (Festuca sp.) which are important for forage and is found naturally in 
our country, vary considerably in terms of morphological and agricultural features. This study was 
investigated in order to determine the genetic diversity of Festuca arundinacea landraces collected 
from different provinces of Turkey. In the study, the genetic characterization was made of 28 Festuca 
arundinacea landraces from 16 provinces. 14 SSR markers were used and after the pre-trial study 2 of 
them were removed because of being monomorphic. In the study, collected land races analyzed for 
genetic similarity, gene diversity ratios, allele frequencies between commercial chickens in population 
level by SSR markers with the aim of evaluating present potential of local chicken genetic resources. 
Data were analyzed according to Unweighted Pair Group Method with Arithmatic Mean, Neighbor-
Joining and Principle Coordinates Analysis with the program NTSYS pc v2.11. According to results, for 
all populations the mean number of alleles per SSR locus was 7.9,  ranging from 3 to 15. The 
polymorphism in formation content value for SSR locus was determined as 0.84. Genetic similarity 
ranged from 0.68 to 0.91. As a consequence, it was determined that Festuca arundinacea land races 
are rich genetic resources with their allelic diversity and their variety have a big importance for 
preservation. 

Keywords: Fescue grass, Festuca arundinacea, SSR, genetic diversity. 
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Diploid Dactylis Kromozomları Üzerinde 5S ve 45S rDNA Bölgelerinin 
Fiziki Olarak Haritalanması 
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Özet: Dactylis cinsi bir çok alt türü içeren tek bir türden oluĢmaktadır. Cins içerisinde kromozom sayısı 
2n=14 (diploid) ile 2n=42 (hexaploid) arasında değiĢmektedir. ġimdiye kadar Dactylis üzerinde 
yapılmıĢ olan sitogenetik çalıĢmalar mitoz kromozomlarının sayımı ve klasik yöntemler ile yapılmıĢ 
birkaç karyotip analizinden ibarettir. Dactylis kromozomlarının morfolojik olarak birbirine benzemesi 
nedeniyle klasik yöntemler ile elde edilmiĢ olan bu karyotipler genom analizlerinde sınırlı bir kullanıma 
sahiptir. Florasan in situ hibridizasyon (FISH) kromozomların yapı ve morfolojisinin incelenmesinde 
kullanılan yeni bir moleküler sitogenetik yöntemdir. Bu çalıĢmada FISH yöntemi kullanılarak 5S ve 45S 
rDNA bölgelerinin diploid Dactylis kromozomları üzerindeki lokasyonları fiziki olarak haritalanmıĢ ve 
elde edilen sonuçlar Dactylis cinsi içerinde yer alan diploid taxonların iliĢkilerini incelemede 
kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Dactylis, taksonomi, FISH, sitogenetik 
 

Mapping of 5S and 45S rDNA Locus of Mitosis Chromosome some 
Diploid Dactylis L. Accession by Fluorescent In Situ Hybridization 

Technic 
 
Abstract: The genus Dactylis have been termed belong to a lot of subspecies which was originated 
just a species. In Dactylis, diploid (2n = 14), hexaploid (2n = 42) and both betwen cytotypes have been 
observed. The genus member identification of morphologicall or geographically has been diffucult. 
Also the genus chrosomes are small so have been diffucult to determine karyomorpholojic properties 
by classical mettod. Because of this cytologically papers has been a few about genom analysis the 
genus Dactylis. We used fluorescent in situ hybridization (FISH), a modern cytogenetic technic, the 
first time were to observed dactylis chromosome structure and morphology. In this paper we used 5S 
and 45S rDNA sequence as a marker to observed diploid Dactylis genotype on mitosis. 

Keywords: Dactylis, ploploidi, taxonomi, FISH, cytogenetic 

This project was supported by TUBITAK with no 111O654. 
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Sivas Ekolojik KoĢullarında Soğuğa Dayanıklı Bezelye (Pisum sativum 
ssp. sativum L. ve ssp. arvense L.) Genotiplerinin Belirlenmesi 
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Özet: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
AraĢtırma Deneme Alanında, 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda yürütülen bu araĢtırmada; ülkemizin 
farklı bölgelerinden toplanmıĢ olan toplam 130 adet yerel bezelye genotipi ile 4 ticari çeĢit Sivas 
ekolojik koĢullarında kıĢa dayanıklılık düzeylerinin saptanması amacı ile materyal olarak kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmada, soğuğa dayanıklılık (1-5), bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane 
sayısı, 100 tane ağırlığı ve tane verimi gibi agronomik ve morfolojik özellikler incelenmiĢtir.Ġstanbul, 
Kars, Diyarbakır, Bolu ve Sivas orijinli toplam 5 adet bezelye yerel genotipi soğuğa yüksek düzeyde 
dayanıklı, Adıyaman, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Sakarya, Tokat, Afyon, Bingöl, Konya, Karaman, 
Van, Hakkari ve ġırnak orijinli bezelye genotipleri soğuğa dayanıklı oldukları saptanmıĢtır. Denizli, 
Edirne, Kırklareli, Manisa, KahramanmaraĢ, Giresun, Ordu orijinli bezelye genotipleri ve Ulubatlı, 
Kirazlı bezelye çeĢitleri soğuğa orta düzeyde toleranslı oldukları belirlenmiĢtir. Karina ve Jof  çeĢitleri 
soğuğa tolerans gösterememiĢ ve tüm bitkiler ölmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Bezelye, kıĢa dayanıklılık, yerel genotip 
 

Determination of Cold Resistant Pea (Pisum sativum ssp. sativum L. ve 
spp. arvense L.) Genotypes Under Sivas Ecological Conditions 

 
Abstract: The study was conducted to select cold tolerant accessions of pea genotypes in the Middle 
Anatolia Region (Sivas) of Turkey. A total of 130 local genotypes and four commercial varieties were 
screened for cold tolerance. Accessions were evaluated by using a 1–5 scale. Five accessions of pea 
from Ġstanbul, Kars, Diyarbakır, Bolu and Sivas were highly cold tolerant and 13 accessions from 
Adıyaman, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Sakarya, Tokat, Afyon, Bingöl, Konya, Karaman, Van, 
Hakkari ve ġırnak were cold tolerant. 7 accessions from Denizli, Edirne, Kırklareli, Manisa, 
KahramanmaraĢ, Giresun, Ordu and 2 commercial varieties (Ulubatlı, Kirazlı) were intermediate 
(Some leaves, between 25 and 50%, were withered and then turned black by freezing but there was 
no plant killing).  On the other hand,  Karina and Jof  commercial varieties were killed. The cold 
tolerant accessions of pea were superior to the best cultivar as far as hardiness is concerned. 

Keywords: Pea, Pisum sp., local genotypes, winter resistance. 
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Farklı Kültürel Uygulamalarla YetiĢtirilen Amazon ve Sırma Börülce 
ÇeĢitlerinin Verim ve Verim Özellikleri 
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Özet: Börülce fasulye gibi kullanılabilme özelliğine sahip bir bitkidir ve olumsuz ekolojik Ģartlardan, 
özellikle çiçeklenme dönemindeki yüksek sıcaklıklardan ve kuraktan fasulyeden daha az 
etkilenmektedir. Ayrıca börülcenin zengin vegetatif aksam oluĢturabilme yeteneği toprak korumada 
kullanılmaktadır. KarıĢık ekime girebilme ve özellikle çeltik ekili alanlarda münavebede kullanılabilme 
potansiyeli bu bitkinin bölgemizde de Ģansının olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle bölge 
Ģartlarımız için geliĢtirip 2010 yılında tescil ettirdiğimiz Sırma ve Amazon adlı kuru tane amaçlı börülce 
çeĢitlerimizin çiftçilere tanıtılması ve tarımının yaygınlaĢtırılması için yetiĢtirme paketinin hazırlanması 
gerekmektedir. Bu çalıĢma, iki çeĢidin uygun ekim zamanı ve bitki sıklığını ortaya koymak, bu 
faktörlerin bitkinin verim ve verim özelliklerine etkisini belirlemek üzere planlanmıĢtır. Denemeler 2 
farklı çevrede (konvansiyonel ve organik), 2 çeĢit (Amazon, Sırma), 2 ekim zamanı (erken ve geç 
ekim), 4 farklı sıra arası mesafesi (30, 45, 60, 75 cm) kullanılarak, 3 tekrarlamalı bölünen bölünmüĢ 
parseller deneme deseninde yürütülmüĢtür. Varyans analizi çevreler ayrı ayrı olacak Ģekilde 
yapılmıĢtır. Konvansiyonel uygulamanın yapıldığı Atakum‟da tane verimine zaman, çeĢit, sıra arasının, 
organik tarımın uygulandığı Bafra‟da zaman, sıra arası ve zaman x sıra arası interaksiyonunun etkisi 
olduğu tespit edilmiĢtir. Erken ekimde verimin her iki çevrede de daha yüksek olduğu, sıra arası 
daraldıkça bitkide tane veriminin azaldığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelime: Börülce, ekim zamanı, sıra arası 
 

Seed Yield and It’s Components of Amazon and Sırma Cowpea Varieties  
that are Grown with Different Cultivatons 

 
Abstract: Cowpea which can be used and consumed as bean is a legume plant. It is affected less 
than beans in the unfavorable ecological conditions and particulary the high temperatures and drought 
during flowering period. Otherwise it has got the ability to produce rich vegetative material therefore it 
is used in soil conservation. Cowpea can be sown in intercropping system and particulary at area 
which is sown rice it can be attended crop rotation. These show that cowpea has got a chance to 
grown in our region. Amazon and Sırma varieties were developed for our region conditions and were 
registered in 2010. The cultivation package of these varieties and should be prepared for the 
promotion of agriculture and introduced to farmer. This study were planned to determine the 
appropriate sowing time and plant density of two varieties and the effects of the seed yield and yield 
characteristics of these factors. The experiments were established on two enviroment (conventional 
and organic) split split plot desing with 3 replication at two varieties (Amazon, Sırma), two sowing time 
(early, late), four row space (30, 45, 60, 75 cm). Analysis of variance was done to separate on the 
environments. The effect of sowing time, variety, row spacing on the seed yield in Atakum that was 
made conventional agriculture; sowing time, row spacing and timexrow spacing interaction in Bafra 
that was made organic agriculture were significant as statistically. The highest seed yield per plant 
was obtained from early sowing time both enviroments. Narrow row spaces effected seed yield per 
plant negatively.  

Keywords: Cowpea, sowing time, row spacing 
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Göller Bölgesi Ġllerinde YetiĢtirilen Nohut Genotiplerinin Bazı Kalite ve 
Teknolojik Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi 
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Özet : AraĢtırma; Göller Bölgesinde yer alan illerden toplanan yerel nohut populasyonları ile yörede 
yetiĢtirilen tescilli nohut çeĢitlerinin tane ve bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2013-
2014 yıllarında SDÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri laboratuarlarında yürütülmüĢtür. Isparta, Burdur, 
Denizli, UĢak ve Afyonkarahisar illerinde nohut tarımının yoğun yapıldığı ilçe ve köylerde, üretici 
tarlalarından farklı nohut genotipleri ile en fazla yetiĢtirilen tescilli çeĢitlerin tohumları toplanmıĢ, 
ebatlarına ve kabuk renklerine göre gruplandırılmıĢtır. Denemede, elde edilen tohumlarda; kabuk 
oranı, 100 tane ağırlığı, elek analizi, tane nem içeriği, kuru ağırlık, yaĢ ağırlık, su alma kapasitesi ve 
indeksi, kuru hacim, ıslak hacim, ĢiĢme kapasitesi ve indeksi, piĢme süresi ve ham protein oranı 
özellikleri 3 tekrarlamalı olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen verilerle Tesadüf Parselleri Deneme 
desenine göre varyans analizi yapılmıĢ ve ortalamalar Tukey testi ile kıyaslanmıĢtır. AraĢtırma 
sonuçlarına göre; kuru ağırlık 32,27-60,49 g; yaĢ ağırlık 72,06-132,82 g; kuru hacim 27,33-49,66 ml; 
ıslak hacim 55,33-109,33 ml; ham protein oranı %18,24-27,57; piĢme süresi 30-90 dakika; 100 tane 
ağırlığı 34,79-64,99 g; kabuk oranı %0,66-3,07; su alma kapasitesi 0,39-0,72 g/tane; su alma indeksi 
0,7-3,46; ĢiĢme kapasitesi 0,253-1,153 g/tane; ĢiĢme indeksi 1,847-3,633 ve tane nem içeriği ise 
%3,88-12,27 arasında değiĢmiĢ olup, denemede kullanılan tohumların %35,15‟i 31 kalibre ve üzeri 
irilikte olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, kalite, teknolojik özellikler 
 

Evaluation for some Quality and Technological Properties of  Grown 
Chickpea Genotypes in The Lake District Provincials 

 
Abstract: Research was conducted grain and some technological properties of local chickpea 
populations collected from provinces near and located in the Lake District with registered chickpea 
varieties grown in the region at SDU Faculty of Agriculture Field Crops Laboratories in 2013-2014. 
Different chickpea genotypes with the most grown registered varieties seeds were collected and 
classified according to size and colour of testa from producer field sin provinces of Isparta, Burdur, 
Denizli, UĢak ve Afyonkarahisar of villages and towns where chickpea cultivation done intensely. In 
experiment,  in obtained seeds; properties of testa rate, 100 grain weight, sieve analysis, content of 
moisture grain, dry weight, wet weight, capacity of water in take and index, dry volume, wet volume, 
swelling capacity and index, cooking time and crude protein rate is determinated as three replications. 
It was made analysis of variance according to Completely Randomized Parcel Design with obtained 
data and averages was compared with test of Tukey. According to results; among dry weight 32.27-
60.49 g; wet weight 72.06-132.82 g; dry volume 27.33-49.66 ml; wet volume 55.33-109.33 ml; crude 
protein rate 18.24-27.57%; cooking time 30-90 minutes; 100 grain weight 34.79-64.99 g; testa rate 
0.66-3.07%; capacity of water in take 0.39-0.72 g/grain; water in take index 0.7-3.46; swelling capacity 
0.253-1.153 g/grain; swelling index 1.847-3.633 and content of moisture grain 3.88-12.27% have 
changed.  It is determinated as seeds in using experiment 35.15% are 31 calibre and upper size. 

Keywords: Chickpea, quality, technological properties 
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Çukurova Bölgesinde Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin KıĢlık 
Ekim Zamanında Verim ve Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, Çukurova iklim koĢullarında nohut (Cicer arietinum L.) çeĢit ıslahı amacıyla nohut 
hat ve çeĢitlerinin 2013-2014 üretim döneminde ekilerek verim ve verimle ilgili bazı özellikler 
incelenmiĢtir. Denemeler, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma Alanında Doğankent 
lokasyonunda yürütülmüĢtür. AraĢtırmada kıĢlık olarak 20 genotip ve çeĢit ekilerek değerlendirilmiĢtir. 
Yapılan çalıĢmada nohut  genotiplerinden  kıĢlık ekime yönelik seleksiyon ve değerlendirmeleri 
yapılmıĢtır. AraĢtırmanın yürütüldüğü yılda kıĢlık ekimlerden elde edilen en yüksek tane verim değeri 
388,8 kg/da olarak FLIP 07-184 C hattından en düĢük tane verim değeri 112,9 kg/da olarak FLIP 06-
158C hattından elde edilmiĢtir. 100 tane ağırlığı bakımından da 44,3-31,4 g ile en yüksek ve düĢük 
değerler arasında değiĢim göstermiĢtir. Bunlara ilave olarak çiçeklenme ve bitki boyu 
değerlendirmeleri de seleksiyon kriteri olarak değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü yılda hat ve 
çeĢitler üzerinde iklime bağlı yağıĢların gecikmesi ve çiçeklenme döneminin uygun koĢullarda olması 
nedeniyle antraknozun olumsuz etkisi tespit edilmemiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: KıĢlık nohut, verim, çeĢit ıslahı  
 

Evaluation of Chickpea (Cicer arietinum L.) Lines Interms of Yield and 
Morphologic Properties Under Winter Conditions of Çukurova Region  

 
Abstract: This research was conducted to determine the suitability for Chickpea lines under winter 
conditions of Cukurova region for variety breeding on research field of Eastern Meditarranean 
Agricultural Research Institute in 2012- 2013 and 2013-2014. In this study chickpeas were 
investigated in 17 lines and 3 varieties. 2012-2013 growing period of this time, the highest yield results 
were became from varieties Ġnci  with 353,93 kg/da, Seçkin 278,07 kg/da, FLIP 06-59C 275,41 kg/da 
the lowest yield results were became from line FLIP 85-1C with 4,67 kg/da. 100 grain weights of these 
varieties were between 42,87g and 31,77 g. 2013-2014 growing period of this time, the highest yield 
results were became from varieties Hasanbey with 362,6 kg/da, Ġnci 360,8kg/da, EN 1820 347,8 kg/da 
the lowest yield results were became from line EN1685  with 197 kg/da. 100 grain weights of these 
varieties were between 50,5 g and 35,1 g.  

Keywords: Winter chickpea, yield, variety breeding  
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Tokat ve Yöresinde Bulunan Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin 
Toplanarak Verim ve Bazı Tarımsal Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Oral Düzdemir

1*
, Bedrettin Selvi

2
, Yusuf Yanar

2
, Ahmet Yıldırım

4 

 
1
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Çankırı 

2
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat 

3
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Tokat 

4
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Karaman 

*
Sorumlu Yazar İletişim:orald@karatekin.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢmada Tokat ve yöresinde nohut üreticilerinin kullandıkları yerel çeĢitlerin antraknoz 
hastalığına dayanıklılıkları ile bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bunun için 2007 
yılı vejetasyon döneminde Tokat ve yöresinde nohut üretiminin yoğun olarak yapıldığı, yükseltileri 
394–1504 m arasında değiĢen farklı ilçelerdeki 38 farklı noktadan kuru tane örnekleri toplanmıĢtır. 
Toplanan kuru taneler tasnif edilerek (KoçbaĢı, KuĢbaĢı ve Bezelyemsi) 69 farklı genotip oluĢturulmuĢ, 
ayrıca yedi tescilli çeĢitte eklenerek toplam 76 genotipe ulaĢılmıĢtır. OluĢturulan setle Tokat ve 
yöresinde yetiĢtirilen nohut tarımsal performanslarının belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Genotiplerin 
tarımsal performanslarını tespit etmek için Tokat ekolojik Ģartlarında 2008-2009 yıllarında, tesadüf 
blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü tarla denemeleri yürütülmüĢtür. AraĢtırmada nohut 
genotiplerinde bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitki ana dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane 
sayısı, bitkide toplam verim, bitkide tane verimi, bitkide hasat indeksi ve 100 tane ağırlığı özellikleri 
incelenmiĢtir. Ġncelenen özelliklerde yerel genotipler bazı özelliklerde tescilli çeĢitlerden üstün 
görünseler de, her özellik için her iki yılda da öne çıkan bir genotip olmamıĢtır. Ayrıca cluster analizide 
(Kümeleme Analizi) yapılarak nohut genotipleri arasındaki iliĢkilerde ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, genotip, yerel çeĢit, verim, antraknoz 

 

Determination of Yield and some Plant Traits of Chickpea (Cicer 
arietinum L.) Genotypes Which Collected from Tokat and its Region 

 
Abstract: The aim of this study is to determine of yields and some agricultural plant characters of 
chickpea genotypes collected from Tokat province and its region. Chickpea dry grain samples as plant 
material were collected from 38 different points where chickpea intensive grown in Tokat province and 
its region during vegetation period of 2007. Height of the sample points, ranged from 394-1504 m. The 
grains were classified according to grain size. Consequently, 69 different genotypes were formed. 
Added seven registered varieties and it was reached a total of 76 genotype. The field trials were done 
at Tokat conditions in 2008-2009. The experiment was arranged in complete randomized blocks with 3 
replications. In this study, plant height, first pod height, plant number of stems, number of pods per 
plant, seed number per plant, total yield per plant, plant seed yield, harvest index and 100-grain weight 
of chickpea genotypes were  examined. The observed characteristics of local genotypes showed 
superior performance in some features. However, the genotype has not been prominent in every two 
years in all properties. Cluster analysis was conducted, it has tried to reveal the relationship between 
chickpea genotypes. 

Keywords: Chickpea, genotype, local varieties, yield 
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Türkiye’de YetiĢtiriciliği Yapılan Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum L.) 
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Özet: Nohut (Cicer arietinum L.) insan beslenmesinde önemli bir protein, yağ ve karbonhidrat 
kaynağıdır. Sürvey çalıĢmaları ülkemiz (47 ilden 806 noktadan örnek alınarak) nohut yetiĢtiriciliği 
yapılan alanlarındaki Ascochyta yanıklığı hastalık etmeni Didymella rabiei (Kovachevski) von Arx 
[anamorph: Ascochyta rabiei (Passerini) Labrousse]‟nin Ģiddetini belirlemek ve örnekleme yapmak 
amacı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneklemeler 10 dekara kadar en az 2, 10-100 dekar olan tarlalardan en 
az 5, 100 dekardan büyük olan alanlardan ise en az 8 farklı örnekleme yapılmıĢ tarlaların koordinatları 
belirlenmiĢtir. Her bir örnekleme 1 m

2
 alan üzerinde yapılmıĢtır. Ġncelenen tarlaların A. rabiei ile 

infeksiyon durumları 1-9 skalasına göre değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla sürvey yapılan alanlardaki 
nohut tarlaları, tüm tarlayı temsil edecek Ģekilde incelenerek değerlendirilmiĢtir. Hastalık Ģiddeti ile 
rakım ve nodül sayısı arasında anlamlı (ve negatif) iliĢki olduğu sırası ile (r= -0,314; p<0,001); (r= -
0,076; p<0,05) saptanmıĢtır. Nodul sayısı ile rakım arasında ise istatistiki açıdan pozitif iliĢki (r=0,064; 
p<0,069) olduğu görülmüĢtür. Türkiye genelinde ortalama olarak hastalık Ģiddeti %19,61, m

2
‟de 

yabancı ot sayısı 8,14, rakım 937 m ve her bitkide nodül sayısı ise 5,51 olarak saptanmıĢtır. 
ÇalıĢmamızda rakım yükseldikçe hastalık Ģiddetinin azaldığı saptanmıĢtır. Karadeniz ve Marmara 
Bölgelerinde hastalık Ģiddeti en yüksek olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelime: Nohut, Cicer arietinum L., ascochyta, nodül, rakım 
 

A View of Statistical Relationship Between Weed, Nodule Number and 
Altitude at Chickpea Plant (Cicer arietinum L.) Growing In Turkey 

 
Abstract: Chickpea (Cicer arietinum L.) is an important protein, fat and carbonhydrate source in 
human diet. Survey works made in our country. Survey works were made to determine (taking sample 
of 806 points from 47 provinces) Ascochyta blight  disease (Didymella rabiei (Kovachevski) von Arx 
[anamorph: Ascochyta rabiei (Passerini) Labrousse) severity and was aimed to sample at chickpea 
cultivation areas in our country. Coordinates were determined from sampling at least 2 up to 10 acres, 
least 5 from 10-100 acres fields, least 8 different sampling from bigger than 100 acres fields. Each of 
sampling was performed on 1 m2 fields. A. rabiei infections of investigated fields were evaluated 
according to 1-9 scale (Reddy and Singh, 1984; Chen et all., 2004). Chickpea field surveys at carried 
out in this fields forthis purpose ; evaluated fort o presents that field. It was determined that the 
relationship is mean between and (negative) severity with altitude and nodule numbers and 
respectively (r= -0,314; p<0,001); (r= -0,076; p<0,05). It was found that statistically positive 
relationship between nodule number with altitude (r=0,064; p<0,069). Avarage disease severity 
19.61%  in general of Turkey, weed number 8.14 at m

2
, altitude was 937 m and nodule number was 

5.51 were determined in each plant. In our study, ıt was found that; altitude was rised when the 
disease severity was decreased. The highest disease severity was determined at Blacksea and 
Bosphorus region.  

 
Keywords: Chickpea, Cicer arietinum L., Ascochyta, Nodule number, Altitude  
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Özet: Bu araĢtırmada, nohut tanesinde bulunan önemli kalite unsurları arasındaki iliĢkiler ile protein 
miktarı üzerine diğer kalite parametrelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiĢ ve cluster analizi ile 
dendrogram oluĢturulmuĢtur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, protein oranı ile nitrojensiz öz 
maddeler arasında önemli-negatif (-0,8030**) iliĢki tespit edilirken, protein oranı ile kükürt miktarı 
arasında önemli-pozitif (0,7535*) iliĢki bulunmuĢtur. Yapılan path analizine göre doğrudan etkilerinin 
yüksek olması nedeniyle protein oranına yönelik yapılacak olan çalıĢmalarda yağ oranı, bor miktarı, 
fosfor miktarı ve nitrojensiz öz maddeler oranı üzerinde durulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 
Nohut genotipleri üzerinde yapılan cluster analizi sonucunda genotiplerin baĢlıca 2 gruba ayrıldığı ve 
mesafenin 1,74-5,93 değerleri aralığında değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Dolaylı etki, korelasyon, nohutta kalite, path analizi 
 

Cluster Analysis in Chickpea Genotypes and Relations amongst 
Important Quality Parameters 

 
Abstract: In the present study, relations amongst the important quality parameters, direct-indirect 
effects on protein ratio in chickpea seeds were evaluated and dendrogram was made by cluster 
analysis. Statistical analysis showed that there was significant-negative relation between (-0.8030**) 
protein ratio and non-nitrogenous pith substances while there was significant-positive (0.7535*) 
relation between protein ratio and sulfur content. Results of the path analysis showed that oil ratio, 
content of boron and phosphorus and content of non-nitrogenous pith substances are important 
characteristics in case of protein based Works due to having high value of direct effect. Cluster 
analysis showed 2 main groups and distance among the genotypes was ranged from 1.74 to 5.93 
values. 

Key words: Correlation, indirect effect, quality in chickpea, path analysis. 
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Özet: Organik maddenin ayrıĢmasını hızlandırarak toprak verimliliğini olumsuz etkileyen küresel 
ısınmanın olumsuz etkisini azaltmak, organik maddece fakir olan Türkiye topraklarının yapısını 
muhafaza etmek amacıyla organik maddeler kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik yapısını iyileĢtiren organik madde kaynaklarının kısıtlı ve pahalı olması, organik madde 
kaynağı olan tarıma dayalı endüstri atıklarının kullanılmasına yönelik çalıĢmaların artmasını 
sağlamıĢtır. Öte yandan nüfusun hızla artması ve artan nüfus ile birlikte gıda iĢleyen fabrikaların 
sayısının da artması gıda atık miktarlarının artmasına ve buna paralel olarak sınırlı olan su ve toprak 
kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Atık yığınlarının oluĢturduğu bu sorunlar, artık ve atık 
miktarının azaltılmasına, değerlendirilmesine, değerlendirme verimliliğinin arttırılmasına ve kaynakların 
etkin kullanımına yönelik çalıĢmaları hızlandırmıĢtır.Bu derlemede, çevreye atıldığında ortamın 
oksijenini tükettiği için yaĢamı olumsuz etkileyen ve kirliliğe yol açan ama gübreleme amacıyla 
kullanıldığında toprağa olumlu katkılarının olduğu belirtilen peynir altı suyu ve Türkiye açısından 
önemli bir çevre problemi oluĢturan zeytinyağı atıkları karasu ve prinanın kompostlaĢtırılarak organik 
gübre olarak kullanılması hakkında genel bilgiler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Peynir altı suyu, zeytinyağı atıkları, kompost, organik gübre 
 

Availability of Olive Mill Wastewater and Whey so as to Fertilization in 
Agriculture 

 
Abstract: The organic substances have come into use to decrease the negative effect of global 
warming which affects the soil productivity negatively by speeding up the decay of organic substances, 
to conserve the structure of soils of Turkey which are deficient in organic substances.  The scarcity 
and expensiveness of the organic substances improving the physical, chemical and biologic structure 
of soil have caused the studies related to the usage of agriculture based industrial refuse which is a 
source of organic substance to increase. On the other hand; the increase in the population and along 
with it in the number of factories processing food cause the food refuse to increase and 
correspondingly cause the limited water and soil sources to be polluted. These problems posed by 
waste streams speed up the studies related with reducing, utilizing, and increasing the utilization 
efficiency of residue and refuse amounts and related with the effective use of sources. In this 
compilation, general information on composting and usage as fertilizer of whey, which affects life 
negatively and causes pollution when dropped in the environment because it consumes the oxygen 
but contributes to the soil when used for fertilization, and of olive mill wastewater and prina, which are 
posing an environmental problem for Turkey, is given. 

Keywords: Whey, olive mill wastewater, prina, compost, organic fertilizer 
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Kelkit Vadisi ve Artvin Ġlinden Toplanan Yerel Fasulye Populasyonları 
Ġçinden ġeker Tane Tipinde ÇeĢit GeliĢtirme ÇalıĢmaları (2010 Yılı) 
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Özet: Tarımın daha çok aile ihtiyacı veya yerel pazarlara yönelik, girdinin az ve çeĢidin yerel olduğu 
geleneksel tarım olarak nitelendirebileceğimiz tarzda sürmesini gerekli kılan alanlarımız coğrafik 
nedenler gibi etmenler sonucu uzun yılların doğal seleksiyonu ile bugünlere gelmiĢ, özellikle 
lezzetlerinin azalmadığı damak tadımıza daha uygun yerel materyalleri bulunduran birer hazinedir. 
Islahçı, tüketici taleplerini dikkate almak suretiyle yeni çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarında veya mevcut 
çeĢitlere kazandırılacak bazı özellikler için toplanmıĢ yerel populasyonlara olduğundan fazla ihtiyaç 
duymaktadır. Bu yerel materyallerin çeĢitli olumsuzluklar karĢısında yok olmadan çeĢit geliĢtirme 
çalıĢmalarında kullanılabilmesi tarımın sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu çalıĢma ile 
biyolojik çeĢitliliği ve seker populasyonları ile zengin olan Artvin ili ve Kelkit Vadisi‟nden toplanan ve 
daha önceki yıllarda tanımlanmaları gerçekleĢtirilmiĢ kuru fasulye genotipleri içinden saf hat 
seleksiyon yöntemi ile ülkemizde ihtiyacı hissedilen Ģeker tane tipinde genotiplerin seçilmesi ve bunlar 
arasındaki ümitvar genotiplerden yeni çeĢit/çeĢitlerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 
doğrultusunda 2010 yılındaki seleksiyon çalıĢması sonucunda Artvin Ġlinden 22, Kelkit Vadisi‟nden 64 
adet Ģeker tane tipinde genotip içinden 13‟ü Artvin Ġlinden, 32‟si Kelkit Vadisi‟nden olmak üzere toplam 
45 genotip bir sonraki yıla aktarılmak üzere seçilmiĢtir. Seçilen 45 genotipin 18‟inin bodur, 13‟ünün yarı 
sarılıcı ve 14‟ünün ise sarılıcı tip formunda oldukları görülmüĢtür. Bunun yanında seçilen 45 adet 
genotipin verim unsurlarına ait verilere uygulanan korelasyon ve path analizleri sonucunda verim ile 
verim unsurları arasındaki iliĢkiler pozitif veya negatif olarak dolaylı ve doğrudan ortaya konulmaya 
çalıĢılmıĢtır. Korelasyon analizi sonucunda bodur, yarı sarılıcı ve sarılıcı genotiplerde bitkide tane 
veriminin; bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve yüz tane ağırlıkları ile olumlu ve önemli/çok 
önemli iliĢkiler içinde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Artvin, Kelkit vadisi, kuru fasulye, çeĢit, ıslah, Ģeker 
 

Elliptic Seed Variety Development Studies among Local Bean 
Populations Collected from Kelkit Valley and Artvin 

 
Abstract: Our fields which necessitate continue traditional agriculture style that we can describe it as 
input is few and variety is local and agriculture is family need or intended to local markets, came to 
these days as a result of factors such as geographical reasons with long years‟ natural selection, 
particularly they are like a treasures having more local materials that are more suitable for our taste 
without decreasing their taste. Breeder need collected local populations to make present varieties 
have some characteristics, or by means of taking into consideration consumers‟ demands for new 
variety development studies. It is quite significant in terms of agriculture maintainability that these local 
materials can be used for variety development studies without disappearing due to some negative 
nesses. In this study, it is aimed to select elliptic seed genotypes which are felt the need of in our 
country among dry bean genotypes described in previous years and collected Artvin and Kelkit Valley 
which are rich in terms of biological diversity and elliptic populations with pure line selection and to 
develop a new variety/varieties from promising genotypes among them. In accordance with this 
purpose, as a result of selection study in 2010, totally 45 genotype which were 13 genotype collected 
from Artvin, 32 from Kelkit Valley were selected to transfer for a following year among elliptic seed 
genotypes which 22 were collected from Artvin,64 from Kelkit Valley. It was seen that 18 were dwarf, 
13 were semi-dwarf, 14 were climbing among 45 selected genotypes. Besides, it was tried to reveal 
relationships between yield and yield factors as positively or negatively and directly or indirectly as a 
result of correlation and path analysis conducted to data belong to 45 genotypes‟ yield factors. It was 
determined that dwarf, semi-dwarf, and climbing genotypes had positive and significant/quite 
significant relationships with seed yield per plant, length of pod, hundred seed weight. 

Keywords: Artvin, Kelkit Valley, dry bean, variety, breeding, elliptic 
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Topraksız Fasulye Kültüründe Azotun Rhizobium Bakteri Nodülasyonu 
ve Bitki GeliĢmi Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu çalıĢmada perlit kültüründe azotun ve bakteri aĢılamasının, fasulyenin (Phaseolus vulgaris) 
geliĢimi üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma kontrollü ortamda yürütülerek besi solüsyonu olarak 
modifiye Hoagland kullanılmıĢ; azot ve Rhizobium tropici bakteri suĢu değiĢken olarak denenmiĢtir. 
AraĢtırmada, azotlu gübre, bakteri aĢılaması, gübre+aĢılama birlikte yapılan ve kontrol olmak üzere 
dört uygulama kullanılmıĢtır. Yalnızca bakteri uygulanan grupta bitki baĢına ortalama 92,88 adet/bitki 
nodül oluĢumu gözlenirken diğer hiçbir grupta bakteri geliĢimi gözlenmemiĢtir. En yüksek baklada 
dane sayısına, gübre+aĢılama yapılan grupta ulaĢılmıĢtır. Azot ve aĢılama uygulanmayan grupta, 
bakla ve dane verimi yönünden daha düĢük değerler elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Su kültürü, nodülasyon, baklagil, azotlu gübreleme 
 

Effect of Nitrogen Fertilization and Rhizobium on Hydroponic Bean 
Culture 

 
Abstract: The study was conducted to evaluate the effects of nitrogen and bacteria inoculation on 
common bean growing (Phaseolus vulgaris) under perlite culture conditions. Modified Hoagland 
solution was used as medium, nitrogen and Rhizobium tropici bacteria strain were used as variable on 
controlled environments. In the research 3 treatments and control were used, namely, nitrogen 
fertilizer, bacteria inoculation, nitrogen+bacteria effects and without N and bacteria is control. Sole 
bacteria treatment yielded 92,88 nodules whereas none of the other applications caused nodule 
formation. The highest number of seeds per pod was achieved in nitrogen+bacteria application. The 
group which was not applied fertilizer and bacteria had less bean and seed numbers. 

Keywords: Hydroponics, nodulation, legume, nitrogen fertilizer 
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Özet: Rhizobia olarak adlandırılan simbiyotik bakteri, baklagil kökleri ile etkileĢim için de yeni organlar 
yani kök “nodülleri” oluĢturur, burada bakteriler biyolojik olarak kullanılamayan amonyak formundaki 
atmosferik azotu bol miktarda yarayıĢlı hale dönüĢtürürler. Simbiyotik azotfiksasyonu (SAF) doğal ve 
sürdürülebilir bir yolla her yıl tarım sistemlerine yaklaĢık olarak 40 milyon ton azot sağlamaktadır. 
Rhizobia ve kök nodül hücreleri arasındaki besin değiĢimine katılan taĢıyıcı proteinler, SAF için önemli 
olabilirler. Nitrogenaz, leghemoglobin, elektron taĢıma zinciri proteinleri ve diğer sistemlerdeki iĢlevleri 
için demirin Rhizobia'ya taĢınması gereklidir. Sitratın, nodül içindeki translokasyon için demir 
çözünürlüğünü arttırdığı ve simbiyozomalanın da depolanan demirin stabilitesine katkı da bulunduğu 
düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada, bir Medica gotruncatula nodülüne özgü ferric demire bağlı olarak 
sitrat akıĢının taĢıma kapasitesini fonksiyonel olarak karakterize edilmiĢ ve izole edilmiĢtir. Nodül 
geliĢiminin baĢlangıcından itibaren mevcut olan taĢıyıcı protein, multi drug and toxic compound 
extrusion (MATE) ailesine ait olduğu belirlenmiĢtir. Olgun nodüllerde protein, azotfiksasyon bölgesinde 
de mevcut olabilirken, onun ekspresyonu yalnızca dıĢ bölgede olduğu görülmüĢtür.TaĢıyıcıların SAF 
için gerekli olduğunu ve belki nodül içindeki ferrik demirin dağıtımına katıldığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Simbiyotik azotfiksasyonu, Medicago truncatula, taĢıyıcı, demir, sitrat 
 

Functional Characterization of Root Nodule Transporters Involved 
in Symbiotic Nitrogen Fixation 

 
Aabstract: Symbiotic bacteria, called rhizobia, interact with legume roots and ultimately generate new 
organs, root „nodules‟, in which they convert abundant but biologically unavailable atmospheric 
nitrogen into ammonia. Symbiotic nitrogen fixation (SNF) pumps around 40 million tons of nitrogen to 
the agricultural systems every year in a natural and sustainable way. Transport proteins involved in the 
exchange of nutrients between rhizobia and root nodule cells may be crucial for SNF. Iron has to be 
exported to rhizobia for the function in the nitrogenase, leghemoglobin, electron transport chain 
proteins and other systems. Citrate is thought to increase iron solubility for translocation within the 
nodule and may contribute to the stability of iron stored in the symbiosome space. We have isolated 
and functionally characterized a Medicago truncatula nodule-specific transporter capable of the citrate 
efflux dependent on ferric iron. The transporter belongs to the multidrug and toxic compound extrusion 
(MATE) family and is expressed early during the nodule development. In mature nodules, its 
expression is limited to the distal invasion zone, while the protein may be located also in the nitrogen-
fixation zone. We demonstrate that the transporter is indispensable for SNF and possibly involved in 
the allocation of ferric iron within the nodule. 

Keywords: Symbiotic nitrogen fixation, Medicago truncatula, transporter, iron, citrate 
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KıĢlık ve Yazlık YetiĢtirilen Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Ekim 
Zamanlarına Göre Bitkide Tane Verimi ile Bazı Bitkisel Özellikler 

Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi 
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Özet: Bu çalıĢmada amaç, nohutta bitkide tane verimi ile diğer özellikler arasındaki iliĢkileri 
belirleyerek kıĢlık ve yazlık ekime uygun bitki tipini ortaya koyabilmektir. Denemeler 1999-2001 
yıllarında Tokat Ģartlarında, Tesadüf Blokları BölünmüĢ Parseller Deneme deseninde 3 tekerrürlü 
olarak düzenlenmiĢtir. Ana parsellere ekim zamanları (kıĢlık ve yazlık), alt parsellere çeĢitler 
yerleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 
bitkide toplam verim, bitkide tane verimi, bitkide hasat indeksi ve 1000 tane ağırlığı özellikleri ele 
alınmıĢtır. Ekim zamanlarına göre bitkide tane verimi ile diğer bitkisel özellikler arasındaki iliĢkiler 
korelasyon ve path analizi yöntemleri kullanılarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, verim, korelasyon analizi, path analizi 
 

Determining the Relationships between Seed Yield per Plant and some 
Plant Characteristics according to Sowing Dates in Chickpea (Cicer 

arietinum L.) Grown in Winter and Summer 
 
Abstract: The aim of this study is to present favourable plant types for winter and summer sowing by 
determining the relationships between plant seed yields and other characteristics. Field trials were 
arranged randomized blocks in split plot design with three replications in Tokat conditions in the year 
1999-2001. Sowing dates (winter and summer) were located in main plots, varieties in sub-plots. In the 
study, plant height, first pod height, number of pod per plant, number of seed per plant, total biological 
yield per plant, seed yield per plant, harvest index per plant and 1000-seed weight were examined. 
Relationships between seed yield per plant and other characteristics were determined using 
correlation and path analysis methods according to sowing dates.. 

Keywords: Chickpea, yield, correlation analysis, path analysis 
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Özet: Baklagillerin yaprak alan indeksleri yüksek, fakat ıĢık geçirgenlik katsayıları düĢüktür. Bu 
nedenle gölgelenen yapraklarda fotosentez azalmakta, solunum artmasıyla asimilantların kaybı söz 
konusu olmaktadır. Bu çalıĢma farklı sıklıklarda yetiĢtirilen baklada yaprak alan değiĢimi, verim ve 
verime etki eden özelliklerin tespiti için planlanmıĢtır. Deneme iki yıl süreyle Samsun Ģartlarında, Filiz-
99 bakla çeĢidi ile 6 farklı ekim sıklığında (25x15, 25x25, 50x15, 50x25, 75x15, 75x25) 3 tekrarlamalı 
tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüĢtür. Veriler yıllar üzerinden birleĢtirilerek varysans 
analizi yapılmıĢtır. Varyans analiz sonucuna göre sıra aralıklarının bakla sayısı, gövde çapı, yüz tane 
ağırlığı, tane verimi ve yaprak alanına; sıra üzeri mesafelerin bitki boyu, ilk bakla yüksekliği ve tane 
verimine; yılların bitki boyu, dal sayısı, bakla sayısı, gövde çapı, bakla uzunluğu, yüz tane ağırlığı, tane 
verimi ve yaprakçık sayısına istatistiki olarak etki ettiği tespit edilmiĢtir.  Farklı sıra aralığı 
mesafelerinde ayrı ayrı yapılan korelasyon analizi sonucu; her 3 sıra aralığında da tane veriminin 
bakla sayısı, gövde çapı, bakla boyu ve yüz tane ağırlığı ile pozitif iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Yaprak 
alanı ile diğer özellikler arasında 25 cm sıra aralığında hiçbir iliĢki görülmezken, 50 cm sıra aralığında 
yaprak alanı ile gövde çapı arasında pozitif, 75 cm sıra aralığında yaprak alanı ile yaprakçık sayısı 
arasında pozitif, baklada tane sayısı ile negatif iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bakla, ekim sıklığı, yaprak alanı, korelasyon, path analizi         
 

Leaf Area and Yield Components Relationship of Broad Bean (Vicia faba 
L.) Sowed in Different Sowing Density 

 
Abstract: Leaf area index are high but light transmission coefficients are low in Legumes. Therefore, 
photosynthesis decreases in shaded leaves and loss of asimilant comes true with the increase of 
respiration. This study was planned to determine leaf area change, yield and properties effective on 
yield of broad bean sowed in different densities. Experiment was conducted in Samsun conditions for 
two years with Filiz-99 broad bean variety and at six different sowing densities (25x15, 25x25, 50x15, 
50x25, 75x15, 75x25) according to randomized completed block design with three replications. Datas 
were combined over the years and variance analysis was done. According to variance analysis result, 
those were determined that  row spacing affected pod number, stem diameter, a hundred seed weight, 
seed yield and leaf area; intrarow distances affected plant height, first pod height and seed yield; years 
affected plant height, branches number, pod number, stem diameter, pod length, a hundred seed 
weight, seed yield and leaflet number, statistically. As a result of correlation analysis made separately 
for different row spacing distances, a positive correlation between seed yield and pod number, stem 
diameter, pod height and a hundred seed weight was seen at three row spacing. When there was no 
relationship between leaf area and other features at 25 cm row spacing, a positive correlation was 
determined between leaf area and stem diameter at 50 cm row spacing and also for 75 cm row 
spacing leaf area had a positive correlation with leaflet number and a negative correlation with seed 
number in the pod.  

Keywords: Broad bean, sowing density, leaf area, correlation, path analysis  
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Özet: AraĢtırmanın amacı; mercimekte topraktan ve yapraktan farklı dozlarda demir sülfat ve çinko 

sülfat uygulamalarının verim ve tane mikro element içeriklerine etkilerini araĢtırmak ve sonuçta en 
etkili demir ve çinko sülfat uygulama Ģekli ve dozunu belirlemektir. Denemeler D.Ü. Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri deneme alanında 2012-2013 ve 2013-2014 yıllarında kurulmuĢtur. AraĢtırma 
denemeleri, rastgele bloklarda, bölünmüĢ parseller deneme desenine göre üç yinelemeli kurulmuĢtur. 
Ana parsellere mikro element dozları ve alt parsellere çeĢitler yerleĢtirilmiĢtir. Birinci yıl, üç kırmızı 
mercimek çeĢidi (ġakar, Fırat 87 ve Çağıl)'ne topraktan ve yapraktan farklı dozlarda demir sülfat ve 
çinko sülfat uygulanmıĢ ve bazı bitkisel karakterler ve tanelerde Fe ve Zn içeriklerine etkileri 
incelenmiĢtir. Birinci yıl denemeleri sonucuna göre en etkili mikro element dozu ve uygulama Ģekli 
belirlenmiĢtir. Bu uygulama, ikinci yıl altı çeĢitte (Yerli Kırmızı, Tigris, Kafkas, Seyran 96, Özbek ve 
Çiftçi) uygulanarak verim ve tanedeki mikro element içeriği üzerinde etkileri incelenmiĢtir. Birinci 
yılsonunda, topraktan Fe ve Zn sülfat uygulamasının, tane verimine ve tane mikro element içeriğine 
olumlu bir etkisi saptanmamıĢtır. Demir sülfatın %0,37 dozunda yapraktan uygulaması ise biyolojik 
verim, tane verimi ve tanelerde demir içeriğini kontrole göre önemli Ģekilde arttırmıĢtır. Yapraktan farklı 
dozlarda çinko sülfat uygulaması biyolojik verimi etkilememiĢ, %0,66 lık doz uygulaması tane verimini 
kontrole göre arttırmıĢtır. DüĢük olan tohum Zn içeriği, fazla farklı olmamakla birlikte, %0,66 doz 
seviyesinde diğerlerinden biraz fazla çıkmıĢtır. Bu nedenle, demir ve çinko sülfat için yapraktan %0,30 
dozunda uygulaması, çok sayıda mercimek genotipinin gözden geçirilmesi için uygun görülmüĢtür. 
2013-2014 yılında, yapraktan %0,30‟luk demir sülfat ve çinko sülfat uygulaması ile altı mercimek çeĢidi 
verim ve tanede mikro element içerikleri yönünden büyük farklılık göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler:  Mercimek, demir, çinko, çeĢit, doz, verim 
 

The Effects of Soil and Foliage Applications of Fe and Zn on Yield and 
Seed Microelement Contents in Lentil (Lens culinarisMedik.) 

 
Abstract: The objectives of this research were  to investigate the  effects of soil and foliage 
applications of iron and zinc sulfades on yield and seed microelement contents in lentils, and to 
determine an efficient evaluation technique for screening large number of lentil genotypes. The 
experiments were carried out in an experimental area in the Faculty of Agriculture at D.U. Turkey, 
during the years of 2012-2013 and 2013-2014. The experimental designs were randomized complete 
block with split-plot organization and had three replications. The microelement doses were located in 
main plots and lentil varieties in sub plots within main plots. Various doses of iron and zinc sulphades 
were applied to soil and foliages of three red lentil varieties (ġakar, Fırat 87 and Çağıl). Based on the 
results of the first year experiments, there was no any positive effects of soil applications of iron and 
zinc sulphade on yield and seed microelement contents. Soil microelement applications significantly 
reduced these characters when compared to controls. Foliage application of 0.37% iron sulphade 
resulted in significant increases in biological yield, seed yield and Fe content in the seeds. But, foliage 
application of zinc sulphade did not cause any significant effect  yield although seed yield was higher 
than control in 0.66% dose level. Mean zinc contents of seeds did not differ much from each other 
although it was slightly higher in 0.66% than the others doses. As a results of these findings, using 
foliar applicacation of 0.30% iron and zinc sulfade was selected as an efficient screening technique for 
various lentil genotypes. In 2013-2014, this technique was used to evaluate other six varieties 
(YerliKırmızı, Tigris, Kafkas, Seyran-96, Özbek and Çiftçi). There was great variation among six lentil 
cultivars for yield and seed microelement content. 

Keywords: Lentil, Lens culinaris, Fe, Zn, varieties, dosses, yield 
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ġanlıurfa-Ceylanpınar KoĢullarında YetiĢtirilen Yerli Kırmızı (Lens 
culinaris Medic.) Mercimek ÇeĢidine Farklı Miktarlarda Uygulanan 

Çinkonun Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi 
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Sorumlu Yazar İletişim: gulgunoktem@hotmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma ile ġanlıurfa-Ceylanpınar koĢullarında farklı miktarlarda uygulanan çinkonun Yerli 
Kırmızı mercimek çeĢidinin verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma 
2009 ve 2010 yıllarında, Ceylanpınar-TĠGEM arazilerinde çinko eksikliği görülen alanlarda 
yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Çinko 
uygulamaları, kontrol, 1 kg Zn/da, 2 kg  Zn/da, 3 kg  Zn/da ve 4 kg  Zn/da seviyelerinden oluĢmuĢ ve 
çinko kaynağı olarak çinko sülfat kullanılmıĢtır. Yerli kırmızı mercimek çeĢidi bitki boyu, bitkide bakla 
sayısı, hasat indeksi, bin tane ağırlığı ve tane verimi bakımından çinko uygulamalarından olumlu 
etkilenmiĢtir. Yapılan regresyon ve ekonomik analize göre 0,9 kg/da çinko seviyesi Yerli Kırmızı çeĢidi 
için en ekonomik çinko dozu olarak belirlenmiĢtir. Çinko uygulamalarının mutlaka eksiklik görülen 
alanlarda, toprak analizine göre ve önerilen doza göre yapılması ve her uygulama öncesi toprak 
analizinin yenilenmesi yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ġanlıurfa, Ceylanpınar, kırmızı mercimek, çinko 
 

Effect of Different Zinc Levels to Grain Yield and some Yield Components 
of Yerli Kırmızı Red Lentil Cultivar (Lens culinaris Medic) in ġanlıurfa-

Ceylanpınar Conditions 
 

Abstract: This research aimed to determination of zinc of different zinc levels to yield and yield 
characteristics of YerliKırmızı lentil cultivar in ġanlıurfa-Ceylanpınar conditions.The study was 
conducted at zinc deficit areas ofCeylanpınar-TĠGEM fieldsin the 2009-2010 years. Experimental 
design was randomized complete block design with four replicates. Zinc levels were control, 1 kg 
Zn/da, 2 kg Zn/da, 3 kg Zn/da and 4 kg Zn/da. Zinc sulphate was used as a zinc source. Plant height, 
number of pod per plant, harvest index, thousand kernel number and grain yield values ofYerliKırmızı 
varietywas affected positively from Zinc applications. According to regression and economic analyses, 
the most economical zinc dosage for Yerlikırmızı variety was found 0.9 kg/da.Soil analysis for Zinc 
should be performed before every application and advised dosage should be used for zinc.   

Keywords: ġanlıurfa, Ceylanpınar, red lentil, zinc 
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Mercimek (Lens culinaris M.) Germplasmında Herbisit Toleransı için 
Genetik ÇeĢitliliğin Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim: akadir602000@yahoo.com 
 
Özet: Mercimeğin verimini ve üretimini sınırlayan en önemli faktörlerden biri yabancı otlardır. Birçok yıl 
yabancı otlar mercimek veriminde %100‟e varan kayıplara neden olmaktadır.  Özellikle Ġç Anadolu 
Bölgesinde kıĢlık üretimin önündeki en önemli engel yabancı otlardır. Son yıllarda dünyada 
Imidazolinone (IMI) grubu herbisitlere dayanıklı mercimekler geliĢtirilmiĢ ve çiftçinin kullanımına 
sunulmuĢtur. ÇalıĢmanın amacı, Tarla Bitkileri Merkez AraĢtırma Enstitüsünde (TARM) geliĢtirilen 
mercimek hatlarının IMI grubu herbisitlere karĢı dayanımının çeĢitliliğini belirlemektir. Deneme 2014 
yılı sera, 2014/15 yılında ise tarla koĢullarında 2 yıl süre ile yürütülmüĢtür. Denemede Tarla Bitkileri 
Merkez AraĢtırma Enstitüsü Baklagil Islah Biriminde bulunan 759 adet hat materyal olarak 
kullanılmıĢtır. 2014 yılında serada yetiĢtirilen genotiplere erken geliĢme döneminde etken maddesi 40 
g/L olan imazomax SL olan Intervix

®
 Pro kimyasalı kullanılmıĢtır. Yapılan gözlem ve değerlendirmeler 

sonucu 36 kıĢlık materyal seçilmiĢtir. Seçilen kıĢlık materyal 2014/2015 yetiĢtirme döneminde 
bölünmüĢ parsel deneme deseninde 3 tekrarlamalı ve kontrol, normal ve 3 katı doz olacak Ģekilde 
Haymana‟da tarlaya ekilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda 35 numaralı kıĢlık kırmızı mercimek genotipinin IMI 
grubu herbisite tolerant olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Imidazolinone (IMI),  herbisit, mercimek, tolerant, yabancıot  
 

Determination of Genetic Diversity for HerbicideTolerance in Lentil  
(Lens culinaris M.) Germplasm 

 
Abstract: Weed is one of the most important factors limiting yield and production of lentil. Many years, 
weed causes yield losses up to 100%. Especially in Central Anatolia Region, weed is the most 
important constraint of the winter crop lentil production.   In the World, lentil was developed to  the 
diversity of resistant toImidazolinone (IMI) group herbicide and presented to farmer for use recently. 
The aim of this study is to determine the resistance to IMI group herbicides of developed lentil lines by 
Central Research Institute for Field Crops (CRIFC). Experiments were conducted for two years; first 
year (2014) in green house condition and second year ( 2014/15 cropping season) in field condition 
respectively. In experiment 759 lines were tested. In 2014, Intervix

®
 Pro with active agent  40 g/LT  

imazomax SL  was sprayed on lentil genotypes  of grown in green house. As a result of evaluation and 
observation, 36 winter type red lentil lines were selected. Selected winter red lines were planted in 
2014/2015 cropping season with split plot experimental design and three replication.  Standart doze 
and three times of normal doze herbicide  were  used in  addition to control in Haymana. As a result of 
this study No. 35  line were identified as tolerant to herbicide. 

Keywords: Imidazolinone (IMI),herbicide,lentil, tolerance, weed 
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Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Kriterleri 
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Özet: Fasulye, bezelye, mercimek, börülce, nohut ve baklayı içine alan yemeklik tane baklagiller 
binlerce yıldır insanların diyetlerinin önemli bir kısmını oluĢturmuĢlardır. Yemeklik tane baklagillerde 
besleme değeri bakımından kalite bileĢenleri; tüketicinin dikkate aldığı faktörler, besleme değerini 
olumlu yönde etkileyen bileĢenler ve besleme değerini olumsuz yönde etkileyen bileĢenler olarak üç 
ana baĢlıkta toplanabilir. Tüketicilerin dikkate aldığı faktörler, fiziksel özellikler (tohumun görünüĢü, 
rengi, kokusu, büyüklüğü), piĢme süresi ve besin olarak kullanımındaki çeĢitliliktir. Kalite 
bileĢenlerinden ikincisi ise besleme değeri ile ilgili olanlardır. Bunlardan yüksek protein, vitaminler, 
mineral maddeler besleme değeri ile diyetsel lifler ise sağlıkla iliĢkili olan bileĢenlerdir. Besleme 
değerini olumsuz yönde etkileyen faktörler ise enzim inhibitörleri, oligosakkaritler, fenolik bileĢikler, 
lektinler, siyanogenik glikozitler, saponinler, fitik asit-fitatlar ve fapvizm faktörleridir. Yemeklik tane 
baklagiller besin değeri olmayan, uzun süreli ve tek yanlı tüketilmeleri halinde önemli sorunlara yol 
açan antibesinsel maddeleri de içerirler. Bazı uygulamalarla (ısıl iĢlemler, çimlenme ve fermantasyon, 
piĢirme, öğütme vb.) bunların olumsuz etkileri kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yemeklik baklagil, kalite 
 

Quality Criteria in the Food Grain Legumes 
 
Abstract: Beans, peas, lentils, black-eyed peas , field peas and beans into the food legumes have 
formed an important part of people's diet for thousands of years. Legumes quality components; 
Factors taken into account the consumers, feed value and nutritive value of the components that 
positively affect adversely affecting the components can be grouped under three main headings.those 
related to feeding value: high protein , vitamins , mineral substances. Feeding value factors affecting 
adversely the enzyme inhibitors, oligosaccharides, phenolic compounds, lectins, cyanogenic 
glycosides, saponins, phytates and phytic acid - fapvizm factors. 

Keywords: Food grain legumes, quality 
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Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve ÇeĢitlerinin EskiĢehir, Kütahya ve UĢak 
KoĢullarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, nohut hat ve çeĢitlerinin EskiĢehir, Kütahya ve UĢak ekolojik koĢullarında bazı 
tarımsal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak Geçit 
KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliĢtirilen 9 hat ve 5 adet nohut çeĢidi 
kullanılmıĢtır. Denemeler, Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak, EskiĢehir ili 
TepebaĢı ilçesi Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanı, Kütahya ili 
AltıntaĢ Ġlçesi ve UĢak Ġli Ulubey ilçesinde çiftçi tarlalarında, 2014 yıllında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 
tarımsal özelliklerden; tane verimi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide tane sayısı, bitkide tane 
verimi ile 100 tane ağırlığı, su alma indeksi ve ĢiĢme kapasitesi gibi kalite özellikleri incelenmiĢtir. 
AraĢtırma sonucunda; en yüksek tane verimi (151,5 kg/da) ESNBVD-1 numaralı hattan, en düĢük tane 
verimi ise (74,2 kg/da) Hisar çeĢidinden elde edilmiĢtir. Bitki boyu 38,6-52,01 cm, ilk bakla yüksekliği 
20,1-32,2 cm, bitkide tane sayısı 8,6-17,1 adet, bitkide tane verimi 2,9-7,0 g/bitki, 100 tane ağırlığı 
38,2-45,2 g, su alma indeksi %0,97-1,08 ve ĢiĢme indeksi %2,222-2,388 arasında değiĢmiĢtir. 
ÇalıĢma neticesinde 2 hat umutvar olarak görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, verim ve kalite 
 

A Study to Determine some Agricultural and Quality Characteristics of 
Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties and Cultivars in Eskisehir, 

Kütahya and Usak Conditionals 
 
Abstract: This study was carry out to determine some agricultural and quality characteristics of 
chickpea varieties cultivars in EskiĢehir, Kütahya and UĢak conditionals. Nine varieties and five 
released chickpea cultivars which were registered by Transitional Zone Agricultural Research Institute 
were used in the experiment. This study was designed in randomized complete blocks with three 
replications at experimental area of EskiĢehir Transitional Zone Agricultural Research Institute, 

conditions of farmers the province of UĢak town of Ulubey and Kütahya town of Altıntas in 2014. In 
the study seed yield, plant height, first pod height, seed per/plant, yield per/plant and 100 seed weight, 
water absorption index, swelling capacity were determined. According to the results, the highest seed 
yields (151.5 kg/da) was produced by ESNBVD-1 variety and the lowest seed yields (74.2 kg/da) was 
produced by Hisar released chickpea. Plant height ranged from 38.6 to 52.0 cm, first pod height 
ranged from 20.1-32.2 cm, number of seeds per plant ranged from 8.6-17.1 seed/plant, , seed yield 
per plant ranged from 2.9-7 g/plant, 100 seed weight ranged from 38.2-45.2 g, water absorption index 
ranged from 0.97-1.08% and Swelling index ranged from  2.222-2.388%  were investigated for 

varieties and cultivars. Results of the study showed that; two lines were seen as hope in EskiĢehir, 
UĢak and Kütahya surroundings.  

Keywords: Chickpea, yield, and quality 
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Tescilli Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) ÇeĢitlerinin Erzurum 
Ekolojik KoĢullarına Adaptasyonu 
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Özet: Bu çalıĢma, tescilli 15 nohut çeĢidinin (Akçin-91, Aydın-92, Aziziye-94, Azkan, Canıtez-87, 
Çakır, Damla-89, Diyar-95, Gökçe, Hisar, ILC 482, IĢık-05, Ġzmir-92, Küsmen-99 ve YaĢa-05) Erzurum 
ekolojisine adaptasyonları, verim potansiyelleri ve mekanik hasada uygunluklarının belirlenmesi 
amacıyla, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟ne ait deneme alanında 2011 yılında tesadüf blokları 
deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. Ġncelenen bütün parametreler 
bakımından çeĢitler arasında önemli farkların bulunduğu saptanmıĢtır. ÇeĢitlerin fenoloji, verim ve 
mekanik hasada uygunluk durumu birlikte değerlendirildiğinde,  Erzurum ekolojik koĢullarına en uygun 
çeĢitlerin Aziziye-94, Çakır, YaĢa-05 ve Canıtez-87 olduğu kanaatine varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Nohut, çeĢit, verim, verim unsurları, adaptasyon 
 

The Adaptation of some Registered Chickpea (Cicer arietinum L.) 
Cultivars to Erzurum Ecological Conditions 

 
Abstract: This study was conducted in order to determine the adaptation, yield potential and suitability 
to mechanical harvesting of 15 chickpea cultivars (Akçin-91, Aydın-92, Aziziye-94, Azkan, Canıtez-87, 
Çakır, Damla-89, Diyar-95, Gökçe, Hisar, ILC 482, IĢık-05, Ġzmir-92, Küsmen-99 and YaĢa-05) under 
Erzurum ecological conditions. The experiment was arranged in randomized block design with three 
replicates in 2011 growing season on the experimental field of Ataturk University, Erzurum. All 
parameters investigated showed significant differences among cultivars. Phenology, yield and 
mechanical harvesting possibility of cultivars when considered together, it was concluded that Aziziye-
94, Çakır, YaĢa-05 and Canıtez-87 were the most suitable chickpea cultivars for Erzurum ecological 
conditions. 

Keywords: Chickpea, cultivar, yield, yield components, adaptation 
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UĢak Ekolojik KoĢullarında Yabancı Kaynaklı Bazı Nohut (Cicer arietinum 
L.) Genotiplerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Sorumlu Yazar İletişim:cahit.erdogan@gmail.com 
 
Özet: Bu araĢtırma, ICARDA'dan (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) 
sağlanan 41 nohut genotipinin bazı morfolojik ve tarımsal özelliklerinin belirlenerek amacıyla 2006 
yetiĢtirme sezonunda, UĢak ekolojik koĢullarında, tesadüf blokları deneme desenine göre iki 
tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür.AraĢtırma sonuçlarına göre, en yüksek bitki boyu 43,8 cm ile ILC 
3279 çeĢidinden; en fazla biyolojik verim 449,6 kg/da ile Flip 03-19C hattından; en yüksek dane verimi 
226,1 kg/da ile Flip 03-19C hattından; en yüksek yüz tohum ağırlığı değeri 41,8 g ile Flip 03-25C 
hattından; en kısa çiçeklenme süresi 35 gün ile Flip 02-89C, Flip 03-32C, Flip 03-38C, Flip 03-39C ve 
Flip 03-46C hatlarından; en uzun hasat süresi ise ILC 3279 hattından elde edilmiĢtir. Ayrıca yapılan 
korelasyon analizi sonucunda dane verimi ile biyolojik verim arasında yüksek bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 
Bir yıllık deneme sonucuna göre UĢak ekolojik koĢullarında bu nohut genotipleri içerisinde Flip 03-19C 
hattı ümitvar olarak öne çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, adaptasyon, verim, UĢak 
 

Determination of Agricultural Characteristics in Foreign Derived 
Chickpea (Cicer arietinum L.) Genotypes in UĢak Ecological Conditions 

 
Abstract: This studywas carried out in UĢak ecological conditions in 2006 growing season to 
determine some morphological and agricultural characteristics of 41 chickpea genotypes, derived from 
ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas). The experiment was laid out 
in a randomized complete block design with two replications. According to the results, the highest 
plant height (43.8 cm) was obtained from ILC 3279; the highest biomass value (449.6 kg/da) from Flip 
03-19C; the highest seed yield (226.1 kg/da) from Flip 03-19C; the highest 100-seed weight (41.8 g) 
from Flip 03-25C; the lowest days to flower (35 days) from Flip 02-89C, Flip 03-32C, Flip 03-38C, Flip 
03-39C and Flip 03-46C, and the highest days to harvest from  ILC 3279.Furthermore, it was 
determined from the correlation analysis that there was a strong correlation between seed yield and 
biomass. As a conclusion, the line Flip 03-19C becameprominent in UĢak ecological conditions. 

Keywords: chickpea, adaptation, yield, uĢak 
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Ġleri ÇıkmıĢ Nohut Islah Hatları ve ÇeĢitlerin Konya Ekolojik KoĢullarında 
Bazı Verim ve Verim Unsurları ile ilgili Özelliklerin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı nohut ıslah hatlarının Konya ekolojik koĢullarında verim ve verim unsurlarının 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak farklı AraĢtırma Enstitüsü ve 
Ġstasyonlarından temin edilen 11 Nohut hattı 5 Nohut çeĢidi kullanılmıĢtır. Denemeler Tesadüf Blokları 
deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 2014 yılında, Bahri DağdaĢ Uluslararası Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada çiçeklenme süresi, 
olgunlaĢma süresi, ilk bakla yüksekliği, bitki boyu, tane verimi ve yüz tane ağırlığı özellikleri 
incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada ilk bakla yüksekliği dıĢındaki diğer parametrelerde genotipler 
arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (p<0.01). Deneme sonucunda; en erkenci 
çeĢit 99,66 gün ile EN 1999 hattı olurken en yüksek çiçeklenme süresi 64,33 gün ile Canıtez 87 
çeĢidinde gözlemlenmiĢtir.  EN 2099 hattı ilk bakla yüksekliğinin  (20,23 cm), EN 1780 hattı ise bitki 
boyunun (48,03 cm) en yüksek olarak ölçüldü hatlar olmuĢlardır. 100 tane ağırlığı en yüksek olan hat 
EN 1835 (47,00 g) hattı olurken en yüksek tane verimi 301,08 kg/da ile EN 1721 hattında tespit 
edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢmada çiçeklenme gün sayısı ile olgunlaĢma gün sayısı arasında (r=0,84**) ve ilk 
bakla yüksekliği ile bitki boyu arasında (r=0,437**) önemli pozitif korelasyonlar belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, ıslah hatları, verim, verim unsurları 
 

Determination of Yield and Yield Characters of Advanced Chickpea 
Lines and Cultivars (Cicer arientinum L.) in Konya Ecological Conditions 

 
Abstract: In this study, we aimed to determine some yield and yield components of chickpea  
breeding lines and cultivars in Konya ecological conditions. In this research 11 chick pea lines and 5 
cultuvars obtained from Research Institute and Stations were used in material. Trials were conducted 
in Bahri Dağdas UTAEM experiment fields as a randomized complete block design with 4 replications 
in growing season in 2013. In this study, number of flowering days,  number of maturation days , first 
pod height, plant height, seed yield, number of pods  and hundred seed weight were investigated.As a 
result of this study; the shortest value in terms of maturation days is “EN 1999” lines with 99,66 day, 
the highest flowering days was obtained is “Canıtez 87” cultivars with 64,33 days. The highest in terms 
of first pod height (20.23 cm) “EN 2099” lines and plant height (48,03 cm) was measured “EN 1780” 
lines. The highest hundred seed weight was measured EN 1835 (47 g) lines while seed yield (301,08 
kg /da) was determined from the line of “EN 1721”. In addition ,positive and significant correlation 1% 
coefficient was obtained between number of flowering days with number of maturation days (r= 
0.962**), hundred seed weight with seed yield (r= 0,470**), the first pod height with plant height (r= 
0,537**) and number of pods  with seed yield (r= 0,754**). 

Keywords: Chikpea, yield, yield components 

 
  



11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

523 
 

Kireçli Toprakta YetiĢtirilen Farklı Nohut ÇeĢitlerine Çinkolu Gübre 
Uygulamalarının Mahsül Verimi ve Topraktan Alınan Çinko-Azot Miktarına 
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Özet: Farklı dozlarda çinkolu gübre uygulamasının çinko içeriği az olan kireçli toprakta yetiĢtirilen farklı 
nohut çeĢitlerinin verimi, bazı verim özellikleri ve dane ile topraktan kaldırılan çinko,fosfor ve azot 
miktarına etkisini belirlemek amacıyla; bu çalıĢma Konya Kadınhanı ilçesi Karakurt köyünde tarla 
Ģartlarında yürütülmüĢtür. Deneme toplam 10 nohut (Cicer arietinum) genotipi (6 çeĢit nohut: Azkan, 
YaĢa, Gökçe, Ilgaz, Ġnci, Çağatay), halk arasında Arjantin olarak bilinen popülasyon ve Rusya‟dan 
adaptasyon uyumuna bakılmak için getirilen 3 hat kullanılmıĢtır. Kuru Ģartlarda önceden nohut tarımı 
yapılan çiftçi arazisinde kurulan denemede ZnSO4 formundaki çinkolu gübre 0, 0,5, 1,0 ve 1,5 kg 
Zn/da dozlarında ekimden önce toprağa uygulanmıĢtır. GeliĢme dönemini tamamlayan bitkilerde bitki 
boyu, bitkide bakla sayısı, 100 tane ağırlığı, bitki yeĢil aksamı ağırlığı, dane verimi, hasat indeksi, 
danede ham protein, çinko içeriği ve fosfor içeriği ve ayrıca dane tarafından topraktan kaldırılan azot 
ve çinko miktarları belirlenmiĢtir. Denemede nohut genotipleri arasında verimde önemli. 

Anahtar Kelimeler: Nohut (Cicer arietinumL.), çinko, azot, fosfor, gübre 
 

The Effect of Yield and Zinc-Nitrogen Content Received from Soil of Zinc 
Fertilizer Application on Chickpea Varieties Growing at Calcareous Soils 

 

Abstract: In this study, the effect of different zinc doses application  on  chickpea varieties  growing at 
calcareous and low zinc content soils were investigated in order to determine yield of chickpea ,some 
grain yield characteristics and  the content of zinc, phosphorus and nitrogen removed from soil. This 
study was carried out in field conditions in Karakurt village of the Kadınhanı-Konya.10 genotypes of 
(Cicer arietinum cv. (6 chickpeas types Azkan, Yasa, Gokce, Ilgaz, Inci, Cagatay and Argentina 
chickpea population and 3 lines to reseach for the adaptation harmony brought from Russia) were 
studied. Zinc was applied to the soil at four doses 0, 0.5, 1.0, 1.5 kg da

-1
 as ZnSO4 before sowing 

under dry conditions. Chickpea samples of each variety were harvested mainly taking into account 
maturation periods. Plant height, number of pods per plant, hundred grain weight, green plant parts 
weight, grain yield, harvest index, grain zinc, crude protein and phosphorus contents and also nitrogen 
and zinc quantities of grain removed from the soil were determined in chickpea varieties. According to 
the results, there was observed significant differences between yield in chickpea cultivars (p 
<0.05).The highest yield Gokce (138.19 kg/da) and Azkan in (136.08 kg/da) genotypes and the lowest 
yield in the Argentine population (78.71 kg/da) was observed. At plant height, hundred grain weight, 
grain zinc, grain phosphorus contents, grain crude protein and  nitrogen and zinc quantities removed 
from soil were observed significant differences between chickpea cultivars (p <0.01). Crude protein in 
grains and plant height was found the interaction between zinc doses with chickpea varieties. 

Keywords: Chickpea (Cicer arietinum L.), zinc, nitrogen, phosphorus, fertilizers. 
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Tavuk Gübresinin Farklı Dozlarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) 
ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢma, organik gübre olarak kullanılabilecek bitki besin maddesi kaynaklarından biri olan 
tavuk gübresinin, bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeĢitlerinin verim ve verim özellikleri üzerine 
etkilerinin belirlenmesi amacı ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 
deneme alanında 2014 yılında yürütülmüĢtür. Denemede materyal olarak  IĢık 05 ve Azkan adlı nohut 
çeĢitleri ile tavuk gübresinin 4 farklı dozu (0, 150, 300 ve 450 kg/da) kullanılmıĢtır. Tavuk gübresi, AB 
Gıda San.Tic. A.ġ.‟nden, nohut çeĢitleri ise Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nden temin 
edilmiĢtir. AraĢtırma Tesadüf Blokları Faktöriyel Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak 
planlanmıĢtır. Denemede bitki boyu (cm), ilk baklanın yerden yüksekliği (cm), bitkide bakla sayısı 
(adet), baklada tane sayısı (adet), bitkide tane sayısı (adet), 1000 tane ağırlığı (g) ve tane verimi 
(kg/da) belirlenmiĢtir. Deneme sonucunda, tane verimleri değiĢen gübre dozlarına bağlı olarak; Azkan 
çeĢidinde 309,1-376,7 kg/da, IĢık çeĢidinde ise 335,6-385,9 kg/da arasında değerler vermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Cicer arietinum L., tavuk gübresi 
 

Determination of the Effects of Poultry Manure Doses on Yield and Yield 
Components of some Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties 

 
Abstract: This research was carried out to determinate the effects of poultry manure, that can be used 
as an organic plant nutrient source, on yield and yield components of some chickpea (Cicer arietinum 
L.) varieties at University of Uludağ, Faculty of Agriculture Research Center in 2014. In this research; 2 
chickpea varieties (IĢık 05, Azkan) and 4 different poultry manure doses (0, 150, 300 ve 450 kg/da) 
were used. Poultry manure was supplied from AB Food Corp. and chickpea varieties from Transitional 
Zone Agricultural Research Station. The research was arranged with respect to experimental design of 
randomized blocks with 3 replications. Plant height (cm), initial pod height (cm), number of pods per 
plant (unit), number of seeds per pod (unit), number of seeds per plant (unit), 1000 seeds weight (g), 
seed yield (kg/da) were investigated in the study. At the end of the research, due to varying poultry 
manure doses; seed yield values determinedat the range of 309.1-376.7 kg/da (Azkan) and 335.6-
385.9 kg/da (IĢık 05). 

Keywords: Chickpea, Cicer arietinum L., poultry manure 
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Nohut (Cicer arietinum L.) Islahında Generasyon Atlatma Tekniğinin 
Türkiye KoĢullarında Uygulanabilirliğinin AraĢtırılması 
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Özet: Kültürü yapılan nohut (Cicer arietinum L.) 2n:16 kromozoma sahip, kendine döllenen  tek yıllık 
bir baklagil bitkisidir. Ülkemizde genelde klasik ıslah metotları ile nohut çeĢidi geliĢtirilmektedir. Klasik 
ıslah çalıĢmalarında ise Toptan Seçme, Saf Hat Seleksiyonu, Pedigree, Bulk ve Single-seed metodları 
kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlar ile bir çeĢidin ıslahı en az 10-14 yıl arasında değiĢmektedir. 
Dolayısı ile nohutta çeĢit ıslahı çok uzun zaman almaktadır. Bunun nedeni ıslah çalıĢmalarının tarla 
koĢullarında yapılması ve senede sadece bir döl alınmasından kaynaklanmaktadır. ÇalıĢmanın amacı, 
Türkiye koĢullarında nohut ıslah süresinin jenerasyon atlatma yolu ile kısaltıla bilirliğinin 
araĢtırılmasıdır.  Bunun için açılan kademedeki materyal ve tek bitkiler 21.11.2013 tarihinde kıĢlık 
olarak ġanlıurfa‟ya ekilmiĢ ve 05.05.2014 tarihinde hasat edilmiĢtir. ġanlıurfa‟dan hasat edilen bu 
materyal 08.05.2014 tarihinde Ankara-Haymana‟ya ekilmiĢ ve 08.08.2014 tarihinde hasadı 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece aynı yıl 2 döl kademesi ilerletilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Nohut, ıslah, atlatma ıslahı 
 

Determination of Application of  Shuttle Breeding Technique for 
Chickpea (Cicer arietinum L.) Breeding  in Turkey’s Condition 
 

Abstract: Cultivated chickpea (Cicer arietinum L.) is a food legume crop which is a self-pollinated 
(2n:16 chromosomes) and annual species. In our country chickpea cultivar is improved by classical 
breeding methods generally. Among the classical breeding activities, methods of single seed descant, 
bulk, pedigree, mass selection, purlins selection  are used. Developing of a cultivar takes at least 10-
14 year in these methods. For this reason chickpea breeding activities requires long time. Because 
breeding activities are conducted under the field condition and only one generation can be advanced 
in a year. The aim of this study is to shorten breeding period under the Turkey condition with shuttle 
breeding method. Segregation materials and single plants were planted on 21 November 2014 as an 
winter crop in ġanlıurfa  and harvested on 05 May 2013. Then this material was planted  on 08 May 
2014 as an spring crop in Ankara and harvested on 08 July 2014. So in same year, two generations 
were advanced. 

Keywords: Chickpea, breeding, shuttle breeding 
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Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Nohut ( Cicer arietinum L.) 
Islah Materyali Ġleri Hatlarının Nohut Yanıklık Etmenine (Ascochyta rabiei 

(Pass) Labr.) KarĢı Reaksiyonlarının Tespit Edilmesi 
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Özet: Dünyanın en önemli problemlerinden birisi artan nufusun beslenmesidir. Ġnsanın yeterli ve 
dengeli beslenebilmesi için gerekli besin maddelerini alması gerekir. Nohut yüksek protein oranıyla 
insan beslenmesi için önemli bitkisel kaynaklardandır. Nohutta üretimi kısıtlayan en önemli biyotik 
stres faktörü nohut yanıklığı (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) hastalığıdır. Geçit KuĢağı Tarımsal 
AraĢtırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalıĢmalarının bir amacı da bu hastalığa karĢı dayanıklı çeĢit 
geliĢtirmektir. Bu çalıĢma 2014 yılında GKTAEM arazisinde yapılmıĢtır. ÇalıĢmada değerlendirilen 
materyal Enstitü tarafından geliĢtirilen gözlem bahçesi (129 hat), ön verim (27 hat), verim (20 hat) ve 
bölge verim (8 hat) denemesi kademesinde bulunan toplam 184 hattır. Materyal 2 metre 1 sıra olacak 
Ģekilde ekilmiĢtir. Kontrol hattı ve hastalık yayıcı olarak her 2 sırada bir kırmızı nohut populasyonu 
ekilmiĢtir. Hastalığı bulaĢtırmak için 2013 yılında EskiĢehir‟den toplanan hastalıklı bitki artıkları 
kullanılmıĢtır. Nispi nemi artırmak amacıyla yağıĢın olmadığı günlerde sprey sistemi ile sulama 
yapılmıĢtır. Değerlendirmede 1-9 skalası kullanılmıĢtır. Kontrol hattının 8 skoru almasından sonra  
hastalık okuması yapılmıĢtır. Değerlendirme sonucunda 184 adet materyalin 2 tanesi dayanıklı, 29 
tanesi orta dayanıklı, 77 tanesi toleranslı, 35 tanesi orta hassas, 24 tanesi hassas, 16 tanesi çok 
hassas bulunmuĢtur. 1 hat ölmüĢtür. Sonuçlardan ıslahta yararlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, Ascochyta, yanıklık, dayanıklılık, ıslah 
 

Chickpea (Cicer arietinum L.) Breeding Material Advanced Lines 
Agent of Transitional Zone Agricultural Research Institute to Chickpea 
Blight (Ascochyta rabiei (Pass) Labor.) Determination of the Reaction 

 
Abstract: Feeding the growing population is one of the most important problems in the world. People 
must receive the nutrients necessary for adequate and balanced. Chichpea plant sources are 
important for human nutrition with high protein content. The most important abiotic stress factors that 
constrain chickpea production chickpea blight (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) disease. Another 
purpose of breeding studies at the Transitional Zone Agricultural Research Institute is to develop 
varieties resistant to this disease. This study was conducted in GKTAEM land in 2014. The material 
developed by the Institute evaluated observation garden study (129 line), pre-yield (27 line), the total 
of 184 lines in the yield(20 line) and yield trial (8 line) stage. Material to be sown into 1 row 2 meters. 
As a spreader of disease and control populations have been planted in chickpea red line. Diseased 
plants collected from Eskisehir in 2013, now is used to infect. In order to increase the relative humidity 
days without precipitation it was made by spray irrigation system. 1-9 scale was used in the 
evaluation. After the evaluation is made of the control system diseases take 8 scores. The evaluation 
found 184 pieces of material resistant to two of them, 29 of them in middle resistant, tolerant 77 of 
them, 35 were middle-susceptible, 24 are susceptible, 16 of them were too susceptible. 1 line is dead. 
The results were used in the breeding. 

Keywords: Chickpea, Ascochyta, blight, endurance, breeding 
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Ġleri Kademedeki (F7) Mercimek Melez Popülasyonlarının Bazı Agro-
Morfolojik Bitkisel Karakterler Yönünden Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırma kapsamında, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve 
Hayvansal Üretim Bölümünde yürütülen kırmızı mercimek melezleme çalıĢmalarından geliĢtirilen; 
Karacadağ x Silvan melez kombinasyonuna ait 127 ve Karacadağ x Çağıl-2004 melez 
kombinasyonuna ait 54 adet ileri (F7 aĢamasında) kırmızı mercimek hattı, anaçları ve kontrol çeĢitleri 
(ġakar, Fırat-87, KıĢlık kırmızı, Kafkas) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu, 
Kozan/Adana ve Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu lokasyonlarında yetiĢtirilerek, 
önemli bazı agromorfolojik özellikler yönünden incelenmiĢ ve anaç genotipler ve standart çeĢitlerle 
kıyaslamalı olarak değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında, kırmızı mercimek ileri melez hatları; 
çiçeklenme süresi, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide boğum sayısı, bitkide bakla 
ve tohum sayısı, bitki tohum verimi, 1000 dane ağırlığı ve biyolojik verim gibi agromorfolojik bitkisel 
karakterler yönünden değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü her iki lokasyonda da anaç 
genotipler ve kontrol çeĢitlerine kıyasla, melez hatlarda incelenen kantitatif karakterler yönünden 
oldukça önemli varyasyonlar saptandığı, dane verimi ve verim komponentleri yönünden anaç 
genotipler ve standart çeĢitlere kıyasla bazı mercimek ileri hatlarının daha üstün performansa sahip 
olduğu ve bu hatların gelecekte çeĢit olarak ıslah edilme potansiyelinin bulunduğu sonucuna 
varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı mercimek, ileri hat, agromorfolojik özellik 
 

Evaluation of some Agromorphological Plant Characters in Advanced 
Cross Lines (F7) of Lentil  

 
Abstract: By this investigation, 127 and 54 red lentil advanced lines of F7 generation of Karacadağ x 
Silvan and Karacadağ x Çağıl-2004 cross combinations which were improved by the red lentil crossing 
studies at the Çukurova University, Vocational School of Kozan, Department of Plant and Animal 
Production, were planted together parental genotypes and control varieties (ġakar, Fırat-87, KıĢlık 
kırmızı, Kafkas) at two diverse locations as Çukurova University, Vocational School of Kozan, 
Kozan/Adana and Cumhuriyet University, Vocational School of Sivas, to evaluate for some 
agromorphological plant characters. Red lentil advanced lines were evaluated for flowering time, plant 
height, first pod height, number of branches per plant, number of nodes per plant, number of pods per 
plant, number of seeds per plant, 1000 grain weight and biological yield. Higher values of variations 
were observed for the researched quantitative plant characters compared to parental genotypes and 
control varieties at the both of locations. Superior promising advanced lines for grain yield and yield 
components compared to parental genotypes and control varieties having potential as a breeding 
variety for the future. 

Keywords: Red lentil, advanced line, agromorphological trait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu araĢtırma Çukurova Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmektedir (KMYO2013BAP1 nolu proje). 
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Bitlis-Ahlat KoĢullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Kuru 
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğeleri 
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Özet: Bu çalıĢma, farklı ekim zamanları ve çeĢitlerin kuru fasulyede tane verimi ve bazı tarımsal 
özelliklerin belirlenmesi amacıyla Bitlis-Ahlat ekolojik koĢullarında, çiftçi tarlasında 2014 yılında, 
Tesadüf  Bloklarında BölünmüĢ Parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 
AraĢtırma sonuçlarına göre; çeĢitlerin ortalaması olarak, en yüksek birim alan tane verimi birinci ekim 
zamanının uygulandığı parsellerden (483,84 kg/da) elde edilmiĢtir. Ekim zamanlarının ortalaması olarak 
en yüksek birim alan tane verimi (568,10 kg/da) Akman-98 çeĢidinden elde edilmiĢtir. Ekim zamanları 
ve çeĢitlerin ortalaması olarak; bitki boyu 62,37 cm, ilk bakla yüksekliği 14,68 cm, bitkide dal sayısı 5,11 
adet, bitkide bakla sayısı 31.06 adet, bitkide tane sayısı 102,44 adet, baklada tane sayısı 3,25 adet, 
hasat indeksi %47,91 biyolojik verim 895,56 kg/da olarak tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, ekim zamanı, çeĢit, verim, verim öğeler 
 

Determination of Yield and SomeYield Components of the Dry Bean 
Cultivars (Phaseolus vulgaris L.) Different Sowing Time Applications in 

Conditions of Bitlis-Ahlat 
 

Abstract: This research was conducted to determine of different sowing dates and kind son these ed 
yield and some agricultural characteristics of dry bean in Bitlis-Ahlat ecologic conditions, in the farmer 
field in 2014 by using “Randomized Split Block Design” with the three replications. According to the 
results of there search, as the aim of the kinds, in the plots that first sowing date had the most seed 
yield (483.84 kg/da) were taken. As the mean of the sowing dates, the most seed yield (568.10 kg/da) 
has taken Akman-98 kind. Inview of the mean of both sowing date sand kinds; the plant height 62.37 
cm, first pod height 14.68 cm, numbers of branch 5.11, numbers of pod per plant 31.06, numbers of 
seed per plant 102.44, numbers of seed per pod 3.25, harvest index %47.91 and biological yield 
895.56 kg/da 

Keywords: Drybean, Sowing Time, Variety, Yield. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma Yüksek Lisans tezinden özetlenmiĢtir. 
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Bazı Fasulye (Phaseolus sp.) Tür ve Genotiplerinin Antalya KoĢullarında 
Adaptasyonlarının Belirlenmesi 
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Özet: Bu çalıĢmada 124 fasulye genotipi Antalya koĢullarında adaptasyonlarını belirlemek amacıyla 
yetiĢtirilmiĢlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, bazı genotipler (APN 14091, 14101, 14106, 14108 ve 
14109) kontrol çeĢitten (APN 14074) daha erkenci ve daha yüksek verimli olarak tespit edilmiĢlerdir. 
Erkenci ve üstün verimli genotiplerin gelecek dönemlerde yapılacak ıslah programlarında ebeveyn 
olarak kullanılabileceği kanısına varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Fasulye, Phaseolus vulgaris, adaptasyon, verim 
 

Determination to Adaptation of some Bean (Phaseolus sp.) Species and 
Genotypes in Antalya Conditions 

 
Abstract: In this study, 124 bean genotypes were grown for determination to adaptation in Antalya 
conditions. According to results, some genotypes (APN 14091, 14101, 14106, 14108 and 14109) had 
better performance than the control check (APN 14074). It was assumed that superior genotypes for 
earliness and seed yield could be evaluated for breeding programs as parent in the future. 

Keywords: Bean, Phaseolus vulgaris, adaptation, yield 
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Erzincan Ekolojik KoĢullarına Uygun ve Yüksek Verimli Kuru Fasulye  
(Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bitkisel proteinlerin önemli kaynaklarından biri olan fasulye, direkt insan tüketimine yönelik 
dünyadaki en önemli baklagil bitkisidir. Bu araĢtırma Erzincan koĢullarına uygun ve tane verimi yüksek 
genotipleri belirlemek için 2005, 2006 ve 2007 yetiĢme mevsiminde tesadüf blokları deneme desenine 
göre 3 tekrarlı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırma yılarının ortalamasına göre, genotiplerin tane verimleri, 
kontrol çeĢitlerinde 126,74-172,44 kg/da, ıslah hatlarında 125,69-214,18 kg/da arasında olmuĢtur. 
Yine, genotiplerin 100 tane ağırlığı kontrol çeĢitlerinde 38,10-44,46 g, ıslah hatlarında ise 22,12-55,01 
g arasında değiĢmiĢtir. Tane verimi ile 100 tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli iliĢki bulunmuĢtur. 
Tane verimi ve 100 tane ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde 6 ve 7 nolu hatlar diğer hatlara ve ticari 
çeĢitlerine göre daha üstün olmuĢtur. Bu hatlar Erzincan ekolojik koĢulları için önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Fasulye, verim, verim unsurları 
 

Determination of High Yielding Beans Genotypes and Suitable for 
Erzincan Ecological Conditions 

 
Abstract: Bean that constitutes an important source of vegetable protein is the most important legume 
worldwide for direct human consumption. To determine high yielding dry bean genotypes and suitable 
for Erzincan conditions, this research was conducted using three  commercial  cultivars and seven 
breeding line in 2005, 2006 and 2007 growing seasons  based on randomized completely block design 
with three replicates. According to the experiment years‟ average, the seed yield of bean genotypes 
varied from 126.74 to 172.44 kg/da and from 125.69 to 214.18 kg/da in control and breeding line 
beans respectively. Three of the lines (6, 7 and 1) had higher yield than the control varieties. 
Moreover, 100-grain weight of bean genotypes ranged from 38.10 to 44.46 g and 22.12-55.01 g in 
control and breeding line beans respectively. Positive correlation were found between seed yield and 
100-grain weight. When evaluated together with grain yield and 100-grain weight, 6 and 7 breeding 
lines were found to superior to other breeding lines and commercial cultivars. These lines can be 
recommended for Erzincan ecological conditions. 

Keywords: Beans, yield, yield components 
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Farklı Sırık Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Hatlarının EskiĢehir 
Ekolojik KoĢullarında Verim, Verim Öğelerinin ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: EskiĢehir‟de 2014 yılında yürütülen bu çalıĢmada, 22 kuru fasulye hattı ve 3 kuru fasulye 
çeĢidinin tane verimi, farklı verim parametreleri ve bazı kalite özellikleri incelenmiĢtir.  Bu çalıĢma 
Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü AraĢtırma Alanlarında 2 farklı lokasyonda, 
Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. En yüksek tane verimi 
(257,3kg/da) 19 numaralı hattan, en düĢük tane verimi ise 16 numaralı hattan elde edilmiĢtir. 
AraĢtırmada, bitki boyu 35,3-99,8 cm, bitkide bakla sayısı 9,4-18,9 adet, bitkide tane sayısı 28,6-68,3 
adet, bitkide tane verimi 12,3-25,1 g, 100 tane ağırlığı 31,4-46,2 g, su alma kapasitesi 0,313-0,507 
g/tane ve ĢiĢme indeksi %2,044-2,241 arasında değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. ÇalıĢma neticesinde 
iki hat ümit var olarak görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, verim, kalite 
 

Determination of Yield, Yield Components and some Quality Properties 
of Different Climbing Bean (Phaseolus vulgaris L.) Varieties in EskiĢehir 

Conditions 
 

Abstract: Seed yield, some yield parameters and quality properties of 22 lines and 3 dry bean 
varieties were investigated in this study under conditions of EskiĢehir province to 2014 growing 
seasons. This study was designed in randomized complete blocks with four replications on research 
fields of Transitional Zone Agricultural Research Institute, at two locations. The highest seed yield 
(257,3kg/da) was produced by number 19  line, the lowest by number 16 line. In this study; plant 
height ranged from 35,3 to 99,8 cm, number of pods per plant ranged from 9,4 to 18,9 pods/plant, the 
number of seeds per plant ranged from 28,6 to 68,3 seeds/plant, seed weight per plant changed in 
between 12,3-25,1 g, 100 seeds weight changed in between 31,4-46,2 g, water absorption capacity 
changed in between 0,313-0,507 g/seed and swelling index changed in between 2,044-2,241%. 
Results of the study showed that; two lines were seen as promising lines in EskiĢehir. 
 
Keywords: Dry bean, yield, quality. 
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EskiĢehir Ekolojik KoĢullarında Farklı Bodur Kuru Fasulye (Phaseolus 
vulgaris L.) Hat ve ÇeĢitlerinin Verim, Bazı Verim Öğelerinin ve Bazı 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, EskiĢehir koĢullarında bodur kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) verim, verim ile 
ilgili bazı özellikler ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2014 yılında, Geçit KuĢağı 
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü AraĢtırma Alanlarında 2 farklı lokasyonda, Tesadüf Blokları 
Deneme Deseninde 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. AraĢtırmada, Enstitü tarafından geliĢtirilen 14 
hat ve 4 çeĢit kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın yürütüldüğü iki lokasyonda elde edilen en düĢük ve en 
yüksek değerler; verim değerleri 151,4-203,1 kg/da, bitki boyu 38,7-50,2 cm, ana dal sayısı 2,2-3,2 
adet, bitkide bakla sayısı 12,7-23,8 adet, bitkide tane verimi 13,2-26,8 g, 100 tane ağırlığı 26,1-49,4 g, 
su alma kapasitesi 0.282-0.539 g/tane ve ĢiĢme kapasitesi 0,243-0,498 ml/tane arasında değiĢim 
göstermiĢtir. ÇalıĢma neticesinde ESFBBVD-11 numaralı hat tescile sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, verim, kalite 
 

Determination of Yield, some Yield Components and some Quality 
Properties of Different Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.) Varieties in 

Eskisehir Contitions 
 

Abstract: This study has bean designed in randomized complete blocks with three replications on 
research fields of Transitional Zone Agricultural Research Institute, at two locations in order to 
determine yield, some yield components and some quality properties of different dry bean (Phaseolus 
vulgaris L.) varieties in Eskisehir conditions in 2014. 14 lines and 4 released dry bean cultivars which 
were registered by Transitional Zone Agricultural Research Institute were used in the experiment. 
According to the highest and lowest values accumulated during of study year at two locations; yield 
values change in between 151.4-203.1 kg/da,  plant height change in between 38.7-50.2 cm, change 
in between 2.2-3.2 number of branch per plant, pod numbers per plant change in between 12.7-23.8 
pods/plant, seed weight per plant change in between 26.1-49.4 g, 100 seeds weight change in 
between 26.1-49.4 g, water absorption capacity change in between 0.282-0.539 g/seed swelling 
capacity change in between 0.243-0.498 ml/seed. The results of the study, ESFBBVD-11 line has 
presented to registered. 

Keywords: Pinto bean, yield, quality. 
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Orta Karadeniz Bölgesi Geçit KuĢağında ġeker Fasulye Ġçin En Uygun 
Ekim Zamanının Belirlenmesi 
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Özet: ÇalıĢma 2008-2009 yılları arasında yürütülmüĢtür. Deneme Samsun ili Kavak ilçesinde çiftçi 
arazisinde yürütülmüĢtür ve materyal olarak Kavak ġekeri kuru fasulye popülasyonukullanılmıĢtır. 
Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur. Denemeler 30 
tohum/m

2
 sıklığında kurulmuĢtur.  Denemelerde bakım iĢlemleri Kara (1996)‟ya göre yapılmıĢtır. 

Denemelerde sıra sayısı 4, sıra aralığı 70 cm ve parsel uzunluğu 5 m‟dir. Denemelerde ortadaki 2 sıra 
değerlendirilmiĢ, kenarlardaki sıralar kenar tesir olarak alınmıĢtır. Denemelerde 15 Nisan, 30 Nisan, 15 
Mayıs ve 30 Mayıs ekim zamanları konu olarak alınmıĢtır. Ġstatistik analizler JMP paket programında 
yapılmıĢtır. En yüksek verimin 111,1 kg/da ile 15 Mayıs ekimlerinden alındığı çalıĢmada en düĢük 
verim 34,8 kg/da ile 15 Nisan ekimlerinden elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada regresyon analizi de yapılmıĢ ve 
regresyon formülü y = -15,4x

2
 + 96,36x - 49,55 olarak belirlenen çalıĢmanın R

2
 değeri 80,8 olarak 

bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, kuru fasulye, ekim zamanı 
 

Determining the Central Black Sea Region in the Sugar Gateway 
Generation to Best Beans Planting Time 

 

Abstract: Were conducted between 2008-2009 years of operation. The Poplars district of Samsun 
province of trial farmers were conducted annexs and material to the Poplars Sugar dry bean 
population is used. A coincidence blocks the tests according to the test pattern has been established 
as a repetitive 4. 30 seed trials/m2 frequency is established. Trials of land maintenance operations 
(1996) is made according to the.Key Words:  Karadeniz Region.  The number of trials as 4, 70 cm row 
spacing and the parcel shelf length 5 m from the ir. Trials as the middle 2 rows of the edges of the 
reviewed taken as the induced edge. Trials of 30 April 15 April, 15 May and October 30 May times 
taken as the subject. JMP statistical analysis package is made in the program. The Regression 
analysis of the study done and regression formula y = -15,4x2 + 96,36x - 49,55 work specified as the 
value of the R2 80,8 is found. 

Keywords: The Blacksea region, dry bean, sowing time 
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Konya Ekolojik KoĢullarında Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) 
Genotiplerinin Verim ve Normalize EdilmiĢ Fark Bitki Örtüsü 

Ġndekslerinin Belirlenmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı kuru fasulye genotiplerinin, Konya ekolojik koĢullarında verim ve normalize 
edilmiĢ fark bitki örtüsü indeksi (NDVI) değerleri ve verim ile NDVI değerleri aralarındaki iliĢkinin 
belirlenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak, Akman 98, Göksun, Göynük 98, 
KaracaĢehir 90, Noyanbey 98, Önceler 98, Yunus 90, Weighing ve Zülbiye çeĢitleri kullanılmıĢtır. 
Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 2014 yılında, Bahri DağdaĢ 
Uluslararası Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü deneme alanında yürütülmüĢtür. NDVI değerleri, %50 
meyve oluĢumu (R4) ve %50 tohum oluĢumu (R6) dönemleri olmak üzere iki dönemde yeĢil tarayıcı ile 
elde edilmiĢ olup, en yüksek değerler bakımından R4 dönemde 0,78 ile Göksun, R6 dönemde 0,83 ile 
Yunus 90 çeĢitlerinde, tane verimi bakımından yapılan değerlendirme de ise; en yüksek değer 407,5 
kg/da ile Weighing, en düĢük 103,2 kg/da ile Zülbiye çeĢitlerinde belirlenmiĢtir. Tane verimi ile her iki 
dönemde belirlenen NDVI değerleri arasındaki iliĢkiler istatistiki olarak önemli ve pozitif olarak tespit 
edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, verim, NDVI  
  

Studies on Index Determination of some Dry Bean Genotypes (Phaseolus 
vulgaris L.) Normalised Difference Vegetation under Konya Ecological 

Conditions 
 
Abstract: This study was conducted to determine the interactions “between yield and NDVI values” 
and “yield and normalised difference vegetation index (NDVI) of some dry bean genotypes under 
Konya ecological conditions. In the study, Akman 98, Göksun, Göynük 98, KaracaĢehir 90, Noyanbey 
98, Önceler 98, Yunus 90, Weighing ve Zülbiye varieties were used as plant materials. The trial was 
set up according to Randomized Block Design with 4 replications in experimental Bahri DağdaĢ 
International Agrciultural Eesearch Institute, in 2014. NDVI values were taken at two different stages 
bearing 50% of fruit formation (R4) and 50% of seed formation (R6) by using green seeker. The highest 
rate was obtained from Göksun with 0,78 value at R4 stage, and at R6 stage, Yunus 90 showed the 
highest rate with 0,83 value. Besides, Weighing gave the highest yield with 407,5 kg/da while Zülbiye 
yielded as the lowest with 103,2 kg/da. At both stages the statistical relationships between grain yield 
and NDVI values were determined as important and positive.  

Keywords: Dry beans, yield, NDVI 
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Bazı Kuru Fasulye Popülasyonlarının Önemli Agro-morfolojik Özellikler 
ve Adaptasyon Yeteneği Yönünden Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırmada,Washington State Üniversitesi-USDA (United States Department of 
Agriculture)‟dan temin edilen fasulye genotipleri ile ülkemizden toplanmıĢ bazı yerel fasulye 
popülasyonları, ülkemizde yetiĢtirilen kuru fasulye çeĢitleri ile birlikte, adaptasyon yeteneklerinin 
belirlenmesi ve agro-morfolojik bazı bitkisel özellikler yönünden değerlendirmek amacıyla 2013-14 
yetiĢtirme sezonunda Çukurova Üniversitesi, Kozan Meslek Yüksekokulu AraĢtırma ve Uygulama 
alanında yetiĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada;çiçeklenme süresi, bitki boyu, bitkide bakla sayısı, bitkide bakla 
ağırlığı, bitkide tohum sayısı, bitki tohum verimi, 100 tohum ağırlığı ve parsel verimi özellikleri 
incelenmiĢtir. Elde edilen verilere göre incelenen tüm özellikler yönünden önemli varyasyonlar 
belirlenmiĢ, çiçeklenme süresinin 35-60 gün, bitki boyunun 23.2-137.8 cm, bitkide bakla sayısının 5.7-
60.2 adet, bitkide bakla ağırlığının 4.7-92.0 g, bitkide tohum sayısının 14.7-239.8 adet, bitki tohum 
veriminin 2.1-49.1 g, 100 dane ağırlığının 5.7-50.2 g ve parsel veriminin 0.8-372 g arasında değiĢtiği 
saptanmıĢtır. AraĢtırmada yer alan fasulye çeĢitlerinde de incelenen özellikler yönünden önemli 
farklılıklar saptanmıĢ olup, incelenen fasulye genotiplerinin, kuru fasulye ıslahı çalıĢmaları için önemli 
bir kaynak teĢkil ettiği sonucuna varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, gen kaynakları, agro-morfolojik karakterizasyon, adaptasyon 
 

Evaluation of some Important Agro-Morphological Plant Traits and 
Adaptability in Common Bean Genotypes 

 
Abstract: By this research, a collection of common bean genotypes from the USDA, ARS, WRPIS, 
Washington State University (WSU), Regional Plant Introduction Station and common bean landraces 
and commercial varieties from Turkey, planted at Çukurova University, Research Field of Vocational 
School of Kozan to evaluate for several agromorphological plant characters and adaptability, during 
2013-14 cropping season. Days to flowering, plant height, number of pods per plant, weight of pods 
per plant, number of seeds per plant, grain yield per plant, 100 seed weight and grain yield per plot 
were researched. The results showed that valuable variations detected for the all researched plant 
characters; days to flowering ranged from 35 to 60 days, plant height ranged between 23.7-137.8 cm, 
number of pods per plant ranged from 5.7 to 60.2, weight of pods per plant ranged from 4.7 to 92.0 g, 
number of seeds per plant ranged from 14.7 to 239.8, weight of seeds per plant ranged between 2.1-
49.1 g, 100 seed weight ranged between 5.7-50.2 g and grain yield per plot ranged between 0.8-372 
g. In addition, diverse variations observed in common bean varieties. These results suggests that 
diverse variations of the common bean collections may facilitate management ant efficient utilization in 
common bean breeding programs. 

Keywords: Common bean, genetic resources, agro-morphological characterization, adaptability 
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Yerel Fasulye (Phaselous vulgaris L.) Genotiplerinde Bazı Morfolojik 
Özellikler Arasindaki ĠliĢkiler ve Path Analizi 
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Özet: Bu araĢtırma yerel fasulye (Phaselous vulgaris L.) genotiplerinde bazı morfolojik özellikler 
arasındaki iliĢkiler ve bu özelliklerin bitki boyu ile doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla 
2011 yılında Giresun‟da yapılmıĢtır. AraĢtırmada Giresun ilinden toplanan 8 farklı fasulye genotipi 
materyal olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
yapılmıĢtır. Bitki boyu ile bakla boyu, ilk bakla yüksekliği ve bitkide bakla sayısı arasında pozitif ve çok 
önemli iliĢkiler bulunmuĢtur. Bitki boyu ile tohum geniĢliği arasında ise negatif ve çok önemli iliĢki 
bulunmuĢtur. Path analiz sonuçları bitki boyuna katkıda bulunan baĢlıca özelliklerin yüksek doğrudan 
ve olumlu etkilerinden dolayı ilk bakla yüksekliği (0,523), bakla boyu (0,401), bakla geniĢliği (0,258) ve 
bitkide bakla sayısının (0,194) olduğunu ve bu özelliklerin fasulye ıslah çalıĢmalarında yüksek bitki 

boyu için seleksiyon kriterleri olarak kullanılabileceği belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Fasulye, Phaselous vulagaris, korelasyon, path analizi, bitki boyu 
 

Relationships Between some Morphological Properties and Path 
Analysis in Local Bean (Phaselous vulgaris L.) Genotypes   

 
Abstract: This study was conducted to determine the relationships among some morphological 
properties and their direct and indirect effects of contributing characters to plant height in local bean 
(Phaseolus vulgaris L.) genotypes in 2011 in Giresun. 8 different bean collected from Giresun 
genotypes were used in the study. The study was carried out in the Randomized Complete Block 
design with three replications. Highly significant and positive correlations were found between plant 
height and pod length, first pod height and pod per plant. Highly significant and negative correlations 
were found between plant height and seed width. Path coefficient analysis results in dicated that first 
pod height (0,523), pod length (0,401), pod width (0,258) and pod per plant (0,194) were the major 
plant heigth contributing characters due to their high directand positive effects on plant heigth and 
these characters could be used in common bean breeding as selection criteria for high plant height. 

Keywords: Bean, Phaselous vulagaris, correlation, path analysis, plant height 
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Sakarya KoĢullarında Bazı Barbunya Fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. 
var. Pinto) Genotiplerinin Tarımsal Özellikleri ve Kalite Parametrelerinin 

Belirlenmesi 
 

Mükerrem Melis Tunalı
1
, Bülent Cengiz

1
, Yakup Nogay

1
, Ramazan Akın

2 

 
1
Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sakarya 

2
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir 

Sorumlu Yazar Iletişim: melissstunali@gmail.com 
 
Özet: Bu çalıĢma Sakarya ekolojik koĢullarında seleksiyon yoluyla geliĢtirilen barbunya hatları ile bazı 
standart barbunya çeĢitlerinin tarımsal özellikleri ve kalite parametrelerinin belirlenmesi amacıyla 2014 
yılında yürütülmüĢtür. AraĢtırmada materyal olarak, Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Marmara 
Bölgesi Kuru Fasulye Islah AraĢtırmaları Projesi kapsamında elde edilen 4 adet (2010ADA13-6, 
2010ADA16-1, 2010ADA16-2, 2010ADA16-5) barbunyahattı ve 3 adet standart çeĢit (ÖNCELER, 
KANTAR, MECĠDĠYE) kullanılmıĢtır. Denemeler 2014 yılında Tesadüf Blokları deneme desenine göre 
Sakarya Mısır AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanlarına 4 tekrarlamalı olarak 5 m x 4 sıra ve 
0,70 cm parsellere elle ekilmiĢtir. Kalite analizleri ise EskiĢehir Geçit KuĢağı Tarımsal AraĢtırma 
Enstitüsü Müdürlüğü yemeklik tane baklagiller kalite laboratuvarında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma 
sonuçlarına göre; Sakarya-Merkez‟de fizyolojik olum gün sayısı 79,3-99,0 gün, bitki boyu 47,5-60,8 
cm, ilk bakla yüksekliği 12,3-13,8 cm,  bitkide bakla sayısı 18,0-36,4 adet/bitki, baklada tane sayısı 
3,5-5,8 adet/bakla, 100 tane ağırlığı 34,1-59,3 g ve tane verimi 202,3-308,7 kg/da arasında değiĢirken, 
ortalama kuru ağırlığın 32,4-51,4 g, ortalama yaĢ ağırlığın 68,8-100,7g,  kuru hacimin 130,5-148,5 l, 
yaĢ hacimin 210,3-256,8 l, su alma kapasitesinin 0,31-0,55 g/tane, ĢiĢme kapasitesinin 0,25-0,57 
ml/tane ve protein oranı değerlerinin de %19,1-22,5 değerleri arasında değiĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Barbunya fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. var. Pinto), tarımsal özellikler, verim, 
kalite  
 

Determine the Agronomic Characteristics and the Quality Parameters of 
some Standard Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L. var. Pinto) Varieties 

 
Abstract: This study was conducted to determine the agronomic characteristics and the quality 
parameters of some Standard pinto bean varieties and dry pinto bean lines improved through 
selectionin Sakarya ecologicalconditions. The materials of the study were 4 line (2010ADA13-6, 2010 
ADA16-1, 2010 ADA16-2, 2010 ADA16-5) which obtained from Marmara Dry Bean Breeding 
Research Project carried out by our Diractorate and 3 standarts varieties (ÖNCELER, KANTAR, 
MECĠDĠYE). This research was conducted in the trial fields of Sakarya Maize Research Institute, in 
randomized block designwith 4 replications (5mx4 line and 0,70cm plot) planted by hand in 2014. 
Quality analysis was conducted in Eskisehir Agricultural Research Institute Laboratory. The results 
indicated that; in Sakarya-Central  physiological maturity days ranged from 79.3 to 99.0 days,  plant 
height ranged from 47.5 to 60.8 cm, first pod height ranged from 12.3 to 13.8 cm,  number of pods per 
plant ranged from 18.0 to 36.4 units / plant, number of seeds per pod ranged from 3.5-5.8 pcs / pod, 
100 seed weight ranged from 34.1 to 59.3 g, grain yield ranged from 202.3 to 308.7 kg / ha ranges, 
protein ranged from 19.1 to 22.5%, average dry weight ranged from 32.4 to 51.4g, average wet weight 
ranged from 68.8 to 100.7g, dry volume ranged from 130.5 to 148.5 liters, wet volume ranged from 
210.3 to 256.8 liters, water absorption capacity ranged from 0.31 -0.55 g / unit, swelling capacity 
ranged from 0.191 to 0.225 mL of / unit. 

Keywords: Pintobean, AgronomicCharacteristics, Yield, Quality 
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Farklı Sıra Aralığı ve Fosfor Dozlarının MaĢ Fasulyesinde (Vigna radiate 
(L.) Wilczek) Verim ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi 

 
Fatih Bayındır

1*
, Mustafa Önder

1
 

 
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kampüs-KONYA-TÜRKİYE 
Sorumlu yazar iletişim: fatihbaydemir85@gmail.com 

 
Özet: Konya ekolojik Ģartlarında, farklı sıra aralığı ve fosfor dozlarının maĢ fasulyesinde verim ve bazı 
verim unsurları üzerine etkisini incelemek amacıyla 2013 yılında yapılan bu yüksek lisans tezi 
kapsamında, tohum materyali olarak; Karaman orijinli yerel bir çeĢit olan “BaĢyayla” isimli maĢ 
fasulyesi (genotip) kullanılmıĢtır. Tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre kurulan tarla 
denemesi; 4 farklı fosfor dozu (0, 4, 6 ve 8 kg/da), 4 farklı sıra aralığı mesafesi (30, 40, 50 ve 60 cm) 
ve 3 tekerrür olmak üzere 48 parselden oluĢmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre; sıra arası mesafelerin 
ortalaması olarak en yüksek tane verimi fosfor dozunun 6 kg/da uygulandığı parsellerden (83.73 
kg/da), en yüksek protein oranı ise fosfor dozunun 8 kg/da uygulandığı parsellerden (%22.40) elde 
edilmiĢtir. Fosfor dozu ortalaması dikkate alındığında ise; en yüksek tane verimi sıra arası 60 cm 
uygulandığı parsellerden (73.39 kg/da), en yüksek protein oranı ise sıra arası mesafesi 40 cm 
uygulandığı parsellerden (%21.83) elde edilmiĢtir. Sıra arası mesafeleri ve fosfor dozları ortalaması 
olarak; tane verimi 71 kg/da,protein oranı %21.59, protein verimi ise 15.44 kg/da, olarak tespit 
edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, fosfor dozu artıĢının tane verimi üzerinde olumlu etkisi olmakla 
birlikte, ortalama fosfor dozunda sıra arası mesafe arttıkça tane veriminin arttığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: MaĢ fasulyesi, ekim sıklığı, protein oranı, tane verimi. 
 

Effects of Row Spacing and Phosphorus Doses on the Yield and Yield 
Related Characteristics of Mung Bean [Vigna radiate (L.) Wilczek] 

 
Abstract: This research was made as an MSc thesis to evaluation the effects of row spacing and the 
doses of phosphorus on yield and yield components in mung bean during 2013 growing period. As 
material, local type of Karaman originated - BaĢyaylamung bean was used. Field trial was set up 
according to factorial design in randomized blocks and, consisted from a total of 48 plots;4 phosphorus 
doses (0, 4, 6 and 8 kg da

-1
),4 row spacing distances ( 30,40,50 and 60 cm) and three 

replications.Results showed that; the highest grain yield (83.73 kg da
-1

) was obtained from the plots of 
6 kg da

-1
 phosphorus dose while the highest protein ratio (22.40%) was on the 8 kg da

-1
 of phosphorus 

dose. Additionally, the highest seed yield (73.39 kg da
-1

) was determined on 60cm of row spacing 
while the highest protein ratio was on the 40 cm of row spacing. As the results of interaction, seed 
yield was 71.60 kg da

-1
, protein ratio was 21.59 and protein yield was 15.44kg da

-1
, respectively. 

Consequently, increasing of row spacing in the average value of phosphorus doses cause to an 
increase on the seed yield. 

Key words: Mas bean, protein ratio, seed yield, sowing density. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Bu çalıĢma, Prof. Dr. Mustafa Önder danıĢmanlığında Yüksek Lisans araĢtırmasını yürüten Fatih 
Baydemir‟in tezinden özetlenmiĢtir. 
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KahramanmaraĢ KoĢullarında Yabani ve Bazı Kültür Bezelye 
Genotiplerinin Agronomik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Ümit Girgel

1*
, Mustafa Çölkesen

1 

 
Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş,Turkey 
*
Sorumlu Yazar Iletişim: umitgirgel@ksu.edu.tr 

 
Özet: Bu çalıĢma, yabani ve kültür çeĢidi olmak üzere 4 bezelye genotipinin bazı morfolojik ve 
agronomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 2009-2010 ve 2010-2011 yetiĢtirme dönemlerinde 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüĢtür. 
Tesadüf blokları deneme desenine göre iki yıl süreyle dört tekerrürlü olarak yürütülen çalıĢmada 
genotipler arasındaki, agronomik farklılıklar ortaya konmuĢtur. Ġki yıllık birleĢtirilmiĢ varyans analiz 
sonuçlarına göre; genotipler arasında, bitki boyu (cm), dal sayısı (adet), 1000 tane ağırlığı (g), bitki 
baĢına ortalama bakla sayısı (adet), kuru tane verimi (kg/da), biyolojik verim (kg/da), özellikleri 
bakımından istatiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir. KahramanmaraĢ ekolojisine uygun 
yemeklik bezelye tiplerinin geliĢtirilmesinde incelenen bazı özellikler yönünden yabani bezelye 
genotiplerinin genetik materyal olarak ıslah çalıĢmalarında kullanılabileceği tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pisum sativum, yabani bezelye, ıslah, genotip, verim komponentleri  
 

The Determination of Agronomic and Morphology Properties of Wild and 
some Culture Pea Genotypes in KahramanmaraĢ Conditions 

 
Abstract: This study was carried out to determine some morphological and agronomic traits 
differences among 4 peas genotypes obtained from the wild and culture and in order to compare the 
genotypes in the view of examined of the characteristic,  Kahramanmaras Sutcu Ġmam University, 
Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in the growing season of 2009-2010 and 2010-2011. 
The study was carried out according to the randomized complete block design with four replications for 
two years, between the genotypes which were determined the agronomic differences. According to the 
results of the two-year combined the analysis of variance, genotypes between to the plant height (cm), 
branch number per plant (number), 1000-grain weight (g), number of mean pods per plant(number), 
grain yield (kg/da), biological yield (kg/da), was a statistically significant difference in terms of features, 
the genotypes. It was determined that the wild pea genotypes could be used the examined some in 
terms of features in the studies of breeding as genetic material the development appropriate to the 
Kahramanmaras ecology of food pea types.  

Keywords: Pisum sativum, wild peas, breed, genotype, yield component  
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Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Yerel Bezelye (Pisum 
sativum L.) ÇeĢit Ve Hatlarının Verim ve Kalite Açısından Çukurova 

Bölgesinde Değerlendirilmesi 
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2
, Meltem Türkeri

1
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, Murat Reis Akkaya

1
, Hatice Yücel
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Doğu Akdeniz TarımsalAraştırmaEnstitüsü-ADANA 

2
Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü., 

Kampüs/SİVAS 
*
Sorumlu Yazar Iletişim: durdanemart@yahoo.com 
 
Özet: Bu çalıĢma, 2013-2014 yılında, Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma alanında 
Doğankent lokasyonunda yürütülmüĢtür. Çukurova koĢullarında bezelyede (Pisum sativum) çeĢit 
ıslahı amacıyla verim ve verimle ilgili bazı özellikler arasındaki iliĢkilerin tespiti ve çeĢit geliĢtirme 
amacıyla, araĢtırmada ICARDA‟dan ve Menemen gen bankasından sağlanan yerel popülasyonlar ve 
tescilli çeĢitler kullanılmıĢtır. Denemeler kıĢlık olarak ekilmiĢ ve materyallerden kıĢlık ekime yönelik 
seleksiyon ve değerlendirmeler yapılmıĢtır.AraĢtırmanın yürütüldüğü yılda elde edilen ortalama en 
yüksek ve en düĢük tane verim değerleri 180.2-49.1 kg/da, çiçeklenme süresi 51-39,3 gün, bitki boyu 
93.8-47.2 cm, 100 tane ağırlığı 26,2-12 g arasında değiĢim gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kalite değerleri 
de Nır cihazında elde edilen en yüksek ve en düĢük kül değerleri %5,50-4,80, yağ değerleri %2,83-
0,25, lif değerleri %11,30-8,08, nem değerleri %14,83-12.65 ve protein değerleri %30.62-26.63 ve 
niĢasta değerleri %47,2-28,02 arasında değiĢim gösterdikleri tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bezelye, verim ve kalite değerleri, çeĢit ıslahı  
 

The Assessment of Local Pea Varieties and Lines Regarding Yield and 
Quality Perspectives in Cukurova Region 

 
Abstract: The this study was conducted in 2013-2014 on research field of Eastern Meditarranean 
Agricultural Research Institute. Research conducted with different local populations and pea vareties 
from ICARDA and Menemen gen bank under Çukurova conditions for pea variety breeding. Trials 
were investigated under winter conditions. At the year of the study, the highest, the lowest yield results 
were 180.2-49,1 kg/da, flowering  time were 51-39,3 days, plantheightwere 93,8-47,2 cm, 100 
grainweightswere 26,2-12 gr. In addition to these, the highest and the lowest ash results were 5,50-
4.80% fat results were 2,83-0,25%, fibre were 11,30-8,08%, humidity results were 14,83-12.65% and 
protein were 30,62-26,63%. 

Keywords: Pea, yield, quality and variety breeding 
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Çukurova KoĢullarında Bazı Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin 
Tohum Verimi ve Verim Komponentleri Bakımından Değerlendirilmesi 
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Özet: Bu araĢtırma, bazı bezelye (Pisum sativum L.) genotiplerinin Çukurova ekolojik koĢullarında, 
tohum verimi ve verim komponentlerini belirlemek ve yapılacak ıslah çalıĢmalarına yardımcı olmak 
amacı ile 2013-2014 yıllarında Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü AraĢtırma Alanında 
Doğankent lokasyonunda yürütülmüĢtür. Denemede materyal olarak, ICARDA'dan ve Menemen gen 
bankasından alınan yerel bezelye genotipleri ve tescilli çeĢitler kullanılmıĢtır. Genotipler ve çeĢitler 
üzerinde yapılan gözlemler sonucunda bitki boyu, çiçeklenme süresi, 100 tane ağırlığı ve tane verimi 
gibi komponentler incelenmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü yılda elde edilen analiz sonuçlarına göre 
ortalama en yüksek ve en düĢük tohum verim değerlerinin 199,7–88,4 kg/da, çiçeklenme gün sayısı 
50,7-29,7 gün, bitki boyu 105-48,3 cm,100 tane ağırlığı değerlerinin ise 27,1-13,8 g arasında değiĢim 
gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuçlar ileride yapılacak ıslah çalıĢmalarında da belirleyici bir 
faktör oluĢturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Bezelye (Pisum sativum L.), genotip, verim, verim komponentleri. 
 

Determination the Seed Yield and Yield Components of some Pea 
Genotypes Under Çukurova Ecological Conditions 

 
Abstract: This research was carried out to determine the seed yield and yield components of some 
pea genotypes under Çukurova ecological conditions during 2013 and 2014 at East Mediterranean 
Agricultural Research Institute Doğankent Location.  Genotypes and cultivars from Icarda and 
Menemen Gene Bank were used as trial material. Plant height, yield and seed yield were determined 
in this research. According to the results of the observation at genotypes, were exeminate plant 
weight, flowering number of day, seed yield, 100 seed weight. According to the results of the analyses; 
the highest and lowest seed yield values 199,7–88,4 kg/da, flowering number of day values50,7-29,7 
day, plant weight values105-48,3 cm,  100 seed weight 27,1-13,8 g were obtained from genotypes. 
This results provide an initial step toward the identification of (Pisum sativumL.) that may be useful for 
the development of breeding Pisum sativum. 

Keywords: Yield, yield component, genotype. 
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Bezelyede (Pisum sativum L.) Bitki Tane Verimi ile Bazı Bitkisel Özellikler 
Arasındaki ĠliĢkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi 
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2
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Melek Yüksekokulu-Çankırı, 

*
Sorumlu yazar iletişim: orald@karatekin.edu.tr 
 
Özet: Bu çalıĢmanın amacı farklı ekim zamanlarında yetiĢtirilen bezelyede bitkide tane verimi ile bazı 
bitkisel özellikler arasında iliĢkileri belirlemektir. Tokat ekolojik Ģartlarında 2005–2006 da 
yürütülmüĢtür. Tarla denemelerinde üç ticari bezelye çeĢidi üç farklı ekim zamanında (15 Mart, 1 
Nisan, 15 Nisan), tesadüf blokları bölünmüĢ parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 
yetiĢtirilmiĢtir. Ana parsellere ekim zamanı, alt parsellere de çeĢitler yerleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada, bitki 
boyu (cm), bitkide bakla sayısı (adet/bitki), baklada tane sayısı (adet/bakla), 100 tane ağırlığı (g), 
bitkide tane verimi (g/bitki) ve hasat indeksi (%) özellikleri incelenmiĢtir. Path analizi sonucuna göre 
bezelyede tane verimi üzerinde etkili en önemli özelliklerin bitkide bakla sayısı, 100 tane ağırlığı 
olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bezelye, bitkide tane verimi, korelasyon, path analizi 
 

Using Path Analysis to Determine the Relationship between Yield and 
Yield Components of Pea (Pisum sativum L.) 

 
Abstract The aim of this study was to determine the relationships between plant seed yield and some 
plant characteristics in pea. The research was conducted in 2005-2006 under Tokat ecological 
conditions. Field experiments were carried out in split plots in completely randomized blocks with three 
replications. Three pea cultivars (May, Bolero and Rona) were sown in three different sowing dates 
(15 March, 1 April, 15 April). The sowing dates and cultivars were organized in main plots and sub-
plots, respectively. Plant height (cm), number of pods per plant (pod/ plant), number of seeds per pod 
(seed/pod), 100 seed weight (g), plant seed yield (g/plant) and harvest index (%) traits were studied. 
According to path analysis results, the most important characteristics determining seed yield in pea 
were number of pods per plant and 100 seed weight.   

Keywords: Pea, plant seed yield, correlation, path analysis 

 

  

mailto:orald@karatekin.edu.tr


11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015 Çanakkale) 

 

543 
 

Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Çimlenme Döneminde Tuza 
Toleransı 
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Özet: AraĢtırma bezelye genotiplerinde çimlenme üzerine tuz konsantrasyonlarının etkisini belirlemek 
amacıyla, 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuvarların da yürütülmüĢtür. 
Çimlendirme denemesi “Tesadüf Parselleri Deneme Deseninde” iki faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak 
kurulmuĢtur. ÇalıĢmada, PS3053, PS3055, PS3057, PS4021, PS4023, PS4053A ve Ultrillo bezelye 
genotiplerideneme materyali olarak kullanılmıĢtır. Farklı tuz konsantrasyonlarının (kontrol, 30 mM, 60 
mM, 90 mM ve 120 mM) çimlenme oranı, çimlenme hızı, ortalama çimlenme zamanı ve hassalık 
indeksi üzerine etkileri incelenmiĢtir. Bezelye genotiplerinin tuz konsantrasyonlarına gösterdikleri 
tepkiler de farklı olmuĢtur. Tüm genotiplerde tuz içeriğindeki artıĢa bağlı olarak incelenen tüm özellikler 
kontrole göre önemli azalmalar belirlenmiĢtir. Tuz uygulamalarının genotiplerin hassaslık indeksleri 
dikkate alındığında, PS4023 ve Ultrillotuza en toleranslı genotipler olduğu belirlenirken, en hassas 
genotipin ise PS4021 ve PS4053A genotipleriolduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye, çimlenme, tuza tolerans 
 

Salinity Tolerance during Germination of Pea (Pisum sativum L.) 
Genotypes 

 
Abstract: Research was conducted to determine effects of salt concentrations on emergence and 
seedling development of pea genotypes. Trials were made during the year of 2013 on the laboratory of 
Selcuk University, Agricultural Faculty. Emergency trial was set up according to “Randomized Plots 
Design” by two factors and four replications. The pea genotypes; PS3053, PS3055, PS3057, PS4021, 
PS4023, PS4053A and Ultrillo were used as material for both of the trials. Effects of the five doses of 
salt concentrations [0 (control), 30 mM, 60 mM, 90 mM and 120 mM] on the ratio of emergency, speed 
of emergency, average time for emergency, index of sensibility of salt tolerance were evaluated. 
Responses of the pea genotypes for salt concentrations were differed. Comparing to the control, all of 
the investigated characteristics on the pea genotypes showed significant reduction by depending on 
the increasing salt level. According to the effects of salt application, the pea genotypes PS4023 and 
Ultrillowere the most tolerance by view of index of sensibility of salt tolerance while the pea genotypes 
PS4021 and PS4053Awere the most sensitive.  

Keywords: Pea, germination, salt tolerant 
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sativum) Tohumlarında Dormansinin Kırılması 

 
Alihan Çokkizgin

1*
, Mustafa Çölkesen

2
, Leyla Ġdikut

2
, Gülay Zülkadir

2
, Ümit Girgel

2
, Cumali Polat

2
,  

Ġlker Aydoğdu
2
 

 

1
Gaziantep Üniversitesi, Nurdağı Meslek Yüksekokulu, Nurdağı/Gaziantep, Turkey 

2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş, 

Turkey 
*
Sorumlu Yazar Iletişim: acokkizgin@gantep.edu.tr 

 
Özet: AraĢtırma KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 
Laboratuvarında yürütülmüĢ olup, bezelye yabani alttürlerinden Pisum sativum L. ssp. Elatius ve P. 
sativum L. ssp. sativum ile Bolero standart çeĢidinden yararlanılmıĢtır. Tohumun çimlenmesini 
hızlandırmak amacıyla 30-60-90 saniye Ģeklinde H2SO4, HCl ve HNO3 uygulamaları ile kontrol olarak 
saf su uygulaması yapılmıĢtır. ÇalıĢma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
yapılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre HClve  HNO3 uygulamalarında çimlenme 
süresinin kısaldığı saptanmıĢtır. Diğer yandan standart çeĢidin (cv. Bolero) çimlenme süresinin yabani 
bezelyelerin çimlenme sürelerinden daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bezelye (Pisum sativum L.), H2SO4, HCl, HNO3, dormansi, çimlenme 
 

Dormancy Breaking for Seeds of Wild Type Pea (Pisum sativum L. ssp. 
elatius and P. sativum L. ssp. sativum) 

 
Abstract: This study was carried out to KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam University, Faculty of 
Agriculture, Department of Field Crops Laboratory with Pisum sativum L. ssp. elatius and P. sativum L. 
ssp. sativum and cv. Bolero. H2SO4, HCl and HNO3 for 30-60-90 second applications were made for 
faster germination with control treatment (pure water). The experimental design comprised complete 
randomized blocks (CRD) with 3 replicates. According to result HClve HNO3 treatments has decreased 
germination time.  On the other hand cv. Bolero has longer germination time than wild pea genotypes.  

Keywords: Pea (Pisum sativum L.), H2SO4, HCl, HNO3, dormancy, germination 
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Türkiye Orijinli Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinin Soğuğa Dayanıklılık 
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Özet: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
AraĢtırma Deneme Alanında, 2013-2014 yetiĢtirme sezonunda yürütülen bu araĢtırmada; ülkemizin 
farklı bölgelerinden toplanmıĢ olan toplam 140 adet yerel bakla genotipi ile 3 ticari çeĢit Sivas ekolojik 
koĢullarında kıĢa dayanıklılık düzeylerinin saptanması amacı ile materyal olarak kullanılmıĢtır. 
AraĢtırmada, soğuğa dayanıklılık (1-5), bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane 
sayısı, 100 tane ağırlığı ve tane verimi gibi agronomik ve morfolojik özellikler incelenmiĢtir. Batman, 
Diyarbakır, Erzincan, Kars, Konya ve Van orijinli toplam 6 adet bakla yerel genotipi soğuğa yüksek 
düzeyde dayanıklı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Elazığ, Isparta, KahramanmaraĢ, 
Kastamonu, Kayseri, KırĢehir, Kocaeli, Sivas, Tokat ve Yozgat orijinli bakla genotipleri soğuğa 
dayanıklı oldukları saptanmıĢtır. Antakya, Aydın, Çanakkale, Edirne, EskiĢehir, Ġzmir, Ġstanbul, 
Malatya, Mardin, Samsun, Sinop orijinli bakla genotipleri ve Kıtık-2003 bakla çeĢidi soğuğa orta 
düzeyde toleranslı oldukları belirlenmiĢtir.  Filiz-99 ve Salkım  çeĢitleri soğuğa tolerans gösterememiĢ 
ve tüm bitkiler ölmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Bakla, yerel genotip,  kıĢa dayanıklılık. 
 

The Investigation of Turkish Origin Faba Bean (Vicia faba L.) Genotypes 
Regarding Cold Resistance 

 
Abstract: The study was aimed to select cold tolerant accessions of faba bean genotypes in the 
Middle Anatolia region (Sivas) of Turkey. A total of 140 local genotype and three commercial varieties 
Faba bean species was screened for cold tolerance. Accessions were evaluated by using 1–5 scale. 
Six accessions of Faba bean from Batman, Diyarbakır, Erzincan, Kars, Konya, Van were highly cold 
tolerant, while 16 accessions from Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Elazığ, Isparta, 
KahramanmaraĢ, Kastamonu, Kayseri, KırĢehir, Kocaeli, Sivas, Tokat ve Yozgat were cold tolerant. 11 
accessions from Antakya, Aydın, Çanakkale, Edirne, EskiĢehir, Ġzmir, Ġstanbul, Malatya, Mardin, 
Samsun, Sinop and 1 commercial variety (Kıtık-2003) were intermediate (Some leaves, between 25 
and 50%, were withered and then turned black by freezing but there was no plant killing).  Whereas 
Filiz-99 and Salkım  commercial varieties were killed. The cold tolerant accessions of faba bean 
accessions were superior to the best cultivar as far as hardiness is concerned.  

Keywords: Faba bean, Vicia faba L., local genotypes, winter resistance. 
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Farklı Demir Dozlarının Lüpen Bitkisinde Fide Döneminde Fotosentetik 
Verime Etkisi 
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Özet: Lüpen, protein değeri yüksek bir baklagil bitkisi olup farklı kullanım alanlarına sahiptir. Yüksek 
toprak kireci ve pH‟sı, ülkemizde lüpen üretimini sınırlayan önemli bir faktördür. Bu topraklarda demir, 
kireç tarafından bağlandığı için lüpen bitkisinde erken dönemde demir noksanlığına bağlı kloroz ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalıĢmada, kontrollü koĢullarda farklı dozlarda Fe uygulamalarının lüpen (Lupinus 
albus L.) bitkisinin fide dönemindeki fotosentetik verime etkisi araĢtırılmıĢtır. Lüpen tohumları pH‟sı ve 
kireç oranı yüksek toprak içeren 2 kg‟lık saksılara ekilmiĢ, deneme tesadüf parselleri deneme 
desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. Toprağa 3 farklı konsantrasyonda demir (0, 3 ve 6 mg 
Fe/kg toprak), sequestrene formunda sulama suyuyla birlikte uygulanmıĢtır. Klorozun baĢladığı erken 
fide döneminde fotosentetik verim ölçülmüĢtür. Elde edilen sonuçlara göre demir uygulaması 
yapılmamıĢ (Fe0) bitkilerde yapraklarda sararmanın (kloroz) belirgin Ģekilde ortaya çıktığı, demir 
uygulamasıyla sararmanın azaldığı görülmüĢtür. Demir uygulaması yapılmamıĢ (Fe0) saksılarda 
fotosentetik verim 0,89 olurken, bu değerin demir uygulamasıyla arttığı ve Fe2 dozunda 0,92 olduğu 
tespit edilmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Lupinus albus, Fe, kloroz, fotosentetik verim 
 

Effect of Different Iron Doses on Photosynthetic Yield for Lupin Plant in 
Seedling Period 

 
Abstract: Lupin is a legume plant, which has a high protein level, has different usage areas. High soil 
calcerous and pH is an important challenge for lupin production in our country. In that soil, chlorosis 
depends on iron deficiency occurs early seedling period due to retaining iron by calcerous. In this 
experiment, under controlled conditions effect of iron applications with different doses on 
photosynthetic yield for lupin plant (Lupinus albus L.) in early seedling period has been studied. Lupin 
seeds were sowed 2 kg pots that contains high pH and calcerous soil, the experiment was carried out 
following a randomized plot design involving three replications. Iron with three different doses (0, 3 and 
6 mg Fe / kg soil) was applied soil in sequestrene form via irrigation. Photosynthetic yield was 
measured in early seedling period when chlorosis started. According to data from the result, chlorosis 
appeared prominently in plants (Fe0) which weren‟t applied iron application and chlorosis decreased 
with iron application. Photosynthetic yield was 0.89 in pots Fe0. This value increased with iron 
application and it was determined as 0.92 in Fe2 dose. 
 

Keywords: Lupinus albus, Fe, chlorosis, photosynthetic yield 
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