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1. G�R�� 

Dünyada ekim alanı ve üretim miktarı bakımından ilk sırada yer alan kültür bitkisi 

bu�daydır. Tanesindeki uygun besleme de�eri, ta�ınma, depolama ve i�lenmesindeki 

kolaylıkla birlikte sahip oldu�u geni� adaptasyon sınırları nedeniyle bu�day 

günümüzde 50 ülkenin temel besini durumundadır (Kün, 1996). Toplam 217 milyon 

ha bu�day ekim alanından 632 milyon ton ürün elde edilmektedir, ortalama verim ise 

291 kg/da dır (FAO, 2004). Dünya nüfusunun büyük ço�unlu�u, günlük enerji 

ihtiyacının % 75 ini bu�day bitkisinden sa�lamaktadır. 

Artan dünya nüfusuyla birlikte ortaya çıkan açlık, tarımsal üretim açı�ını kapatmak 

amacıyla birim alandan daha fazla verim alan çe�itlerin yeti�tirilmesine neden 

olmaktadır. Bu sebeple bitkisel üretimin ve özellikle de bu�day üretiminin 

arttırılması hedeflenmektedir. Yapılan ıslah çalı�malarıyla yüksek verim 

potansiyeline sahip çok sayıda bu�day çe�idi geli�tirilmi�tir. Islah yoluyla elde edilen 

bu çe�itlerin genetik yapılarındaki verim potansiyelinin ortaya çıkartılması ancak 

yeti�tirme tekni�i uygulamalarının tam ve zamanında yerine getirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. 

Ülkemizde tarım alanlarının yakla�ık üçte birinde tek ba�ına bu�day tarımı 

yapılmaktadır. Yakla�ık 15 milyon insan için sadece geçim kayna�ı olan bu�day, 

tüm ülke nüfusunca tüketilmektedir. Bu�day Türkiye’de ekili� alanı ve üretim 

bakımından birinci sırada yer almaktadır. Son 25 yılda ekim alanı 9-9.5 milyon 

hektar, üretim ise 16.5–21.5 milyon ton arasında de�i�mi�tir. Ege Bölgesindeki 

bu�day ekim alanı yıllık 850–900 bin hektarla Türkiye’dekinin yakla�ık %10’unu 

olu�turmaktadır. Ege Bölgesinin ortalama verimi (230 kg/da) Türkiye ortalamasının 

1.5 katı kadardır. Ayrıca, 9.4 milyon hektarlık ekim alanı ve 21 milyon tonluk 

üretimi ile kültür bitkileri içinde ilk sırayı almaktadır (Anonim, 2005). Türkiye ki�i 

ba�ına 250 kg bu�day tüketimi ile Dünya’nın en fazla bu�day tüketen ülkeleri 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Bu�day üretiminin % 20 si Ege Bölgesinden sa�lanmaktadır. Bölge verimi Türkiye 

ortalamasının üzerinde olmasına kar�ın bölge ko�ulları, daha yüksek verim 
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potansiyeline sahiptir. Özellikle Ege Bölgesi sahil ku�a�ında, sonbaharda görülen 

a�ırı ya�ı�lar, bazı yıllarda ekimin gecikmesine neden olmaktadır. Ekimin erken 

yapıldı�ı zamanlarda olu�an su göllenmeleri “su kesmesi” olarak tanımlanan bitkiyi 

sarartıp, büyümesini yava�latan zarara neden olarak verim ve kaliteyi dü�ürmektedir. 

Bölgenin sahil ku�a�ı bölümünde ise yakla�ık 350.000 hektarlık alanda bu�day ekimi 

yapılmaktadır. Bu alanın 270.000 hektarında ekmeklik bu�day çe�itleri ekilirken, 

80.000 hektar alanda da makarnalık bu�day çe�itleri üretilmektedir. Bölgenin verim 

ortalaması 310-320 kg/da olup Türkiye ortalamasının 1.5 katı civarındadır. Sahil 

ku�a�ında ise verim ortalaması daha yüksek olup 450-500 kg/da’dır (Anonim, 2005). 

Mısırda artan koçan kurdu zararı ve yakın gelecekte ortaya çıkacak olan sulama 

sorunu ve bazı bölgelerde pamuk tarımında kar�ıla�ılan problemler sebebiyle bölgede 

bu�day yeti�tiricili�ine a�ırlık verilmesi daha uygundur.  

Ege Bölgesi içerisinde Aydın �li, bu�day tarımında önemli bir yere sahiptir. Büyük 

Menderes Havzasında yer alan Aydın �linde, 31.973 ha alanda, 149.978 ton bu�day 

üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2005).  

Bu�day verimleri de üretimde oldu�u gibi, iklime ba�lı olarak, yıldan yıla de�i�iklik 

göstermektedir. Yıllara ba�lı olarak, bu�day verimleri 1829-2324 kg/ha arasında 

de�i�mi�tir. Bu durum; bu�day verimlerinin çevre ve yıllara göre de�i�en iklim 

�artlarına çok ba�ımlı oldu�unu; kararlı ve yüksek bir verim için çevre faktörlerinin 

etkisini azaltıcı, çe�it ıslahı ve sulama gibi ö�elerin geli�tirilmesi gerekti�ini 

göstermektedir.  

Verime yönelik yapılan ıslah çalı�malarıyla yüksek verimli yeni çe�itler elde 

edilirken, elde edilen çe�itlerde tane protein oranı ve ekmeklik kalite bakımından 

ilerleme, belirli bir seviyede kalmı�tır (Vanlill ve Purchase, 1995). Bu�day kalitesini 

belirlemede kullanılan en önemli kalite parametresi tane protein miktarıdır. Protein 

miktarındaki faklılıklar büyük ölçüde genetik yapıdan kaynaklansa da azotlu gübre 

uygulaması ve iklim �artlarını içeren çevre faktörleri de protein miktarının 

belirlenmesinde oldukça etkilidir. Beslenmede ekmeklik olarak kullanılan bu�day 

ununun ekmeklik kalitesinin, artan protein içeri�iyle artaca�ı bilinmektedir (Randall 

et al., 1990). Azotlu gübrelemenin artmasıyla tanede protein konsantrasyonu artar ve 

ekmeklik kalitesi iyile�ir (Ayoub et al., 1994).  
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Ekmeklik kalitesi ile protein miktarı arasındaki do�rusal ili�ki sebebiyle yüksek 

protein oranı istenilir. Protein oranı genotip ve çevreden (özellikle tane doldurma 

dönemindeki iklim faktörleri) etkilenir (Lopez-Bellido ve ark., 1998). Di�er yandan, 

çe�itler arasında belirlenen protein kalitesindeki farklılık genellikle sedimentasyon 

testiyle de�erlendirilir, yüksek sedimentasyon de�eri, iyi ekmeklik kalitesi demektir. 

Dü�me sayısı de�erinin dü�ük olması, alfa-amilaz enzimi aktivitesinin yüksek olması 

demektir ki bu da, rengi bozulmu�, yapı�kan ve esnek olmayan hamura neden olur 

(Gooding et al., 2003). 

Yörede ekilen çe�itlerin veriminin yapılan projeler sonucunda ortalama 400-500 

kg/da seviyesinde oldu�u belirlenmi�tir, buna kar�ın kalite potansiyelleri ölçülen bazı 

özellikler yönünden dü�ük seviyelerdedir. Genel anlamda üretim yeterli olmakla 

birlikte, kaliteli un gereksinmesini kar�ılamak amacıyla bu�day ithali yapılmaktadır. 

(Erkul, 2006). Ülkemizde ara�tırma enstitüleri tarafından geli�tirilen ekmeklik 

bu�day çe�itlerinin kaliteleri konusunda yapılan çalı�malar genel olarak 

de�erlendirildi�inde, farklı bölge ko�ullarında yeti�tirilen çe�itlerin kalite 

potansiyellerinin sadece kı�lık çe�itlerin yeti�tirildi�i Orta Anadolu ve Güneydo�u 

Anadolu bölgeleri için yapıldı�ı görülmektedir. Ege Bölgesinde de gerçekle�tirilmi� 

ve literatürde yer almı� çok az sayıda kalite çalı�ması bulunmaktadır.  

Aydın ve ark. (2005) Amasya ve Samsun lokasyonlarında gerçekle�tirdikleri 

ara�tırmada verim ö�elerinin yanında ekmeklik bu�day genotiplerinin kalite 

özelliklerinden protein oranı ve sedimentasyon de�erlerini incelemi�lerdir. 

Ara�tırmada ele alınan genotiplerin protein oranları % 10.6 ile % 12.4, 

sedimentasyon de�erleri ise 27 ml ile 51 ml arasında de�i�im göstermi�tir. �ncelenen 

genotiplerin protein bakımından orta, sedimentasyon de�erleri bakımından iyi ve çok 

iyi de�erler verdi�i ortaya çıkmaktadır.  

Tayyar (2005) tarafından Çanakkale-Biga ko�ullarında farklı ekmeklik bu�day çe�it 

ve hatlarında ekmeklik kalitesi bakımından önem ta�ıyan gluten, gluten indeks ve 

sedimentasyon parametreleri incelenmi�tir. Çalı�mada gluten de�erleri % 30.5-42.5, 

gluten indeksleri % 47.5-97.5 ve sedimantasyon de�erleri 30.5-61.0 ml arasında 

bulunmu�tur. Sonuç olarak özellikle Flamura, Dropia ve Gelibolu çe�itleri yöredeki 

yeti�tiriciler için tavsiye edilmi�tir. 
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Bursa ko�ullarında geli�tirilen ekmeklik bu�day hatlarında hektolitre a�ırlı�ı, 1000 

tane a�ırlı�ı, ya� gluten miktarı ve protein oranı de�erleri incelenmi�tir. Ara�tırmada 

saptanan bulgular iki yıllık ortalama de�erler üzerinden incelendi�inde, genotiplerin 

hektolitre a�ırlıklarının 77.9- 81.3 kg/hl, 1000 tane a�ırlıklarının 42.9- 51.2 g, ya� öz 

miktarlarının % 22.3- 38.0, protein oranının %11.9-13.4 arasında de�i�ti�i 

saptanmı�tır (Ya�dı, 2004).  

Kahramanmara� ko�ullarında 1993-94 ve 1994-95 yıllarında Budak ve Karaaltın 

(1996) tarafından yürütülen bir çalı�mada 16 ekmeklik ve 13 makarnalık bu�day 

çe�itlerinde kalite parametrelerinden protein oranı, camsılık ve unsuluk oranı, ya� 

gluten ve kuru gluten oranları incelenmi�tir. Denemede yer alan genotiplerde kalite 

özellikleri bakımından önemli farklılıklar bulunmu�tur. 

Kalaycı ve ark. (1996), Batı Geçit Bölgesi ko�ullarında iki ekmeklik (Gerek 79 ve 

Bolal 2973) ve iki makarnalık (Çakmak 79 ve Kunduru 1149) bu�day çe�idinin 

verim ve protein içeri�i üzerine azotun etkisini incelemi�lerdir. Azotlu gübreleme 

tane protein oranının artmasına neden olurken, özellikle toprak azotunun etkisi gübre 

azotundan daha yüksek bulunmu�tur.  

Balkan ve Gençtan (2005) tarafından Tekirda� ko�ullarında, iki yerel, üç ithal 

ekmeklik bu�day çe�idinde tane verimi ve kalite özellikleri incelenmi� ve sonuçta, 

tane verimlerinin 357.5-585.9 kg/da de�erleri arasında, protein oranlarının % 10.1-

13.3, ya� gluten de�erlerinin % 27-34, gluten indeksinin % 75-87, sedimentasyon 

de�erlerinin 30-43 ml, dü�me sayısının ise 229-378 s arasında de�i�ti�i 

belirlenmi�tir. Kalite özellikleri bakımından ithal bir çe�it olan Sagittario en yüksek 

de�erleri vermi�tir.  

Erkul (2006) Aydın ko�ullarında 20 ileri ekmeklik bu�day hattı ile 4 standart çe�it 

kullanarak yürüttü�ü bir yıllık bir çalı�mada genotiplere ait protein oranı, 

sedimentasyon de�eri, ya� gluten miktarı, gluten indeks ve dü�me sayılarını 

incelemi�tir. Çalı�mada protein oranları % 10.4 ile % 13.3, sedimentasyon de�eri 

16 ml ile 24 ml, ya� gluten miktarı % 24.1 ile % 33.9, gluten indeks de�eri % 62 ile 

% 97 ve dü�me sayısı 152 s ile 461 s arasında de�i�im göstermi�tir. Bu verilere göre 

protein miktarlarının orta, sedimentasyon de�erinin zayıf, ya� gluten ve gluten indeks 
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de�erlerinin iyi düzeyde oldu�u söylenebilir. Dü�me sayısı genotiplere ba�lı olarak 

büyük farklılıklar göstermi�tir.  

Yukarıdaki literatür özetlerinden görüldü�ü gibi, ekmeklik bu�day kalitesi 

konusunda yapılan çalı�malar genel olarak yetersiz durumdadır. Çe�itlerin verim 

potansiyelleri için yapılan çalı�maların kalite potansiyeleriyle de ili�kilendirilmesi 

gerekmektedir. Ülkemiz genelinde ve Ege Bölgesinde yeti�tirilen çe�itlerin kalite 

potansiyellerine yönelik yeterli çalı�ma mevcut de�ildir. Elde bulunan çalı�malar 

de�erlendirildi�inde bunların, farklı bölge ko�ullarında yeti�tirilen çe�itlerin kalite 

potansiyellerini tam olarak ortaya koymadı�ı ve bu nedenle tescil edilen çe�itlerin 

kalite bakımından gruplandırılamadı�ı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde tescil 

edilen çe�itlerin kalite özellikleri ayrıntılı olarak bilinmekte, bu sayede çe�itlerin 

yeti�tirme amacına ve ekolojik ko�ullara göre seçilmesi kolayla�maktadır. Örne�in 

Almanya` da çe�itler sahip oldukları kalite özelliklerine göre �u �ekilde 

gruplandırılmaktadır; A (kaliteli bu�day, Ham Protein >%14, Sedimentasyon 

>50 ml), B (ekmeklik için uygun bu�day, Sedimentasyon >20 ml), C (Yemlik 

bu�day, Protein <%12, Sedimentasyon <20 ml) veya E (Elit bu�day, Ham Protein 

> %14, Sedimentasyon > 72 ml) grubu (Diepenbrock ve ark., 1999). 

Bu�day kalitesinin belirlenmesinde en önemli özellik olan yüksek protein miktarı ve 

yüksek verimin birle�tirilmesi, Lopez-Bellido (2001) e göre azotlu gübre kullanımı 

gibi bazı agronomik uygulamalarla ba�arıya ula�abilir. Azotlu gübreleme miktarı ve 

zamanı yüksek verim ve protein artı�ını sa�layan önemli bir faktördür (Borghi et al., 

1997, Lopez-Bellido et al., 1998). 

Yapılan bazı ara�tırmalar bu�dayda; metrekaredeki ba�ak sayısı ve ba�aktaki tane 

sayısının arttırılması ve yaprakların ye�il kalma süresinin uzatılması ile tane 

veriminde önemli oranda artı�ların oldu�unu göstermi�tir. Birim alana atılacak 

tohumluk miktarının arttırılması, metrekaredeki bitki ve buna ba�lı olarak 

metrekaredeki ba�ak sayısının artmasını sa�lamaktadır. Sık ekimlerde bitki ba�ına 

dü�en birim alan azaldı�ı için bitkiler arasındaki rekabet artmakta ve tanelere 

ta�ınacak fotosentez ürünlerinin miktarı azalmaktadır, dolayısıyla alınacak olan 

verimin istenilen düzeye getirilmesi güçle�mektedir. Ayrıca güne� ı�ı�ından 

yeterince faydalanamayan bitkilerde yüksek nem sebebiyle külleme gibi hastalıklar 
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ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin birbirlerini gölgelendirmesini azaltıp, güne� ı�ı�ından 

faydalanmalarını sa�layarak fotosentez etkinli�ini en üst seviyeye çıkaracak ekim 

sıklı�ının saptanması verimi ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir.  

Bu ko�ullar altında ülkemizin verimli topraklarından faydalanmayı en üst düzeye 

çıkartacak giri�imlere ihtiyaç vardır. Bu çalı�mada, verimli Büyük Menderes Havzası 

ko�ullarında bölgede yaygın olarak ekilen çe�itler için azot dozu ve bitki sıklı�ı gibi 

yeti�tirme tekniklerinin optimum seviyeleri belirlenerek Ege Bölgesi sahil ku�a�ı için 

yüksek verimli ve kaliteli bu�day yeti�ticili�i hedeflenmi�tir. Çalı�mada ayrıca 

verim, verim komponentleri ve kalite parametreleri arasındaki ili�kiler ortaya 

konulacaktır. 
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2. KAYNAK ÖZETLER� 

2.1. AZOTLU GÜBRE UYGULAMALARI �LE �LG�L� BULUNAN 

KAYNAKLAR 

Larsen ve Nielsen (1966), Danimarka’da kurdukları bir saksı denemesinde azot 

dozlarının ekmeklik bu�day tanesindeki temel aminoasitlerin da�ılımına etkilerini 

incelemi�lerdir. Çalı�ma sonucunda azot uygulamalarıyla tane proteininde glutamik 

asit ve prolin miktarı artarken arginin ve lisin oranının azaldı�ını ortaya 

koymu�lardır.  

Dubetz (1976), Kanada ko�ullarında kırmızı renk ve sert tane yapısına sahip olan 

ekmeklik bu�day çe�idi Neepawayı be� bölgede, üç yıl boyunca denemi�tir. Sonuçta 

tane verimi ve protein içeri�inin bölgeye, topraktaki besin maddesi miktarıyla ili�kili 

yapılan uygulamalara, sulama sistemine ba�lı olarak de�i�ti�ini saptamı�tır. Tane 

verimi ve protein içeri�i, özellikle azot uygulamasına yanıt vermektedir. E�er 

topraktaki azot miktarı dü�ükse, ilave azot uygulamasıyla ya da çiçeklenme 

zamanından yapraktan yapılacak sprey üre uygulamasıyla protein miktarının 

arttırılabilece�ini bulgulamı�tır. 

Tipples et al. (1976), Kanada`da yürüttükleri çalı�malarında yüksek azot dozlarının 

Neepawa ekmeklik bu�dayının tane kalitesine etkilerini ara�tırmı�lardır. Artan azot 

dozlarıyla (0-40 kg/da) protein oranının arttı�ını (% 12.3-18.2), ancak bu artı�la 

birlikte genel olarak ekmeklik kalitesinde bir gerilemenin oldu�unu belirlemi�lerdir. 

Lasztity et al. (1987), Macaristan’da farklı ekmeklik bu�day çe�itlerinde üç azot 

dozunu (5, 10, 15 kg/da) denemi�lerdir. Gübre seviyelerinin toprak özellikleri ve 

çe�ide de ba�lı olarak verimi artırdı�ı göz önüne alınarak, Macaristan ko�ullarında 

13 kg/da azot seviyesinin optimum oldu�unu, daha fazla azot uygulamasının 

ekonomik olmayaca�ını bulgulamı�lardır. Ayrıca, artan azot dozlarıyla ya� gluten ve 

dü�me sayısı de�erlerinin de arttı�ını belirtmi�lerdir. 

Nielsen ve Halvorson (1991), be� farklı azot dozunda, (0-2.8-5.6-8.4 ve 11.2 kg/da) 

azotun, ekmeklik bu�dayın su kullanımı, su stresi ve tane verimi üzerine etkilerini 

incelemi�ledir. Azotun tane verimi ve su kullanımını artırdı�ını ortaya çıkarmı�lardır. 
 



 8 

Ayrıca, süt olum döneminde metrekarede ba�ak sayısının dü�ük olması sebebiyle 

dü�ük azot dozlarında hektolitre a�ırlı�ının yükseldi�ini görmü�lerdir. 

Gooding ve Davies (1992), birlikte olu�turdukları çalı�malar ı�ı�ında yapraktan üre 

uygulamasıyla bu�dayda tanede azot miktarı artı�ının ekmeklik özelliklerini 

iyile�tirdi�ini, artan protein miktarıyla yapılan bazı çalı�malarda ekmeklik kalitesi 

artarken bazı çalı�malarda ise ekmeklik kalitesinin azaldı�ı gözlenmi�tir. 

Fischer et al. (1993), Avustralya ko�ullarında, ekmeklik bu�dayda azot kullanım 

etkinli�ini artırmak amacıyla, farklı zamanlarda uygulanan azot dozlarının ekmeklik 

bu�day verimi ve protein oranı üzerine etkilerini ara�tırmı�lar ve bu amaçla üç 

deneme yürütmü�lerdir. Elde edilen veriler de�erlendirildi�inde, ekimle birlikte 

verilen azotun tane verimini artırdı�ı, sapa kalkma dönemi ba�langıcında verilen 

azotun ise tane protein oranını artırdı�ı ortaya çıkmı�tır. 

Ayoub et al. (1994), ekmeklik bu�dayda tane protein miktarı üzerine azot uygulama 

zamanı ve dozunun (0, 6, 12 ve 18 kg/da) etkilerini incelemi�ler ve artan azot 

dozuyla tane protein miktarının arttı�ını tespit etmi�lerdir. 

Dere (1995), Samsun ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında Bezostaja 1 ve 

Cumhuriyet çe�itlerini kullanmı�lardır. Toplam 18 kg/da azotun ekim ve 

karde�lenme dönemlerinde ikiye bölünerek verilmesi verimi artırırken, bu miktarın 

üçe (9 kg/da ekimle beraber+ 4.5 kg/da karde�lenme dönemi+4.5 kg/da sapa kalkma 

dönemi) bölünerek verilmesi tane protein miktarının (% 12.5) artmasına neden 

olmu�tur. Ayrıca topraktaki alınabilir azot miktarı arttıkça tane protein miktarının 

arttı�ı ortaya çıkmı�tır. 

Fischbeck et al. (1997), dört yıl boyunca yürüttükleri çalı�malarında farklı azot 

uygulamalarının (0-12 kg/da) ekmeklik bu�dayda tane verimi ve protein oranı 

üzerine etkilerini incelemi�lerdir. Sonuçta 7 kg/da azot dozu uygulamasından en 

yüksek verim (~1050 kg/da) ve en yüksek protein oranı (~% 16) elde edilmi�tir. 

Topal ve ark. (1997), Konya bölgesinde, iki yıl boyunca yürüttükleri çalı�malarında 

farklı azot uygulama zamanı ve farklı azot formlarını kullanmı�lardır. En yüksek 

protein miktarını (%16) Çakmak 79 ekmeklik bu�day çe�idinden ve uygulama 

zamanları olarak sapa kalkma, ba�aklanma ve tane doldurma dönemlerinde e�it 

miktarlarda yapılan yapraktan üre uygulamasından elde etmi�lerdir.  
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Anderson et al. (1998), Akdeniz Bölgesi ko�ullarında üç yıl boyunca yürüttükleri 

ara�tırmalarında, toprak i�leme, ürün rotasyonu ve azotlu gübreleme faktörlerinin, 

ekmeklik bu�dayda tane kalitesi üzerine etkilerini incelemi�lerdir. Sonuçta baklagil 

rotasyonu tane protein oranını % 4-5 arttırmı�tır. Buna kar�ın ekim tarihinin 

geciktirilmesi, azot uygulaması ve yabancı ot kontrolünün toplam protein miktarını 

% 1-2 seviyesinde arttırmı�tır.  

Garabet et al. (1998), Suriye ko�ullarında, ekmeklik bu�dayın azotlu gübre kullanım 

etkinli�ini ara�tırmı�lardır. Çalı�mada farklı azot oranlarını (0-5-10-15 kg/da), 

toplam ya�ı� miktarları farklı olan (323 mm ve 275 mm) iki ayrı bölgede 

incelemi�lerdir. Azot kullanım etkinli�i çiçeklenme öncesi maksimum de�erine 

ula�maktadır. Sonuçta, toprakta artan su miktarıyla, bitkinin azot alımı artmakta ve 

dolayısıyla topraktan kaldırılan azot miktarı da yükselmektedir.  

Goos et al. (1998), ekmeklik bu�dayda toprak azotu ile tane protein içeri�i arasındaki 

ili�kiyi inceledikleri çalı�malarını Kolorado (ABD) ko�ullarında 

gerçekle�tirmi�lerdir. Çalı�manın kurak geçen ilk iki yılında, azot dozları arttıkça, 

tane protein içeri�i artmı�tır, ya�ı�lı geçen son yılda ise verim hızla artmasına kar�ın 

tane protein oranında azalma gözlenmi�tir. Tane verimi artı�ına kar�ılık protein 

oranındaki azalmanın seyreltme etkisinden kaynaklandı�ı belirtilmi�tir.  

Lopez-Bellido et al. (1998), Akdeniz �klimi ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında 

toprak i�leme metodu, ürün rotasyonu ve azot dozlarının (5-10-15 kg/da) ekmeklik 

bu�day kalitesine etkilerini üç yıl süresince incelemi�lerdir. Çalı�ma sonucunda 

yeti�me dönemi boyunca meydana gelen ya�ı�larla tane protein miktarı arasında ters 

bir ili�ki oldu�unu ortaya çıkarmı�lardır. Baklagil ürün rotasyonu tane protein 

miktarı ve ekmeklik kalite özellikleri üzerine olumlu etkide bulunmu�tur. Artan azot 

dozuyla beraber tane protein içeri�i ve dolayısıyla tane kalitesi de artmı�tır. Ayrıca 

yıl içerisinde ya�ı�ın toplam miktarı ve yeti�me dönemindeki da�ılımı, azotun 

yarayı�lılı�ını ve bitki tarafından alınımını etkiledi�i gibi bu�day tane kalitesini de 

etkilemektedir. 

Çetin ve ark. (1999), Eski�ehir ve Urfa ko�ullarında ekmeklik bu�dayda ekonomik 

azot dozu (0-6-12-24 kg/da) ile sulama suyu miktarını ve azotun tane protein 

miktarına etkisini incelemi�lerdir. Sulama ve uygun da�ılımlı ya�ı�la beraber azotlu 
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gübrelemenin bu�dayda azot yarayı�lılı�ını etkiledi�i ortaya çıkmı�, Eski�ehir’de 

14 kg/da, Urfa ko�ullarında 7 kg/da azot dozu, sulamalı ko�ullarda 15-17 kg/da, 

sulamasız ko�ullarda 12-13 kg/da azot dozları önerilmi�tir. Ayrıca tane protein 

miktarının % 10.1-19.4 arasında de�i�ti�i, azotlu gübreleme ile tane protein miktarı 

arasında pozitif bir ili�ki oldu�u belirlenmi�tir. 

Metho et al. (1999), Güney Afrika ko�ullarında, 1939 yılından beri yürüttükleri 

çalı�malarında tane protein verimi, protein miktarı, un verimi ve un hacmini dört 

ekmeklik bu�day çe�idinde, dört farklı gübreleme (NPK, PK, NP ve NK) uygulaması 

altında incelemi�lerdir. Protein miktarının çe�itlere göre de�i�mekle birlikte artan 

azot miktarıyla arttı�ını, tane protein veriminin de aynı �ekilde artı� gösterdi�ini 

saptamı�lardır. 

Daniel ve Triboi (2000), ekmeklik bu�dayda iki önemli çevre faktörü olan hava 

sıcaklı�ı ve azotun, tane a�ırlı�ına ve protein miktarı ve fonksiyonları üzerine 

etkisini saptamak amacıyla yaptıkları çalı�malarında, sıcaklı�ın ve azotun artmasıyla 

protein ve toplam gliadin miktarıyla birlikte tane a�ırlı�ının da arttı�ını 

bulgulamı�lardır. Bunun yanı sıra, tanedeki gliadin ve proteinlerin kalitesinin artan 

sıcaklıktan negatif etkilenirken artan azot dozuyla pozitif etkilendi�ini, toplam 

gliadin içerisinde �-gliadin oranı her iki faktörle birlikte artarken, �-gliadin ve �-

gliadinlerin sadece sıcaklıkla arttı�ını, azotla azaldı�ını, �-gliadinlerin ise sıcaklıkla 

azalırken, azotla arttı�ını belirlemi�lerdir. 

Halvorson (2000), Kanada ko�ullarında ürün rotasyonu, farklı toprak i�leme ve azot 

dozlarında (3.4, 6.7, 10.1 kg/da), iki ekmeklik bu�day çe�idinin verimlerini 

hesaplamı�lardır. On iki yıl süren deneme sonunda 10.1 kg/da azot dozundan elde 

edilen tane verimi de�eri (172.7 kg/da) en yüksek bulunmu�tur. 

Lopez-Bellido et al. (2000), Akdeniz iklimi ko�ullarında toprak i�leme metodu, ürün 

rotasyonu ve azotlu gübre dozlarının (0-5-10-15 kg/da) ekmeklik bu�dayda, tane 

verimi üzerine etkilerini ara�tırmı�lardır. Dört yıllık çalı�ma dönemi boyunca görülen 

a�ırı ya�ı�lar, vejetatif büyümeyi ve tane verimini olumsuz etkilemi�tir. Ara�tırıcılar, 

bu�day tane veriminin, 0-10 kg/da azot dozlarında belli bir artı� gösterirken, 10-

15 kg/da dozlarında görülen verim artı�ının pek fazla olmadı�ını, metrekarede ba�ak 
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sayısının da benzer sonuçlar verdi�ini, tane a�ırlı�ının ise artan azot dozlarıyla 

azaldı�ını bildirmi�lerdir. 

Triboi et al. (2000), ekmeklik bu�dayda tane proteininin kalitesi ve kantitesi üzerine 

etkili olan çevre faktörlerinden, azot gübreleme oranı ve farklı lokasyonun etkilerini 

inceledikleri çalı�malarında, sonuçlar göstermi�tir ki, azotlu gübreleme, tane protein 

miktarı ve yapısına etkili olan en önemli çevresel faktördür. Tane protein oranının 

artmasıyla birlikte gliadin ve gluten miktarlarıyla, gliadin-gluten oranı da 

artmaktadır. 

Ellmer et al. (2001), Kuzeydo�u Almanya’nın kumlu topraklarında yürüttükleri uzun 

süreli organik ve mineral azot gübreleme denemesi kapsamında organik ve mineral 

azotlu gübrelemenin bu�dayda verim ve kalite olu�umunda önemli bir etkiye sahip 

oldu�unu ortaya koymu�lardır. Denemede yer alan Ares ekmeklik bu�day çe�idinin 

kalite özellikleri mineral azot gübrelemesinden etkilenmi�tir ve iyi bir ekmeklik 

kalitesini elde etmek için en az 11 veya 16 kg/da mineral azot uygulamasına ihtiyaç 

bulundu�u saptanmı�tır. 

�brikçi ve ark. (2001), Adana ko�ullarında yaptıkları ara�tırmalarında bu�day 

üretiminde toprak mineral azotunun katkısını ara�tırmı�lardır. Artan azot dozları (0-

5-10-15-20-25-30 kg/da) denemede kullanılan dört çe�itten ikisinde verimi artırırken, 

di�er iki çe�itte 20 kg/da N dozundan sonra verimin azalmasına neden olmu�tur. 

Lloveras et al. (2001), Akdeniz iklimi ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında be� 

farklı azot dozunu (10, 20, 30 kg/da karde�lenme sonunda; 15 ve 25 kg/da 

karde�lenme sonu + 5 kg/da sapa kalkma döneminde yapraktan azot uygulamasını) 

iki çe�it üzerinde denemi�lerdir. Sonuçta artan azot dozlarıyla verim ve tane protein 

oranı artmı� ve ekmeklik kalite parametrelerinde olumlu geli�me gözlenmi�tir. 

Lopez-Bellido et al. (2001), toprak i�leme sistemi, ürün rotasyonu ve azotlu gübre 

dozlarının ekmeklik bu�dayda verim ve kalite özelliklerine etkilerini ara�tırmı�lardır. 

Sonuçta, hektolitre a�ırlı�ı verimle birlikte artarken, tane dolum döneminde artan 

ya�ı�larla birlikte ise azalmı�tır. Tane protein miktarı 26-27 0C sıcaklıkta en yüksek 

de�erini almı�tır. Bu ara�tırmacılar azotlu gübrelemenin ekmeklik kalitesini 

belirlemede anahtar rol oynadı�ını ve bu�day kalitesinde optimum seviyeyi 

yakalamak için çiftçiye yararlı en önemli stratejik faktör oldu�unu bulgulamı�lardır. 
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Singh ve Arora (2001), Hindistan’da yaptıkları çalı�mada 20 adet farklı boy 

uzunlu�una sahip, ekmeklik bu�day çe�idinin azot alımı ve azot kullanım etkinli�ini 

saptamayı amaçlamı�lardır. Sonuçta uzun boylu çe�itlerin kuru madde üretimi için, 

daha fazla azot alımı ve azot kullanım etkinli�ine sahip oldu�unu ve azot alımının 

kuru madde üretimiyle pozitif ve güçlü bir etkiye sahip bulundu�unu bildirmi�lerdir.  

Cossey et al. (2002), ABD nin Oklahama Bölgesinde (0-4.5-9.0 ve 13.4 kg/da) ve 

Lahoma Bölgesinde (0-4.5-6.7-9.0-11.2 kg/da) farklı azot dozlarının ekmeklik 

bu�day üzerine etkilerini incelemi�lerdir. Tane verimi 218.1 kg/da ile 524.0 kg/da 

arasında de�i�mi�tir. Sonuçta, 9 kg/da azot dozuna kadar artan tane verimi 11.2 kg/da 

azot dozunda ise 519.1 kg/da a gerilemi�tir. �ki lokasyon için de benzer sonuçlar 

ortaya çıkmı� en yüksek azot dozlarında verimde dü�ü� gözlenmi�tir. 

Guohuna et al. (2002), Çin’de, iki ekmeklik bu�day çe�idinde tane dolumu esnasında 

karbonhidrat depolanması ve tane a�ırlı�ının azot uygulamasıyla de�i�imini 

incelemi�lerdir. Çe�itlerden birinde (LZ953) artan azotla ba�ak sayısı artmı� fakat 

ba�akta tane sayısı ve tane a�ırlı�ı azalmı�tır. Di�er çe�itte (LM14) azot dozları tane 

sayısı ve tane a�ırlı�ını etkilemezken, ba�ak sayısını artırmı�tır. 

Howard et al. (2002), ABD de bazı ekmeklik bu�day çe�itleri için uygun azot 

kayna�ının ve dozunun seçilmesi için yaptıkları çalı�malarında altı farklı (0-3.4-6.7-

10.1-13.4-16.8 kg/da) azot dozu uygulamı�lardır. Sonuçta, azot kayna�ı olarak 

amonyum nitrat gübresinin ve miktar olarak 10.1 kg/da azotun en yüksek verimi 

verdi�ini ortaya çıkarmı�lardır. 

Howard et al. (2002), ABD ko�ullarında, azotlu gübreleme uygulamasını be� farklı 

dönemde (Feeks` büyüme skalası 5, 6, 7, 8, 9, 10) yaparak ekmeklik bu�dayda tane 

verimine etkilerini incelemi�lerdir. Azot uygulaması hem amonyum nitrat hem de üre 

gübreleriyle 10.1 kg/da miktarında yapılmı�, deneme üç yıl tekrarlanmı�tır. Azot 

uygulama zamanı, tane verimi, hektolitre a�ırlı�ı ve hastalık �iddetini etkilemi�tir. 

Birinci yıl, amonyum nitrat (38.4 kg/da) uygulaması üreye (35.1 kg/da) göre daha 

yüksek verim vermi�tir. �kinci yıl azot uygulaması 6-9 basamaklarında, di�er yeti�me 

dönemlerine oranla daha yüksek verim vermi�tir. Üçüncü yıl amonyum nitrat 

(26.9 kg/da) gübresi, üre gübresine (22.6 kg/da) oranla daha yüksek verime sahiptir. 

Sonuçta yıllar ortalaması alındı�ında amonyum nitrat gübresinin üreye göre daha 
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yüksek verim verdi�i, ilk ve son dönemde uygulanan azot verimi azaltırken, 

hektolitre a�ırlı�ının da geç azot uygulamasıyla azaldı�ı görülmektedir. 

Johansson (2002), ekmeklik bu�dayda, azot dozlarının bazı kalite özellikleri ve 

protein fraksiyonlarına etkilerini �sviçre ko�ullarında yaptı�ı bir çalı�ma ile 

belirlemi�tir. Sonuçta, dü�me sayısı, alfa-amilaz aktivitesi ve tane protein miktarı ile 

komposizyonu azot miktarından etkilenmektedir. Ayrıca, azot miktarının artmasıyla 

protein konsantrasyonu ve gluten ile glutenin önemli bir fraksiyonunu olu�turan 

gliadin miktarı artmı�tır. 

McGrafth et al. (2002), kükürt ve azotun üç ekmeklik bu�day çe�idinin tane 

kalitesine etkilerini 10 farklı denemede ara�tırmı�lardır. Yürütülen 10 denemenin 

üçünde verimin kükürtlü gübrelemeyle arttı�ı ayrıca kükürt miktarının artmasıyla un 

hacminin de arttı�ı ancak kükürdün tane proteini üzerine etkisinin daha az oldu�u 

saptanmı�tır. Bunlara ilave olarak artan azot dozlarıyla tane protein oranının arttı�ı 

ortaya konmu�tur.  

Bly ve Woodard (2003), ABD de, Güney Dakota Bölgesinde yaptıkları 

çalı�malarında yazlık ve kı�lık ekmeklik bu�day çe�itlerini kullanmı�lardır. 

Yapraktan gerçekle�en azot uygulama dozları, kı�lık bu�day için 6.7-13.0 kg/da 

�eklinde de�i�mi�tir. Elde edilen veriler sonucunda, artan azot dozlarıyla protein 

oranının artarak % 14.2 oranına kadar ula�tı�ını bulgulamı�lardır. 

Fowler (2003), de�i�en azot dozlarının (0-8.0-16.0-24.0 kg/da), Kanada ko�ullarında, 

10 farklı ekmeklik bu�day çe�idinin tane verimi ve protein miktarı üzerine etkilerini 

incelemi�tir. Ara�tırıcı, 16.0 kg/da azot dozuna kadar artan tane verimi, 24.0 kg/da 

dozunda dü�me gösterirken, protein oranı artan azot dozlarıyla artmaya devam 

etmi�tir. Sonuçta tane verimi ve protein oranı arasında negatif ili�ki gözlenmi�tir. 

Varga et al. (2003), kuzeybatı Hırvatistan ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında 

bu�day, mısır ve soya bitkilerini rotasyon �eklinde yeti�tirmi�ler. Bu�day 

yeti�tiricili�ini intansif (50.0 kg/da N-P-K +10.0 kg/da üre) ve ekstansif (40.0 kg/da 

N-P-K) tarım uygulaması ile gerçekle�tirmi�lerdir. Sonuçlarda intansif tarım 

sisteminden elde edilen tane protein (% 11.5) miktarının extansif tarımdan (% 9.8) 

elde edilenden daha yüksek oldu�unu benzer �ekilde sedimentasyon de�erlerinin de 



 14 

intansif tarımda (33 ml) daha fazla oldu�unu bunlara ilave olarak ya� gluten 

de�erinin de (25.8 g) artı� sa�ladı�ını ortaya koymu�lardır. 

Bohem et al. (2004), üç farklı azot uygulamasının (0-6.72-13.4 kg/da), dört ekmeklik 

bu�day çe�idinin verim ve protein miktarına etkilerini inceledikleri çalı�malarında iki 

çe�itte artan azot dozuyla verimin arttı�ını, di�er çe�itte ise 13.4 kg/da azot dozunda 

verimin azaldı�ını saptamı�lardır. Tane protein miktarları ise artan azot dozlarıyla 

artmı�tır. 

Bonfil et al. (2004), �srail’de ekmeklik bu�day çe�itlerinde yaptıkları 

ara�tırmalarında üç yıl boyunca 0-5.0-10.0 ve 15.0 kg/da azot dozlarını 

uygulamı�lardır. Tane verimi ile birlikte kaliteyi belirleyen temel özellikler olarak 

hektolitre a�ırlı�ı ve tane protein miktarını saptamı�lardır. Tane verimi de�erlerinin 

440-704 kg/da, hektolitre de�erlerinin 64-79 kg ve protein oranlarının ise % 7.7-19.3 

arasında oldu�unu belirterek, sonuçlardaki varyabilitenin Akdeniz ikliminin tane 

verimi ve kalite özelliklerini büyük ölçüde etkilemesinden kaynaklandı�ını ortaya 

koymu�lardır. 

Garrido-Lestache et al. (2004), Akdeniz iklimine sahip olan �spanya’da, ekmeklik 

bu�day çe�itlerinin tane verimi ve kalite özellikleri üzerine azot ve kükürtlü 

gübrelemenin etkilerini üç yıllık bir çalı�ma ile incelemi�lerdir. En yüksek tane 

verimi 10.0 kg/da azot dozundan elde edilirken, en yüksek protein de�eri 15.0 kg/da 

azot dozunda elde edilmi�tir. Uygulanan gübrenin yarısının yada üçte birinin sapa 

kalkma döneminde verilmesi tane veriminin ve protein miktarının artmasına neden 

olmu�tur. Azot dozunun artmasıyla alveogram indeksi de artmı� fakat gluten indeks 

de�eri azalmı�tır. Bunların yanı sıra ara�tırmacılar, kükürt uygulamasının protein 

kalitesini etkilemedi�ini bildirmi�lerdir. 

Guarda et al. (2004), Akdeniz iklimi ko�ullarında uzun dönem boyunca yürüttükleri 

ara�tırmalarında 0, 8.0 ve 16.0 kg/da azot dozlarını 16 farklı ekmeklik bu�day 

çe�idine uygulamı�lardır. Yapılan bu çalı�ma sonucunda, denemenin yürütüldü�ü 

yıllar boyunca ıslah çalı�malarıyla geli�tirilen çe�itlerin azot kullanım etkinli�inin 

arttırılmı� oldu�u ve bu sayede verimin 380 kg/da dan 713 kg/da a çıkarıldı�ını, 

ancak protein oranının % 16.0 seviyesinden % 12.4 seviyesine geriledi�ini 

belirtmi�lerdir. 
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Johansson et al. (2004), azotlu gübre uygulama miktarı (0-70-140 kg/da) ve 

zamanlarının (ekimle birlikte, ekim sonrası ve ba�aklanma öncesi) ekmeklik 

bu�dayda tane protein fraksiyonlarının miktarı ve da�ılımına ili�kin yaptıkları 

çalı�malarında, azot oranının artmasıyla birlikte protein konsantrasyonun arttı�ını, 

gluten sa�lamlı�ının azaldı�ını, fakat artan azot dozunun toplam gluten ve gliadin 

miktarının artmasına neden oldu�unu, ayrıca azot uygulama zamanının, protein 

miktarını etkilemedi�ini saptamı�lardır. 

Kınacı ve Kınacı (2004), yaprak gübrelerinin (NZn, ZnSO4, POLY-N ve NFe), 

ekmeklik bu�day çe�idi olan Kırgız 95 in bazı kalite karakterlerine etkisini 

belirlemek amacıyla, Eski�ehir ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında yaprak 

gübrelerinin kalite özellikleri üzerine etkilerini önemli bulmu�lardır. Gübrelerin % 

miktarları 

Öncan ve ark. (2004), farklı organik ve mineral azotlu gübre ve bunların 

kombinasyonlarının, patates-bu�day-arpa ekim nöbetindeki ekmeklik bu�day 

tanesindeki protein ve aminoasit miktarına olan etkilerini ara�tırmı�lardır. Sonuç 

olarak bu�dayda azot miktarının artması kar�ısında tanedeki toplam protein 

miktarının arttı�ı, uygulamalar içerisinde en yüksek artı� oranının ahır gübresiyle 

desteklenmi� olan en yüksek dozdaki mineral azotlu gübrelemeden elde edildi�i 

saptanmı�tır. Buna kar�ın esansiyel aminoasitlerin ve bunlardan özellikle besin 

de�eri yüksek olan lisin miktarının toplam protein içerisindeki oranı artan mineral 

azot dozları kar�ısında azalmı�tır. 

Garrido-Lestache et al. (2005), azotlu ve kükürtlü gübreleme dozları ve bu gübrelerin 

uygulama zamanı ve formlarının, makarnalık bu�dayda verim ve kaliteye etkilerini 

Akdeniz iklimi ko�ullarında incelemi�lerdir. Dört farklı azot dozu olarak 0-10-15 ve 

20 kg/da nın kullanıldı�ı çalı�ma sonucunda, en yüksek verim 10 kg/da azottan 

alınırken, en yüksek protein oranı 20 kg/da azot dozunda kaydedilmi�tir. Azotlu 

gübre uygulama zamanının verim ve kaliteye etkisi tam olarak belirlenememi�tir. 

Yapraktan yapılan azot uygulamasıyla tane protein oranının ve tanede kül oranının 

arttı�ı saptanmı�tır. Bunlara ilave olarak kükürtlü gübrelemenin kalite özellikleri 

üzerine bir etkisi gözlenmemi�tir. 
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Xu et al. (2005), Çin´ de yaptıkları çalı�malarında bölgede yaygın olarak yeti�tirilen 

iki farklı bu�day çe�idi kullanmı�lardır. Ekim öncesi ve sapa kalkma dönemlerinde 

10.5 kg/da azot uygulamı�lar, sonuçta azot translokasyon miktarı ve katkısının tane 

azotu ve verimi üzerine önemli bir etkide bulundu�unu ortaya koymu�lardır. 

Translokasyon etkinli�inin artmasıyla tane azotu artmı� ve tane kalitesinde geli�me 

gözlenmi�tir. 

Dupont et al. (2006), besin maddesi ve sıcaklı�ın protein akumülasyonu ve 

kompozisyonuna etkisini kontrollü ko�ullarda incelemi�lerdir. Çiçeklenme sonrası 

dü�ük sıcaklıkta (24/17 ºC) N:P:K yı 20:20:20 �eklinde damla sulamayla 

uygulamı�lardır. Sonuçta protein akumülasyonunun ve tane a�ırlı�ının arttı�ını 

bunlara ilave olarak �-gliadinleri ve HMW-GS ile �-gliadinlerinin arttı�ını, �-

gliadinlerinin az etkilendi�ini, fakat LMW-GS nin azaldı�ını, artan protein oranıyla 

kalite parametrelerinin iyile�ti�ini belirtmi�lerdir. Yüksek sıcaklık (37/28 ºC) 

ko�ullarında ise tane dolum periyodu kısaldı�ı ve tanedeki birim kuru madde miktarı 

azaldı�ı için tane a�ırlı�ı %50 azalmı�tır. Ayrıca NPK uygulamasının az etkisine 

kar�ın protein oranında bir artı� fakat LMW-GS miktarında ise azalma gözlenmi�tir, 

protein oranının arttı�ı her ko�ulda un hacminin de arttı�ı saptanmı�tır. 

El-Sirafy et al. (2006), kı�lık bu�dayın besin maddesi alımı ve tane verimi için bio-

gübreleme ve azotlu gübrelemenin farklı dozlarının (8.3-18.6 kg/da) katkılarını 

incelemi�lerdir. En yüksek tane verimi ve saman verimini en yüksek azot dozundan 

elde etmi�lerdir. 

Ma et al. (2006), azot uygulama zamanı ve metodunun bu�dayın tane proteini ve azot 

kullanım etkili�ine etkisini ara�tırmı�lardır. Kanada ko�ullarında yapılmı� bu 

çalı�mada, üç farklı çe�it ve üç farklı azot dozu (6-9-10 kg/da) kullanılmı�tır. 

Ba�aklanma dönemindeki az miktar dahi bir azotlu gübre uygulaması tane protein 

artı�ıyla birlikte ekmeklik kalitesini de artırmı�tır. 

Varga et al. (2006), Hırvatistan ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında geç dönem 

ilave sprey üre (3 kg/da) uygulamasıyla dü�ük (6.7 kg/da) ve yüksek (19.4 kg/da) 

dozlu azotlu gübrelemenin ekmeklik bu�dayda tane verimi ve kalitesi üzerine 

etkilerini incelemi�lerdir. Elde edilen bilgiler dü�ük doza ilave üre gübrelemesiyle 

tane verimi ve bin tane a�ırlının arttı�ı, yüksek dozda ilave üre uygulamasının 
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verimde bir tepki meydana getirmemesine ra�men di�er uygulamaya göre tane 

veriminin daha yüksek oldu�u saptanmı�tır. Kalite özelliklerine bakıldı�ında hem 

dü�ük hem de yüksek dozda ilave üre sprey uygulamasıyla protein oranının % 4.5 

oranında arttı�ı, sedimentasyon de�erinin % 11.9 ve ya� gluten oranlarının % 8.6 

arttı�ı, ancak dü�me sayısının etkilenmedi�i belirlenmi�tir.  

Pierre et al. (2007), protein kalitesi, hamur özellikleri ve yumu�ak ile sert ekmeklik 

bu�daylarda protein molekül a�ırlık da�ılımları üzerine azot uygulama ve tane 

dolumu esnasında nem yetersizli�inin birle�tirilmi� etkilerini incelemi�lerdir. 

Genotipler 2 azot seviyesi ve farklı sulama seviyeleri altında yeti�tirilmi�tir. Tane 

poliphenol aktivitesi, sedimentasyon, miksograf analizleri belirlenmi�tir. Tane 

dolumu esnasında nem stresiyle un protein içeri�i artmı�tır. Tane protein oranının 

artmasıyla monomerik proteinler polimerik proteinlerden daha yüksek bulunmu�tur. 

Benzer olarak sedimentasyon de�erleri protein oranına paralel olarak de�i�mi�tir. 

2.2. B�TK� SIKLI�I UYGULAMALARI �LE �LG�L� BULUNAN 

KAYNAKLAR 

Gençtan ve Sa�lam (1987), Tekirda� ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında üç 

ekmeklik bu�day çe�idinde (Bezostaya-I, Sadova-I ve Libelüla) en uygun ekim 

zamanı ve ekim sıklı�ını belirlemeyi amaçlamı�lardır. Elde edilen sonuçlarda en 

yüksek tane veriminin 550 tane/m2 ekim sıklı�ından elde edildi�i, ekim sıklı�ı 

arttıkça ba�akta tane sayısının azaldı�ı ayrıca artan ekim sıklıklarıyla bitki boylarının 

arttı�ı görülmü�tür. 

Blankenau ve Olfs (2001), erken dönemde (Zadoks skalasına göre büyüme dönemi 

25) uygulanan azotun buharla�mayla kaybını önleyerek, bitki tarafından alınımını 

artırmak amacıyla bu dönem için farklı sıklıklar (100 bitki m-2, 375 bitki m-2, 650 

bitki m-2) elde ederek, farklı azot dozlarıyla birlikte denemi�lerdir. Sonuçta, bitki 

sıklı�ının azot yarayı�lılı�ı ve alınımını etkilemedi�ini ortaya çıkarmı�lardır. 

Holen et al. (2001), 3 ekmeklik bu�day çe�idini 7 farklı sıklıkta Montana 

ko�ullarında incelemi�lerdir. Artan bitki sıklı�ıyla birlikte tane a�ırlı�ı ve ba�akta 

tane sayısı azalırken tane verimi, metrekarede ba�ak ve metrekarede tane sayısı 

artmı�tır. Maksimum tane verimi metrekarede 140 bitkiden elde edilmi�tir. 
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Geleta et al. (2002), ABD de dört farklı ekim sıklı�ını (1.6-3.3-6.5 ve 13.0 kg/da), 20 

ekmeklik bu�day genotipi üzerinde denemi�lerdir. Sonuçta azalan bitki sıklı�ıyla 

birlikte tane verimi, tane a�ırlı�ı, un verimi azalırken, çiçeklenme zamanında 

gecikme gözlenmi�tir, fakat tane protein oranında artı� saptanmı�tır. 

Korres ve Williams (2002), �ngiltere’de yürüttükleri ara�tırmalarında altı ekmeklik 

bu�day çe�idi üzerinde birinci denemede dört farklı sıklı�ın (150-250-350-450 

bitki/m2) ikinci denemede üç farklı sıklı�ın (125-270-380 bitki/m2) etkilerini yabancı 

ot yo�unlu�u üzerine olan etkilerini incelemi�lerdir. Uzun boylu çe�itlerin yabancı 

otlarla mücadelesi ba�arılı bulunurken kısa boylu çe�itlerin yabancı otlar tarafından 

bastırıldı�ı gözlenmi�tir. Bitki sıklı�ının en az oldu�u ko�ullarda yabancı ot 

populasyonunun en yüksek oldu�u gözlenmi�, yabancı ot mücadelesi bakımından 

250 ve 350 bitki/m2 bitki sıklıklarının uygun oldu�u belirlenmi�tir. 

Burnett et al. (2003), ekilen tohum miktarının organik bu�day tarımında yabancı ot 

sıklı�ına etkisini incelemi�ler ve ekmeklik bu�day çe�idini altı farklı ekim sıklı�ında 

(6-8-10-12-15-17 kg/da) yeti�tirmi�lerdir. Ekilen tohum miktarı arttıkça yabancı ot 

sıklı�ında azalma belirlenmi�tir. 

Carr et al. (2003), toprak i�leme*çe�it, ekim sıkılı�ı*çe�it ve toprak i�leme*ekim 

sıklı�ı*çe�it interaksiyonlarını bazı ekmeklik bu�day çe�itlerinde saptayarak tane 

verimi, protein miktarı, bin tane a�ırlı�ı ve hektolitre a�ırlı�ını hesaplamayı 

amaçlamı�lardır. ABD de yapılan bu çalı�mada ekim sıklıkları, 123, 247 ve 371 

tane/m2 �eklinde gerçekle�mi�tir. Sonuçta, ekim sıklı�ı arttıkça tane verimi ve 

hektolitre a�ırlı�ının arttı�ı fakat tane protein miktarı ve bin tane a�ırlı�ının 

de�i�medi�i gözlenmi�tir. 

Schillinger (2005), farklı toprak i�lemelerinde ekmeklik bu�dayı da içeren bazı tahıl 

türlerinde farklı sıklıkların (120-200-280 tohum/m2) verim ve verim ö�eleri üzerine 

etkilerini ara�tırmı�tır. Sonuçta, hiçbir tahıl türünde ekim sıklı�ının tane verimini 

etkilemedi�i ortaya çıkmı�tır. Çünkü azalan bitki sıklı�ında birim alandaki ba�ak 

sayısı ile ba�aktaki tane sayısı artmı� ve verimde bir de�i�me gözlenmemi�tir. 

Balkan (2006), Trakya bölgesinde bazı ekmeklik bu�day çe�itlerinde farklı sıra arası 

ve tohumluk miktarının verim ve kalite unsurlarına etkisini incelemi�tir. Sonuçta sıra 

arası açıklı�ı geni�ledikçe fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerin iyile�ti�ini, ayrıca 
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Tekirda� ko�ullarında bu�dayda verim ve kalite özellikleri göz önüne alınarak 

yapılacak yeti�tiricilikte sıra arası mesafenin üretici ko�ullarında uygulanan 17 cm 

sıra arasından daha geni� yapılmasının gerekli oldu�u sonucuna ula�mı�tır. Ayrıca 

ekimin tohumluk miktarı sabit kalacak �ekilde 34 cm sıra arası açıklı�ında 

yapılmasını önermi�tir. 

2.3. ÇE��T FAKTÖRÜ �LE �LG�L� BULUNAN KAYNAKLAR 

Labanauskas et al. (1981), ABD de tuzluluk seviyeleri ve toprak tiplerinin ekmeklik 

bu�day tanesinde amino asit miktarlarına etkilerini farklı ekmeklik bu�day 

çe�itlerinde incelemi�lerdir. �ki yıl devam eden bu çalı�ma sonucunda toprak 

tiplerinin amino asitler üzerine etkileri iki yıl için de benzer �ekilde sonuçlanmı�tır. 

Histidin, arginin, aspartik asit, teronin, serin, glutamik asit, glisin, alanin, valin, 

methionin, izolösin, lösin, trosin ve fenilalanin amino asitleri kumlu topraklarda daha 

yüksek seviyede bulunmu�tur. Birinci yılda ikinci yıla oranla tuzlu sulama suyunun 

toplam amino asit miktarını arttırdı�ı ortaya çıkmı�tır. 

Çakmak ve Türker (1987), tritikale hatları ve Cumhuriyet 75 bu�day çe�idinin verim 

ve bazı kalite özelliklerini inceledikleri çalı�malarında Cumhuriyet 75 çe�idinde 

sedimentasyon de�erini 28 ml, protein miktarını % 10.6, ya� gluten de�erini % 26 ve 

kuru gluten miktarını % 8 olarak bulmu�lardır. 

Schofield (1994), bu�day ununda var olan protein fraksiyonlarının ekmeklik 

kalitesiyle ili�kili oldu�unu, hem protein kantitesi hem de kalitesinin önemli 

oldu�unu bildirmi�tir. Bu çalı�masında bu�day gluten proteinlerinin yapısı hakkında 

bilgi vermi�tir. Bu�day gluten proteini gliadinler ve gluteninler olmak üzere iki 

gruba ayrılır; Gliadinler kendi içerisinde � tipi, � tipi ve � tipi gliadinler olmak üzere 

sınıflandırılırken, gluteninler LMW (dü�ük molekül a�ırlı�ı) ve HMW (yüksek 

molekül a�ırlı�ı) alt grubuna ayrılmı�tır. 

Budak ve ark. (1997), Kahramanmara� Bölgesinde yürüttükleri denemelerinde 

kullandıkları ekmeklik bu�day çe�itlerinde, protein oranlarının % 10.5 ile % 12.2 

arasında, ya� gluten oranlarının % 26-30 arasında de�i�ti�ini ortaya koymu�lardır. 

Tosun ve ark. (1997), Ege Bölgesinde be� ekmeklik bu�day ebeveyni ve bunların 

tam diallel melezinden olu�an populasyonun tane protein miktarına ili�kin 
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kombinasyon yeteneklerinin tahminlendi�i çalı�malarında, protein miktarlarının 

% 9.1 ile % 15.1 arasında de�i�ti�ini belirlemi�lerdir. 

Wang et al. (1997), Kanada´da yaptıkları çalı�malarında be� farklı tahıl türünü 

(Kanada kırmızı bu�dayı, yazlık bu�day, arpa, çavdar, tritikale) kullanmı�lardır. 

Çalı�ma sonucunda, bu�dayda bin tane a�ırlı�ını 45.4 g, hektolitre a�ırlı�ını 75 kg, 

ni�asta oranını % 65.4 ve protein oranını ise % 12.9 civarında hesaplamı�lardır. 

Demir ve ark. (1999), �zmir ve Aydın ilinde 11 adet ileri ekmeklik bu�day hattı ile 4 

adet standart çe�idin bin tane a�ırlı�ı ve hektolitre a�ırlı�ı ile gluten, gluten indeks, 

sedimentasyon, dü�me sayısı ve protein miktarını ölçmü�lerdir. Standart çe�itlerden 

Cumhuriyet çe�idinde 51 g bin tane a�ırlı�ı, 83.5 kg hektolitre a�ırlı�ı, % 27 ya� 

gluten, 20 ml sedimentasyon, % 11.8 protein oranı, Gönen çe�idinde ise 37.3 g bin 

tane a�ırlı�ı, 84.8 kg hektolitre a�ırlı�ı, % 35 ya� gluten, 30 ml sedimentasyon ve % 

10.9 protein miktarı tespit edilmi�tir. 

Dokuyucu ve ark. (1999), Kahramanmara� ko�ullarında 22 ekmeklik bu�day 

genotipinde ba�akta tane sayısı, ba�akta tane a�ırlı�ı, bin tane a�ırlı�ı, hektolitre 

a�ırlı�ı ve tane verimleri özelliklerini incelemi�lerdir. Ba�akta tane sayısı 34-54 adet, 

ba�akta tane a�ırlı�ı 1.50-1.95 g, bin tane a�ırlı�ı 34-45.7 g, hektolitre a�ırlı�ı 80.3-

83.9 kg ve tane verimi 520-735 kg/da arasında de�i�en de�erler göstermi�tir. Ayrıca 

tane verimi ile ba�akta tane sayısı, ba�akta tane a�ırlı�ı ve hektolitre a�ırlı�ı arasında 

olumlu ve önemli ili�kiler oldu�u belirlenmi�tir. 

Ya�dı (2000), Güney Marmara Bölgesine uygun ekmeklik bu�day çe�idi geli�tirmek 

amacıyla yaptı�ı çalı�mada, sekiz hat ve bölgeye uyumlu 2 çe�it kullanmı�tır. 

Denemeden elde edilen verilerden, bin tane a�ırlı�ının ortalama 37.9 g ve hektolitre 

a�ırlı�ının ortalama 80.7 kg oldu�u görülmü�tür. 

Panozzo et al. (2001), dört ekmeklik bu�day çe�idinde gluten, gliadin, gluten 

kompozisyonu ve polimer da�ılımını tane dolum döneminde, sulamalı ve sulamasız 

ko�ullarda ayrı ayrı izlemi�lerdir. Glutenin maksimum oranının, gliadinin maksimum 

orana ula�masından 6-8 gün sonra gerçekle�ti�ini görmü�lerdir. Dolum esnasında, 

yüksek molekül a�ırlı�ına sahip (HMG) gluteninler, dü�ük molekül a�ırlı�ına sahip 

glutenin (LMG) proteinlerinden daha önce olu�maya ba�lamı�tır. Sonuçlara göre, 

HMG nin olu�maya ba�ladı�ı, ba�langıç periyodu olan ve tane doldurma döneminin 
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orta safhasına denk gelen periyotta oldukça hızlı bir sentezin gerçekle�ti�i ve ayrıca 

bu dönemde LMG hızlı bir oranda arttı�ı gözlenmi�tir. 

Viswanathan ve Khanna-Chopra (2001), Hindistan’ da yaptıkları çalı�malarında üç 

farklı ekmeklik bu�day çe�idinde sıcaklık stresi altında ni�asta ve protein sentezini 

incelemi�lerdir. Sonuçta sıcaklık stresiyle çe�itlerin hepsinde tanede azot oranı 

artmı�tır.  

Abdel et al. (2002), Kanada` da yaptıkları çalı�malarında en yüksek protein içeri�ine 

sahip kaplıca bu�dayında protein miktarı % 17.7 ye kadar ula�ırken, bu protein 

oranının içerdi�i temel amino asitler içerisinde lisin miktarının en dü�ük paya sahip 

oldu�unu ortaya çıkarmı�lardır. Laboratuvar ko�ullarında 100 gr protein içerisindeki 

amino asit miktarlarını belirlemi�lerdir. Sonuçta toplam % 14 lük proteine sahip olan 

yazlık bu�dayda % 2.4 lisin, % 3 methionin, % 4.4 serin tespit edilmi�tir. 

Gafurova et al. (2002), Özbekistan’da kullanılan 10 ekmeklik bu�day çe�idinde 

protein fraksiyonlarını ve amino asit kompozisyonlarını incelemi�lerdir. % 12.0-14.8 

arasında de�i�en de�erlerde protein içeri�ine sahip olan çe�itlerde toplam protein 

oranı arttıkça protein fraksiyonlarından gluten oranı azalırken gliadin oranının arttı�ı 

bunun yanı sıra 100 g tane proteini içerisinde temel amino asitlerden lisin miktarının 

3.15-5 g arasında de�i�ti�i gözlenmi�tir. 

Chungt et al. (2003), ABD (Kaliforniya) ko�ullarında kı�lık bir ekmeklik bu�day 

çe�idi ile yazlık bir ekmeklik bu�day çe�idini kalite özellikleri bakımından 

kar�ıla�tırmı�lardır. Sonuçta yazlık bu�dayın ortalama protein oranı % 17.6 ve ya� 

gluten oranı ise % 46 de�erlerini ta�ıyarak kı�lık bu�daya oranla daha yüksek 

sonuçlar vermi�tir. 

Ya�dı (2004), tarafından Bursa ko�ullarında geli�tirilen ekmeklik bu�day hatlarında 

hektolitre a�ırlı�ı, 1000 tane a�ırlı�ı, ya� gluten miktarı ve protein oranlarını 

incelenmi�tir. Ara�tırmada elde edilen veriler iki yıllık ortalama de�erler üzerinden 

incelendi�inde, genotiplerin hektolitre a�ırlıklarının 77.9-81.3 kg, 1000 tane 

a�ırlıklarının 42.9-51.2 g, gluten miktarlarının % 22.3-38.0, protein oranlarının 

%11.9-13.4 arasında de�i�ti�i bildirilmi�tir. 

Aydın ve ark. (2005), Samsun ve Amasya illerinde yürüttükleri çalı�malarında bazı 

ekmeklik bu�day hatlarının verim ve kalite özelliklerini belirlemeyi hedeflemi�lerdir. 
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Sonuçta Samsun lokasyonunda tane verimleri 165.0-381.0 kg/da arasında, protein 

oranları % 10-11.9 arasında de�i�irken Amasya lokasyonunda tane verimleri 228.8-

547.3 kg/da arasında, protein oranları % 10.5-12.8 arasında de�i�mi�tir ve 

sedimentasyon de�erleri ise her iki lokasyonda da ortalama 41 ml bulunmu�tur. 

Aydın ve ark. (2005), Orta Karadeniz Bölgesinde yaptıkları çalı�malarında 20 adet 

ekmeklik bu�day hattı ve 5 adet kontrol çe�it kullanmı�lar ve denemeyi iki farklı 

lokasyonda yürütmü�lerdir. Samsun lokasyonunda ortalama verim 345.0 kg/da 

bulunurken, Amasya lokasyonunda 486.3 kg/da ortalama verim de�erlerine 

ula�mı�lardır. Bu çe�it ve hatların verim ve kalite potansiyellerini incelemi�ler, 

ortalama sedimentasyon de�erlerini 38.3 ml ve protein oranını ise % 11.2 olarak 

ölçümlemi�lerdir. 

Balkan ve Gençtan (2005) tarafından Tekirda� ko�ullarında, iki yerel, üç ithal 

ekmeklik bu�day çe�idinde tane verimi ve kalite özellikleri incelenmi� ve sonuçta, 

tane verimlerinin 357.5-585.9 kg/da arasında de�i�ti�i, protein oranlarının % 10.1-

13.3 arasında, ya� gluten de�erlerinin % 27-34 arasında, gluten indeksinin % 75-87 

arasında, sedimentasyon de�erlerinin 30-43 ml arasında, dü�me sayısının ise 229-

378 s arasında de�i�ti�i belirlenmi�tir. Ayrıca, verim bakımından yerel çe�itlerden 

Pehlivan çe�idi yüksek de�erler verirken, kalite özellikleri bakımından ithal bir çe�it 

olan Sagittario çe�idi en yüksek de�erleri vermi�tir. 

Erekul ve ark. (2005), Aydın ili ko�ullarında ekmeklik bu�day kalitesinin 

iyile�tirilmesi amacıyla ileri hatlarda kalite bakımından de�erlendirme yapmı�lardır. 

Bu amaçla 83 ileri bu�day hattı ve be� adet bölgeye uyumlu standart çe�it 

kullanılmı�tır. Kalite özellikleriyle ilgili sonuçlarda ya� ve kuru gluten miktarlarının 

iyi bir seviyede, gluten indeks de�erlerinin yeterli, ancak protein oranı ve 

sedimentasyon de�erlerinin dü�ük oldu�u gözlenmi�tir. Dü�me sayısı ise beklenenin 

altında de�erler vermi�tir. 

Öncan ve ark. (2005), bu�dayda tane protein oranının ölçümlenmesinde üç farklı 

metodun kar�ıla�tırmasını yaptıkları çalı�malarında Aydın ilinde ekilen çe�itlerden 

bazılarının tane protein oranlarını �u �ekilde ölçümlemi�lerdir; Gönen % 12.9, 

Cumhuriyet-75 %11.5 ve Golia %11.7. 
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Özkaya ve Karadeli (2005), ekmeklik bu�day çe�itlerinin un verimleri ile bunlardan 

elde edilen bazı ekmeklik kalite özelliklerini incelemi�lerdir. Yabancı ot tohumların 

bu�dayların un verimlerinin dü�mesine neden olurken protein oranının genelde 

artmasına ayrıca katıldıkları orana ba�lı olarak yabancı ot tohumları unların gluten 

miktarını, sedimentasyon de�erini ve su absorpsiyonunu dü�ürmü�tür. Sonuçta, 

yabancı ot tohumlarının unların ekmeklik özellikleri üzerine olumsuz yönde etki 

yaptıkları tespit edilmi�tir.  

Tayyar (2005), Çanakkale-Biga ko�ullarında farklı ekmeklik bu�day çe�it ve 

hatlarına yönelik olarak ekmeklik kalite özelliklerinden gluten, gluten indeks, 

sedimentasyon parametrelerini incelemi�tir. Çalı�mada gluten de�erleri % 30.5-42.5, 

gluten indeksleri % 47.5-97.5, sedimentasyon de�erleri 30.5-61.0-ml arasında 

bulunmu�tur. Sonuçta, özellikle Flamura, Dropia ve Gelibolu ekmeklik bu�day 

çe�itleri yöredeki yeti�tiriciler için tavsiye edilmi�tir. 

Zhang et al. (2005), ekmeklik kalite ve protein özellikleri bakımından sekiz farklı 

gruba giren 59 kı�lık ekmeklik bu�day çe�idini Çin de seçilen 14 lokasyonda 

ekmeklik kalite özellikleri bakımından incelemi�lerdir. Genotip, lokasyon, yıl ve 

bunların interaksiyonları kalite parametrelerinin ço�unlu�una önemli etkide 

bulunmu�tur. 

Ambalamaatıl et al. (2006), Kanada’da yeti�tirilen ekmeklik bu�dayların bazı kalite 

özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalı�malarında altı adet çe�it 

kullanmı�lardır, çe�itlerin protein oranlarının % 13.6 ile % 15.7 arasında de�i�ti�ini 

saptamı�lardır. 

Erekul ve Köhn (2006), Kuzey Do�u Almanya Bölgesinde iklim ve toprak 

ko�ullarının kı�lık bu�day ve Triticale çe�itlerinin verim komponentleri ve ekmeklik 

kalitesi üzerine etkilerini ara�tırmı�lardır. Ara�tırma sonucunda bu�dayın Triticale ye 

göre iklim ve toprak ko�ullarına daha hassas tepki verdi�i belirlenmi�tir. Her iki tahıl 

türünde sedimentasyon de�eri, ya� gluten miktarı, gluten-indeks oranı ve dü�me 

sayısı kurak geçen 2003 yılında ve daha iyi toprak özelliklerine sahip olan Berge 

lokasyonunda nemli geçen 2004 yılına ve daha az toprak özelliklerine sahip Thyrow 

lokasyonuna göre genel olarak daha iyi sonuçlar meydana getirmi�tir. Sadece ya� 

gluten miktarı toprak kalitesinden tam olarak etkilenmemi�tir. �ncelenen tüm kalite 
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parametrelerine bakılarak kı�lık Triticale’nin ekmeklik kalitesinin kı�lık bu�daya 

göre daha dü�ük oldu�u net olarak ortaya konmu�tur. Ancak çalı�manın sonucunda 

triticale ununun bu�day ununa % 30 oranına kadar karı�tırılabilece�i belirtilmi�tir. 

Erkul (2006), 20 ekmeklik bu�day hattı ve bölgede ekilen dört standart çe�idi 

kullanarak Aydın ko�ullarında yürüttü�ü bir yıllık çalı�mada genotiplere ait protein 

oranı, sedimentasyon de�eri, ya� gluten miktarı, gluten indeks ve dü�me sayılarını 

incelemi�tir. Çalı�mada protein oranları % 10.4 ile % 13.3, sedimentasyon de�eri 

16 ml ile 24 ml, ya� gluten miktarı % 24 ile % 34, gluten indeks de�erleri % 62 ile 

% 97 ve dü�me sayıları ise 152 s ile 461 s arasında de�i�im göstermi�tir.  

Garg et al. (2006), bu�dayda yüksek protein içeri�inin genetik kontrolünü ve bunun 

ekmeklik kalitesiyle olan ili�kisini incelemi�lerdir. Bu sebeple 13 hat içerisinde 

melezleme yapmı�lar ve sonuçlarını de�erlendirmi�lerdir. Sonuçta yüksek verim 

vermesine ra�men dü�ük ekmeklik kalitesine sahip melezler saptamı�lardır. Ayrıca 

yüksek protein oranına ve un hacmine sahip bazı hatlarda ekmeklik performansının 

daha iyi oldu�u gözlenmi�tir. 

Sahari et al. (2006), �ran’da 18 adet ekmeklik bu�day çe�idinin protein içeriklerini 

sınıflandırmı� ve bazı teknolojik özellikler belirlemi�lerdir. �statistiksel analizler 

sonucunda en yüksek protein oranlarının % 8-11 arasında, sedimentasyon 

de�erlerinin 19-36 ml arasında de�i�ti�i saptanmı�tır. Ara�tırmacılar, incelenen 

çe�itlerdeki tane protein oranlarının literatüre göre yüksek, sedimentasyon de�erinin 

ise dü�ük oldu�unu gözlemlemi�lerdir. Ekmeklik performansın tane proteinin kalitesi 

ve kantitesiyle ili�kili oldu�u, protein miktarının artmasıyla hamur özelliklerinin 

iyile�ti�i belirtilmi�tir. Artan tane protein oranıyla farinograf kalite sayısı artmı�tır. 

Motzo et al. (2007), üç makarnalık bu�day çe�idi üzerine protein içeri�i ve gluten 

kalitesi üzerine ekim zamanının etkilerini incelemi�lerdir. Ekim zamanında erteleme 

ortalama tane a�ırlı�ını azaltmı�, ancak tanedeki azot oranını dü�ürmemi�, bu da 

protein oranlarının % 10.7 ile 14.7 arasında de�i�mesine neden olmu�tur. Geç hasat 

edilen bu�daylardaki protein artı�ı ara�tırıcılar tarafından daha yüksek hamur direnci 

ile açıklanmı�tır. Gluten indeks oranı ise ertelenen ekimle azalmı�tır. 

Mut ve ark. (2007), Samsun ve Amasya ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında farklı 

ekmeklik bu�day çe�it ve hatlarını kullanmı�lardır. Elde edilen verilerde tane 
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verimlerinin 302.2-495.7 kg/da, hektolitre a�ırlıklarının 76.5-81.4 kg, protein 

oranlarının % 12.4-13.3 ve sedimantasyon de�erlerinin 24.5-41.8 ml arasında 

de�i�ti�ini belirlemi�lerdir. 

2.4. KORELASYON ANAL�Z� �LE �LG�L� BULUNAN 

KAYNAKLAR 

Hsu ve Walton (1971), Kanada’da ekmeklik bu�day çe�itleriyle yaptıkları 

çalı�malarında, verim ve verim komponentleri arasındaki ili�kileri hem tarla hem de 

sera ortamında incelemi�lerdir. Ba�ak uzunlu�u, bayrak yaprak kın uzunlu�u ve 

bayrak yaprak geni�li�i gibi verim komponentlerinin verimi etkiledi�ini 

bulmu�lardır. Bununla birlikte, bitkide ba�ak sayısının verimi belirlemede en önemli 

komponent oldu�unu saptamı�lardır. 

Feil ve Bänziger (1999), �sviçre ko�ullarında yüksek verimli 11 farklı ekmeklik 

bu�day çe�idinde azot, fosfor ve potasyum miktarlarının etkisini iki yıl süresince 

ara�tırmı�lardır. Azot dozu ve azotun uygulama zamanına ba�lı olarak artan tane azot 

miktarıyla birlikte verimin azaldı�ını ve bu iki özellik arasında korelasyon (r=-

0.89**) oldu�unu ayrıca, potasyuma (r =0.15) kar�ın tanedeki fosfor (r=-0.84**) 

konsantrasyonunun tane verimiyle negatif korelasyona sahip oldu�unu 

bulgulamı�lardır. 

Trethowan et al. (2001), ekmeklik bu�dayın endüstriyel kalitesi ve tane verimi 

üzerine dolaylı etkilerini incelemi�lerdir. Fenotipik korelasyon sonuçlarına göre tane 

protein miktarı ile un protein miktarının tane verimiyle negatif, un hacmi ve 

alveograf de�erleri arasında ise pozitif bir ili�ki saptanmı�tır. Ayrıca tane verimi ile 

sedimentasyon, alveograf ve un hacmi arasında negatif bir ili�ki bulunmu�tur. Gluten 

indeks de�erlerinin alveogram de�erini belirlemede pek bir etkisinin bulunmadı�ını 

ortaya çıkarmı�lardır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. ARA�TIRMA YER� VE ÖZELL�KLER� 

Ara�tırma 2003-2004 ve 2004-2005 yeti�tirme dönemlerinde Aydın, Adnan 

Menderes Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü Ara�tırma ve Uygulama çiftli�i 

alanlarında yürütülmü�tür. 

3.1.1. �klim Özellikleri 

Aydın ili ara�tırmanın yapıldı�ı 2003-2004 ve 2004-2005 yılları bu�day yeti�me 

mevsimine ait; ortalama sıcaklık ve ortalama ya�ı� de�erleri Çizelge 3.1 de 

sunulmu�tur. 

Çizelge 3.1: Deneme yıllarında bu�day yeti�me dönemine ait ortalama sıcaklık (�C), toplam 
ya�ı� (mm) ve uzun yıllara ait veriler *) 

Ortalama Sıcaklık �C Toplam Ya�ı� (mm) 

Aylar 
2003-2004 2004-2005 

Uzun Yıllar 

Ort. 

(1975-2003) 

2003-2004 2004-2005 

Uzun Yıllar 

Ort. 

(1975-2003) 

Kasım 13.5 13.6 12.9 63.5 74.7 89.5 

Aralık 9.5 9.8 9.5 131.6 73.3 93.9 

Ocak 7.5 9.4 8.0 236.6 62.2 99.9 

	ubat 9.0 8.2 9.3 34.3 155.5 82.5 

Mart 12.3 12.1 11.5 4.2 92.6 71.3 

Nisan 16.0 15.7 15.7 64.0 39.8 60.1 

Mayıs 20.3 21.1 20.7 6.6 61.1 36.6 

Haziran 26.4 25.3 25.4 0.6 7.9 14.3 

*)Aydın Tarım �l Müdürlü�ü Verileri 

 

Ortalama sıcaklıkların genel olarak uzun yıllar ortalamalarına yakın oldu�u ve 

deneme yılları arasında önemli bir sıcaklık farkı olmadı�ı görülmü�tür. Çizelge 1 den 

de görüldü�ü gibi birinci yıl ve ikinci yıl ortalama sıcaklık verileri ile uzun yıllar 

sıcaklık ortalaması verileri birbirine yakındır. Bu�day yeti�me dönemi içinde en 

yüksek sıcaklıklar Haziran ayında görülürken en dü�ük sıcaklıklar 2004 yılında Ocak 

ayında, 2005 yılında 	ubat ayında gözlenmi�tir. Toplam ya�ı� miktarlarında, birinci 
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yıl verilerine bakıldı�ında Aralık ve Ocak ayında yüksek ya�ı� miktarı 

kaydedilmi�tir, bunları izleyen aylarda toplam ya�ı� miktarında önemli bir azalma 

görülmektedir. Bitkinin suya gereksinim duydu�u Mart ve Haziran aylarında ya�ı� 

yetersiz kalmı�tır. �kinci yılda kaydedilen toplam ya�ı� miktarlarının özellikle Mart-

Nisan-Mayıs aylarındaki birinci yıla oranla daha yüksek olması iyi bir bitki geli�mesi 

için daha elveri�lidir. 

3.1.2. Toprak Özellikleri 

Deneme alanına ait, Adnan Menderes Üniversitesi Toprak Bölümünde yapılan toprak 

analiz sonuçları Çizelge 3.2 ve çizelge 3.3 de sunulmu�tur. 

 

Çizelge 3.2: Deneme alanının toprak analiz sonuçları 

Saturasyon 

(%) 

Bünye 

(%) 

Toplam tuz 

(%) 

pH CaCO3 

(%) 

Organik 

madde (%) 

Toprak 

örne�i 

(0-30 cm) 45.2 Tınlı 0.01 tuzsuz 8.1 

alkali 

1.9 dü�ük 1.5 dü�ük 

Kaynak: Aydın, 2003. 

 

Çizelge 3.3: Deneme alanı topraklarının makro ve mikro besin elementlerine ait 

sonuçları 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

18 

orta 

383 

çok 

yüksek 

2897 

yüksek 

379 

yüksek 

143 

orta 

10.5 

yeterli 

0.7 

kritik 

1.5 

yeterli 

Kaynak: Aydın, 2003. 
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Çizelge 3.2 den de görüldü�ü gibi deneme alanı, tınlı bünyeli, pH miktarı yüksek 

oldu�u için alkali ve organik madde miktarı dü�ük toprak yapısına sahiptir. Bunların 

yanı sıra fosfor bakımından orta, potasyum bakımından çok yüksek, kalsiyum ve 

magnezyum bakımından yüksek, sodyum bakımından orta, demir ve mangan 

bakımından yeterli ve çinko bakımından kritik seviyedeki de�erleri içermektedir. 

3.2. MATERYAL 

Ara�tırmada materyal olarak bölgede uzun süredir tarımı yapılan Gönen-98, 

Cumhuriyet-75 ve Golia bu�day çe�itleri kullanılmı�tır. Bu çe�itlere ait tarımsal 

özellikler a�a�ıdaki çizelge 3.4’de verilmi�tir. 

 

Çizelge 3.4: Denemede kullanılan çe�itlere ait bazı tarımsal özellikler 

Tarımsal Özellikler 

Çe�itler Bitki 

Boyu 

Kılçık 

Durumu 

1000 Tane 

A�ırlı�ı 

Geli�me 

Tabiatı 

Orjini 

Gönen-98 
100-110 

cm 
Kılçıksız 34-38 g Yazlık Türkiye 

Cumhuriyet-

75 

100-110 

cm 
Kılçıklı 42-48 g Yazlık Türkiye 

Golia 65-80 cm Kılçıklı 34-36 g Alternatif �talya 

Kaynak: Menemen Tarımsal Ara�tırma Enstitüsü 

Cumhuriyet-75 ve Gönen-98 çe�itlerinin bitki boyu uzunlukları birbirine yakındır, 

buna kar�ın Golia çe�idinin bitki boyu daha kısadır. Gönen-98 çe�idinde ba�akta 

kılçık durumu kılçıksız, Cumhuriyet-75 ve Golia çe�itlerinde ise kılçıklıdır. Bin tane 

a�ırlı�ı bakımından Cumhuriyet-75 çe�idi öne çıkmı�tır. Golia çe�idi geli�me tabiatı 

bakımından alternatif bulunarak di�erlerinden farklı bir sınıfa girmi�tir. Ayrıca Golia 

çe�idi �talya orjinli iken di�er çe�itler Türkiye orjinlidir. 
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3.3. YÖNTEM 

3.3.1. Ekim ve Bakım 

Denemede, birinci yılda 21.11.2003 tarihinde, ikinci yılda 12.12.2004 tarihinde ekim 

yapılmı�tır. Azot dozu, sıklık ve çe�it olmak üzere üç faktörü içeren çalı�ma, tesadüf 

bloklarında bölünen bölünmü� parseller metoduna göre ekilmi�tir. Gübre dozları ana 

parseli, sıklıklar bir alt parselleri ve çe�itler de en alt parselleri olu�turmaktadır. En 

alt parsellerde 7 m uzunlu�unda, 20 cm sıra arasına sahip 7 adet sıra olmak üzere 

toplam 8.4 m2 lik alanda ekim yapılmı�tır. Hasat esnasında en alt parselde ba�taki ve 

sondaki birer sıra iptal edilerek 4.8 m2 lik alandan hasat yapılmı�tır. Deneme toplam 

üç tekerrürden olu�mu�tur.  

Ekim öncesi yapılan gübrelemede 8 kg/da saf Fosfor (Triple Süper Fosfat (TSP) 

gübresiyle) ve 8 kg/da saf Potasyum (Potasyum Sülfat (K2SO4) gübresiyle) topra�a 

verilmi�tir. Azot dozları dekara 0–8–16–24 kg �eklinde uygulanmı�tır. Bu dozlar 

ekim öncesi, karde�lenme ve sapa kalkma dönemlerinde üç e�it miktarda bölünerek 

uygulanmı�tır. Azot, ilk uygulamada Amonyum Sülfat ((NH4)2SO4 gübresi, daha 

sonraki uygulamalarda Amonyum Nitrat (NH4NO3) gübresi �eklinde topra�a 

verilmi�tir.  

Hastalık, zararlı ve yabancı ot yo�unlu�u takip edilerek gerekti�inde ilaçlama 

yapılmı�tır. 

Farklı sıklıklar olarak m2 de 300-500-700 bitki sıklıkları hedeflenmi� ve kullanılacak 

tane miktarı, ekimde atılacak tohum miktarının belirlendi�i a�a�ıdaki formüle göre 

hesaplanmı�tır. 

Tohumluk Miktarı = m2’de istenen bitki sayısı*BDA*10/Çimlenme Gücü*Safiyet 

Tohum hazırlı�ı a�amasında elekler kullanılarak tohum temizli�i yapılmı�, cılız ve 

küçük taneler ayrılmı�tır. Çimlenme gücü ve safiyet % 95 olarak hesaplanmı�tır. 

Parsellerde her sıra için ayrı hazırlanan tohumlar markör yardımıyla elle ekilmi�tir. 

Karde�lenme döneminde geni� yapraklı yabancı otlar için 2,4 D uygulaması, dar 

yapraklı yabancı otlar için TOPIC uygulaması yapılmı�tır. 

Bitki geli�me sürecinde, süt olum dönemi ba�ında ilk kez ve birinci sulamadan 20 

gün sonra olmak üzere iki sefer sulama yapılmı�tır. 
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Denemedeki bu�daylar birinci yılda 9 Haziran 2004 tarihinde, ikinci yılda ise 8-9 

Haziran 2005 tarihinde hasat edilmi�tir. 

3.3.2. Gözlem ve Ölçümler 

Yapılan gözlemler verim özellikleri ve kalite özellikleri olmak üzere iki ba�lık 

altında incelenmi�tir. 

3.3.2.1. Verim Özellikleri 

Bitki boyu (cm): Her parselden 20 bitkide toprak yüzeyi ile en uzun karde� ba�a�ının 

ucu arasındaki uzunlu�un ölçülmesi ile elde edilmi�tir. 

Ba�aklanma gün süresi (Gün): Çıkı� tarihi ile parseldeki bitkilerin %50’sinin 

ba�aklandı�ı tarih arasındaki gün sayısı olarak her tekerrür parselinde belirlenip 

ortalaması alınmı�tır. 

Çiçeklenme süresi (gün): Çıkı� tarihi ile parseldeki bitkilerin %50’sinin çiçeklendi�i 

tarih arasındaki gün sayısı olarak her tekerrür parselinde belirlenip ortalaması 

alınmı�tır. 

Olgunla�ma süresi (gün): Çıkı� tarihi ile parseldeki bitkilerin %50’ sinin olgunla�tı�ı 

(hasat edildi�i) tarih arasındaki gün sayısı olarak tek tek belirlenip ortalaması 

alınmı�tır. 

Bayrak yaprak alanı (cm2): Her parselden 20 bitkide bayrak yapra�ının eni ve boyu 

çarpımının %79’ u alınarak saptanmı�tır (Demir, 1983). 

Ba�akta ba�akçık sayısı (adet/ba�ak): Her parselden 20 bitkide ana saptaki ba�a�ın 

ba�akçıkları sayılarak belirtilmi�tir. 

Ba�akta tane sayısı (adet/ba�ak): Her parselden 20 bitkide ana saptaki ba�a�ın 

taneleri sayılarak elde edilmi�tir. 

Tek ba�ak verimi (gr/ba�ak): Her parselden 20 bitkideki her bir ba�a�ın taneleri 

harmanlarak bu tanelerin tartımı yapılmı�tır. 

Metrekarede ba�ak sayısı (adet/m2): Bir metrekaredeki ba�akların sayılmasıyla 

saptanmı�tır. 
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Bin tane a�ırlı�ı (gr): Hasat edilen parsellerden elde edilen tane ürününden; dörder 

tane rasgele alınan 100’er tohum ayrı, ayrı tartılmı�, ortalamaları alınarak 

saptanmı�tır. 

Tane verimi (kg/da): Yedi sıradan olu�an parsellerde ilk ve son sıralar kenar tesir 

olarak hasat edilmi�tir ve geri kalan sıralardan ba�ta ve sonda 0.5 m kenar bırakılarak 

parselin geri kalan bölümünde (4.8 m2) elle hasat yapılarak harmanlanan tanelerden 

dekara verim hesaplanmı�tır. 

3.3.2.2. Kalite Özellikleri 

Kalite özellikleri, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri olmak üzere incelenmi�tir. 

Fiziksel Kalite Özellikleri 

Hektolitre a�ırlı�ı (kg): Hasat edilen parsellerden elde edilen tane ürününden alınan 

örnekler T.S. 2974 Bu�day Standardı’na göre; 1/4 litrelik hektolitre aletinde 

tartılmı�, elde edilen de�er 4 ile çarpılarak hesaplanmı�tır. 

Kimyasal Kalite Özellikleri 

Protein oranı (%): Her tekerrürde tesadüfi olarak alınan örneklerin ö�ütme 

yapmadan, Perten firmasının DA-7200 NIRS (near-infrared reflectance 

spectroscopy) cihazıyla, tane protein oranları ölçülmü�tür. Kalibrasyon i�lemleri için 

Kjeldahl analizi kullanılmı�tır. 

Çökme (sedimentasyon) de�eri (ml): Sedimentasyon de�eri ICC- Standart No: 

116/1’e göre belirlenmi�tir. Unun sulu zayıf asitlerde, su alıp �i�mesi ve belirli 

sürede çökmesi sonucu olu�an hacim, sedimentasyon de�erini verir. Özel 

sedimentasyon tüpünde unun nem durumuna göre yakla�ık 3.2 g un tartılır, üzerine 

50 ml bromfenol mavili su konup tüpün a�zı kapatılarak kuvvetlice çalkalanır, sonra 

çalkalama aletinde 5 dakika çalkalanır. Üzerine 25 ml test çözeltisi (laktik asit +  

izopropil + su karı�ımı) ilave edilerek tekrar çalkalama aletinde 5 dakika çalkalanır. 

Aletten alınan tüpler 5 dakika bekletildikten sonra tüp içinde çökmü� haldeki un 

seviyesi tüp üzerindeki taksimattan ml olarak okunarak sedimentasyon de�eri 

belirlenir, iki paralelin ortalaması alınır. Ekmeklik unlarda bu de�erin en az 20 ml 

olması istenir.  
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Ya� gluten Oranı (%): Unda gluten miktarının belirlenmesi; GLUTOMAT�K aleti ile 

ICC (International Association for Cereal Chemistry) Standart No: 137/1’de verilen 

yönteme göre iki tekrarlamalı ve ortalaması alınarak saptanmı�tır. Bu yöntem bu�day 

ununun % 2’lik tuzlu su ile hamur haline getirildikten sonra seyreltik tuz çözeltisi ile 

yıkanarak ni�asta, suda çözünen proteinler (albümin) ve seyreltik tuz çözeltilerinde 

çözünen proteinlerin (globülin) uzakla�tırılması sonucunda geriye kalan çözünmeyen 

miktarın bulunması esasına dayanmaktadır. Gluten miktarının % 27’den yüksek 

olması istenmektedir. 

Gluten indeksi (%): ICC Standart No: 155’de verilen yönteme göre iki tekrarlamalı 

ve ortalaması alınarak saptanmı�tır. Bu yönteme göre GLUTOMAT�K aleti ile elde 

edilen ya� gluten bir dakikada 6000 devir yapacak �ekilde santrifüj edilir. Santrifüj 

ele�inde iki parçaya ayrılan ya� gluten ayrı ayrı tartılır, elek üzerinde kalan ya� 

glutenin (sa�lam kısım), toplam ya� gluten miktarına oranlanmasıyla hesaplanmı�tır. 

Gluten indeks de�erinin % 75’in üzerinde olması istenmektedir. 

Dü�me sayısı (s): ICC/No. 107/1’e göre belirlenmi�tir. Bu�day ni�astasının unda 

bulunan alfa ve beta amilaz enzimlerinin etkinli�i ile viskozitesini kaybetme süresi 

saniye olarak dü�me sayısını verir. Tüp içinde unun nem de�erine bakılarak yakla�ık 7 g 

un tartılır, üzerine 25 ml su ilave edilip a�zı kapatılarak kuvvetlice çalkalanır. Tıpa 

çıkartılıp viskometre karı�tırıcısı konularak dü�me sayısı cihazının kaynar su 

banyosundaki özel yere tüp yerle�tirilir ve cihaz çalı�tırılır, 5 saniye sonra otomatik 

olarak tüp ve içerisindeki un-su karı�ımı 55 saniye karı�tırılır ve viskometre karı�tırıcısı 

üst seviyede kalır. Çiri�lenmi� (tutkalla�mı�) ni�asta içindeki alfa amilaz enzimlerinin 

çalı�ması sonucu tüp içindeki karı�ım sıvıla�maya ba�lar ve viskometre karı�tırıcısı 

yava� yava� dü�erek a�a�ıya indi�i anda cihaz durur ve ekranında okunan de�er saniye 

olarak dü�me sayısını verir. Ekmeklik unlarda istenen dü�me sayısı 250±25 saniyedir.  

Denemede yer alan çe�itlere ait tanelerin ö�ütülmesi sonucu elde edilen örnekler 

HPLC cihazıyla toplam 15 farklı aminoasitin (asparagin, glutamin, serin, histidin, 

arginin, glisin, treonin, alanin, triptofan, metionin, valin, fenilalanin, izolösin, lösin, 

lisin) miktarları Cohen ve Michaud (1993) tarafından belirlenen yönteme göre 

saptanmı�tır. Analizler Georg August Üniversitesi Göttingen (Almanya) Tarla 

Bitkileri Bölümünde gerçekle�tirilmi�tir.   
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3.3.3. Verilerin De�erlendirilmesi 

Denemede elde edilen verilerin varyans analizi tesadüf blokları bölünen bölünmü� 

deneme desenine göre her bir yıl için ayrı ayrı yapılmı�tır. Ortalamalar arasındaki 

farklılıkların istatistikî anlamda önemlilikleri LSD testine göre TARIST paket 

programı vasıtasıyla ortaya konulmu�tur. Yine aynı paket program ile özellikler arası 

ili�kileri belirlemek amacıyla, tüm özelliklerde tekerrürlerin ortalama de�erleri 

kullanılarak korelasyon analizi yapılmı�tır. 
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4. BULGULAR VE TARTI�MA 

Bu bölümde çalı�maya ili�kin bulgular sunulmu� ve bu bulgular konu ile ilgili 

literatürler kullanılarak tartı�ılmı�tır. 

4.1. VER�M ÖZELL�KLER� 

Verim özellikleri bitki boyu, ba�aklanma gün sayısı, çiçeklenme gün sayısı, 

olgunla�ma gün sayısı, bayrak yaprak alanı, ba�akta ba�akçık sayısı, ba�akta tane 

sayısı, tek ba�ak verimi, metrekarede ba�ak sayısı, tane verimi ve bin tane a�ırlı�ı 

olmak üzere on bir özellikte incelenmi�tir. 

4.1.1. Bitki Boyu 

Denemedeki özelliklerden bitki boyu için yapılan varya analizi sonuçları iki yıl ayrı 

ayrı olmak üzere çizelge 4.1`de gösterilmi�tir. Kareler ortalaması de�erlerinden 

görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında gübre*çe�it 

interaksiyonu ile gübre ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�tur, ikinci yıl olan 2005 

yılında da yine gübre*çe�it interaksiyonu ile gübre ve çe�it faktörleri önemli 

bulunmu�tur. 

Yapılan bu çalı�mada elde edilen sonuçlarda bitki boyu de�erlerinin 65.1-109.8 cm 

arasında de�i�ti�i saptanmı�tır.  
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Çizelge 4.1: Deneme yıllarında bitki boyuna ili�kin varyans analiz tablosu 

2004 2005 
Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 153.44 70.983* 

Gübre 3 816.359** 317.758** 

Hata 1 6 52.183 7.061 

Sıklık 2 6.580 13.581 

Gübre x Sıklık 6 6.311 4.021 

Hata 2 16 17.703 6.513 

Çe�it 2 10301.912** 9042.059** 

Gübre*Çe�it 6 31.481* 42.884* 

Sıklık* Çe�it 4 2.821 8.746 

G*S*Ç 12 8.258 17.494 

Hata 48 10.060 13.0807 

Genel 107 231.676 191.983 

* = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli        

 

Çizelge 4.2´de 2004 yılına ait bitki boyu de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en uzun bitki boyu ortalaması Cumhuriyet-75 çe�idinin 16 

kg/da azot dozundan 109.8 cm de�eriyle elde edilmi�tir.  

Çizelge 4.3´de 2005 yılına ait bitki boyu de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�eri Cumhuriyet-75 (105.7 cm) çe�idi 8 ve 16 

kg/da azot dozlarında yakalarken, Gönen-98 (93.6 cm) ve Golia (74.5 cm) 

çe�itlerinin bitki boyu 24 kg/da azot dozuna kadar artı� sa�lamı�tır. Tanyolaç (1998) 

yaptı�ı benzer bir çalı�mada genotipler arasında bitki boyu bakımından fark 

oldu�unu belirlemi�tir. Singh ve Arora (2001) ise uzun boylu çe�itlerin kuru madde 

üretimi için daha fazla azot alımı ve kullanım etkinli�ine sahip oldu�unu 

bulgulamı�lardır. Ev (2006), yaptı�ı benzer bir çalı�mada bitki boyunun azotlu 

gübrelemeden etkilenmedi�ini saptamı�tır. Yapılan bu çalı�mada ekolojik 

ko�ullardan etkilenen bir özellik olan bitki boyunun azot dozlarına ba�lı de�i�im 

gösterdi�i ortaya konulmu�tur. Her iki yılda da çe�itler arasında azot dozlarına 

verilen tepkilerin farklı oldu�u görülmektedir. Bitki boyları Cumhuriyet-75 çe�idinde 
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16 kg/da azot dozuna kadar artı� gösterirken Gönen-98 ve Golia’da bu artı� 24 kg/da 

azot dozuna kadar devam etmi�tir.  

Bitki sıklı�ının her iki yılda da bitki boyu üzerine etkisiz olması, bazı 

ara�tırmacıların sonuçlarıyla uyumludur (Arabacı ve Konak, 1999; Türk ve Yürür, 

2001; Hı�ır ve Çölkesen, 2004). Korres ve Williams (2002), yaptıkları benzer bir 

çalı�mada ise yabancı ot mücadelesi bakımından metrekarede 125-270 arası bir bitki 

sıklı�ının uygun oldu�unu belirtirken, Kazan ve Do�an (2005) bitki boyunun ekim 

sıklı�ından etkilenmedi�ini bulgulamı�tır. Balkan (2006) ise bitki sıklı�ının 

artmasıyla meydana gelen gölgelenmenin bitkiler arasında güne� ı�ı�ından daha fazla 

faydalanmak amacıyla rekabet olu�masına ve bitki boyunun artmasına neden 

oldu�unu ortaya koymu�tur.  

Çe�itlere ait bitki boylarının iki yılda da birbirine yakın de�erler ta�ıdıkları 

görülmektedir. Denemede yer alan azot dozu ve bitki sıklıkları faktörlerinden azot 

dozu her iki yılda da önemli bulunurken bitki sıklıklarının bitki boyunu etkilemedi�i 

görülmektedir. Her iki yılda tüm azot dozlarında ve sıklıklarda Cumhuriyet-75 çe�idi 

en uzun boylu çe�it olarak bulunmu� bunu Gönen-98 ve Golia izlemi�tir (Çizelge 

4.2-4.3). Bu durum çe�itlerin genotip yapılarından kaynaklanmaktadır. Bölgede 

yeti�tirilen bu çe�itlerin özellikle birinci yıl Ocak ayında uzun yıllar ortalamasının iki 

katından fazla görülen ya�ı�lara kar�ı iyi bir performa sergileyerek bu dönemi 

atlattıkları, 	ubat ve Mart aylarında artan sıcaklıklarla geli�melerini hızlandırdıkları 

ve literatürde önceki yıllara ait ortalama de�erleri sa�ladıkları görülmektedir. Bu da 

çe�itlerin bölgeye gösterdikleri uyumun bir sonucudur. 

Bitki boyu bu�dayda yeti�tirilen çe�idin genetik yapısı ile ekim sıklı�ı, ekim zamanı, 

gübreleme, ya�ı� durumu ve toprak özellikleri gibi ekolojik özelliklere ba�lı olarak 

de�i�im gösterir (Do�an ve Yürür, 1992; Nacar, 1995; Kün, 1996). Ekolojik 

özellikler içerisinde özellikle fazla ya�ı� alan bölgelerde ve verimli topraklarda uzun 

boylu çe�itlerde yatma görülmekte bu da verim ve kaliteyi dü�ürmektedir (Kün, 

1996). Çe�itlerin bitki boyları özellikle yabancı otlarla girdikleri rekabette üstün 

gelebilmeleri bakımından önemlidir, uzun boylu çe�itler yabancı otlarla mücadelede 

daha avantajlıdır. Ayrıca çe�itlerin bitki boyları ı�ık alımı ve bitki örtüsü içerisindeki 

payla�ımında da önemli rol oynar (Korres ve Williams, 2002). 
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Çizelge 4.2: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama bitki boyları (cm) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 81.3 81.2 83.4 81.6d 92.9 90.1 90.3 91.1c 94.2 96.2 96.1 95.5b 95.3 95.1 96.4 96.0b 91.1 

Cumhuriyet-75 94.9 93.8 98.4 95.8b 109.2 105.1 107.7 107.3a 111.1 109.8 107.6 109.5a 107.7 109.1 105.0 105.7a 104.5 

Golia 66.9 65.1 66.5 66.2g 70.4 71.3 70.8 70.8f 72.5 73.9 76.1 74.2e 74.2 73.9 74.0 74.4e 71.4 

Ortalama 81.0 80.0 82.7 81.2 90.8 88.8 89.6 89.7 92.6 93.3 93.3 93.1 92.4 92.7 91.8 92.0 89.0 

LSDG*Ç=3.0 

 

Çizelge 4.3: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama bitki boyları (cm) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 82.2 80.3 84.5 82.3e 81.8 91.3 90.8 87.9de 93.4 94.0 92.3 93.2d 92.6 94.3 94.0 93.6cd 89.3 

Cumhuriyet-75 98.1 100.2 100.0 99.4bc 104.5 105.4 107.3 105.7a 105.2 105.3 104.7 105.0ab 104.2 102.4 102.6 103.0ab 103.3 

Golia 66.4 68.9 67.5 67.6g 74.6 71.0 69.8 71.8g 72.0 73.2 73.2 72.8g 73.8 73.7 76.0 74.5f 78.5 

Ortalama 82.2 83.1 84.0 83.1 86.9 89.2 89.3 88.5 90.2 90.8 90.0 90.3 90.2 90.1 90.8 90.4 88.0 

LSDG*Ç =6.1 
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4.1.2. Ba�aklanma Gün Sayısı 

Denemedeki özelliklerden ba�aklanma gün sayısı için yapılan varya analizi sonuçları 

iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.4`de gösterilmi�tir. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*çe�it ve gübre*sıklık interaksiyonları ile çe�it ve sıklık faktörleri önemli 

bulunmu�, denemenin ikinci yılında sıklık*çe�it interaksiyonu ile gübre ve çe�it 

faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.4: Deneme yıllarında ba�aklanma gün sayısına ili�kin varya analiz tablosu  

2004 2005 Varyasyon 

Kayna�ı 

Serbestlik 

Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 18.120* 1.148 
Gübre 3 14.997 14.198** 

Hata 1 6 3.404 0.901 

Sıklık 2 2.898* 1.287 

Gübre x Sıklık 6 1.775* 1.633 

Hata 2 16 0.597 0.769 

Çe�it 2 150.620** 91.176** 

Gübre*Çe�it 6 2.312* 1.670 

Sıklık*Çe�it 4 0.259 4.676** 

G*S*Ç 12 0.228 0.299 

Hata 48 0.926 0.833 

Genel 107 4.589 3.081 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli        

Çizelge 4.5´de 2004 yılına ait ba�aklanma gün sayılarına ait de�erlere ili�kin 

ortalama ve LSD de�erleri sunulmu�tur. Gübre*çe�it interaksiyonuna göre elde 

edilen ortalamalarda en uzun ba�aklanma süresini çe�itler arasında Golia çe�idi 140.5 

günle verirken, en kısa ba�aklanma süresi 136 gün ile Cumhuriyet-75 çe�idine aittir. 

Gübre*sıklık interaksiyonuna göre en uzun ba�aklanma gün sayıları 24 kg/da azot 

dozunda 500 ve 700 bitki sıklıklarından, en kısa ba�aklanma gün sayısı ise 0 kg/da 

azot dozunun 300 bitki sıklı�ından elde edilmi�tir. Ayrıca farklı azot dozlarında 

ba�aklanma gün sayısındaki de�i�menin çok belirgin olmadı�ı belirlenmi�tir. 

Çizelge 4.6´da 2005 yılına ait ba�aklanma gün sayılarına ait de�erlere ili�kin 

ortalama ve LSD de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonu önemli oldu�u 
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için gruplandırmalar bu interaksiyona göre yapılmı�tır. Bu interaksiyonun yanı sıra 

gübre ve çe�it faktörleri de önemli bulunmu�tur. Sıklık*çe�it interaksiyonuna göre 

yapılan gruplandırmaya bakıldı�ında 700 bitki sıklı�ında Golia çe�idi 127.2 gün 

de�eriyle en uzun ba�aklanma gün sayısına sahip iken 123.5 gün de�eriyle 

Cumhuriyet-75 çe�idi 500 bitki sıklı�ında en kısa ba�aklanma süresine sahip oldu�u 

görülmektedir. Her iki deneme yılında azot dozlarının ba�aklanma gün sayıları 

üzerine etkilerinin benzer oldu�u yani artan azot dozlarıyla ba�aklanma gün 

sayılarının pek de�i�medi�i gözlenmi�tir. 

Birinci yıl elde edilen sonuçlarda ba�aklanma gün sürelerinin ikinci yıl elde edilen 

ba�aklanma gün sürelerinden 13 ile 19 gün daha uzun oldu�u belirlenmi�tir, bu 

durum ikinci yıl yapılan ekimlerin 20 günlük bir gecikme ile gerçekle�tirilmi� 

olmasının da önemli bir sonucudur, ekim zamanı geciktikçe ba�aklanma gün süresi 

kısalmaktadır (Gençtan ve Sa�lam, 1987; Konak ve ark., 1999). Denemenin yapıldı�ı 

yıllarda ba�aklanmanın ba�ladı�ı Nisan ayı ba�langıcından itibaren uzun yıllar 

ortalamasına paralel giden sıcaklıklar, ba�aklanmanın beklenilen zamanda 

gerçekle�mesini sa�lamı�tır. 

Ba�aklanma gün sayısı ba�ta genotip olmak üzere yeti�tirilen bölgedeki iklim ve 

toprak özelliklerine ba�lı olarak de�i�en bir özelliktir, yazlık ve alternatif bu�day 

çe�itlerinin ba�aklanma gün sayıları kısa, kı�lık çe�itlerin ba�aklanma gün sayıları 

uzundur (Kahraman, 2006). Bu�dayda erken ba�aklanma bu�dayın kurak periyoda 

gelmeden ba�aklanmasının sa�lanarak tane dolum döneminin uzamasına neden 

olmakta, bu durum ise ilerleyen dönemlerdeki a�ırı sıcaklardan önce ba�aklanmanın 

tamamlanarak tane dolum dönemine erken geçilmesini bu da tane verimini 

artırmaktadır (Balkan, 2006). Genç ve ark. (1987) ilkbaharda erken bastıran 

sıcaklıkların toprakta ve bitkide su kaybına neden olarak özellikle geç ba�aklanan 

çe�itlerde ba�aklanma-erme süresinin kısalaca�ına i�aret etmi�, kıraç ko�ullarda 

erken ba�aklanan çe�itlerin tercih edilmesi gerekti�ini belirtmi�tir. 

Yapılan bu çalı�mada yer alan çe�itlere ait ba�aklanma gün sayıları her iki deneme 

yılında 123-142 gün arasında varyasyon göstermi�tir. 

Balkan (2006) ba�aklanma gün sayılarının farklı çe�it ve bitki sıklı�ından 

etkilenmedi�ini ortaya koymu�, benzer bir çalı�mada Kahraman (2006) ise 
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ba�aklanma gün sayısında gübre*çe�it interaksiyonunu önemsiz bulmu�tur. Buna 

kar�ın Akıncı ve Çölkesen (1999) bitki sıklı�ının ba�aklanma süresini etkiledi�ini, en 

kısa ba�aklanma süresinin 450 bitki/m2 den elde edildi�ini belirtmi�tir. 	engün 

(2006) Aydın ko�ullarında yaptı�ı çalı�mada 500 bitki sıklı�ında, 18 kg/da azot 

dozunda yeti�tirdi�i standart çe�itler ve ıslah hatları arasında ba�aklanma gün 

sayılarında genotipler arasında farklılık bulmu�tur.  
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4.5: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama ba�aklanma gün sayıları (gün) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 138 139 139 139.0d 139 138 138 138.7d 140 140 140 140.1bc 139 140 140 139.5cd 139.3 

Cumhuriyet-75 136 137 137 136.7e 136 136 136 136.0f 136 136 136 136.0f 137 139 138 136.7e 136.3 

Golia 139 140 140 140.1bc 140 140 139 140.1bc 141 141 141 141.1a 141 141 142 140.7ab 140.5 

Ortalama 137.9 

F 

138.7 

BCD 

139.1 

BC 

138.6 

 

138.6 

BCDE 

138.2 

DE 

138.1 

DEF 

138.3 

 

139.0 

BC 

139.1 

BC 

139.0 

BC 

139.1 

 

139.2 

B 

140.3 

A 

140.2 

A 

138.9 

 

138.7 

 
LSDG*Ç=0.9 (Küçük harf) LSDG*S=0.6 (Büyük harf) 

 

Çizelge 4.6: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama ba�aklanma gün sayıları (gün) 

LSDS*Ç =0.7 
 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 124 126 124 124.6 126 126 125 125.7 125 124 124 124.3 126 126 125 125.

7 

125.2 

de 

125.5 

cd 

124.5 

ef 
Cumhuriyet

-75 
123 124 123 123.3 124 123 124 123.3 124 123 124 123.7 124 124 124 124.

0 

123.7 

g 

123.5 

g 

123.7 

g 
Golia 126 125 127 126.0 127 125 127 126.3 126 126 127 126.3 128 128 128 128.

0 

126.7 

ab 

126.0 

bc 

127.2 

a 
Ortalama 124 125 125 124.6 126 125 125 125.1 125 127 125 124.7 126 126 126 125.

9 
125.7 125.0 125.1 
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4.1.3. Çiçeklenme Gün Sayısı 

Denemedeki özelliklerden çiçeklenme gün sayısı için yapılan varya analizi sonuçları 

iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.7`de gösterilmi�tir. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında çe�it 

faktörü önemli bulunmu�, ikinci yıl olan 2005 yılında gübre*çe�it, gübre*sıklık ve 

sıklık*çe�it interaksiyonları ile gübre, sıklık ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.7: Deneme yıllarında çiçeklenme gün sayısına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 1.370 0.898 

Gübre 3 6.972 12.330* 

Hata 1 6 1.889 1.923 

Sıklık 2 0.037 1.287** 

Gübre x Sıklık 6 0.630 0.719** 

Hata 2 16 0.579 0.139 

Çe�it 2 70.454** 67.148** 

Gübre*Çe�it 6 0.157 1.654** 

Sıklık*Çe�it 4 1.009 1.245* 

G*S*Ç 12 0.843 0.585 

Hata 48 0.653 0.468 

Genel 107 2.200 2.225 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli        

 

Çizelge 4.8´de 2004 yılına ait çiçeklenme gün sayılarına ait ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, çiçeklenme süreleri bakımından çe�itlerden Golia çe�idi 145 

günle en uzun çiçeklenme gün sayısına sahiptir, en kısa çiçeklenme gün sayısı ise 

142 gün ile Cumhuriyet-75 çe�idine aittir. Sonuçlara göre en erken ba�aklanan 

Cumhuriyet-75 çe�idinin en erken çiçeklendi�i görülmektedir. Bunu Golia ve 

Gönen-98 çe�itleri izlemektedir. 

Çalı�mada çiçeklenme gün sayılarına ait de�erlerin her iki deneme yılında 128-146 

gün arasında de�i�ti�i belirlenmi�tir. 
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Azot dozlarının ve bitki sıklıklarının çiçeklenme gün sayıları üzerine etkili olmadı�ı 

yani ortalama de�erlerin benzer oldukları tespit edilmi�tir. Önceki çalı�malarda 

benzer sonuçlara rastlanırken Geleta et al. (2002), 16-33-65-130 kg/da ekim 

sıklıklarını denedikleri ara�tırmalarında en sık ekimde en erken çiçeklenme süresi 

gözlemlemi�lerdir. 

Çizelge 4.9´da 2005 yılına ait çiçeklenme gün sayılarına ait de�erlere ili�kin 

ortalama ve LSD de�erleri sunulmu�tur, önemli bulunan gübre*çe�it 

interaksiyonunda Cumhuriyet-75 çe�idinin 8 kg/da azot dozunda en kısa sürede 

çiçeklendi�i, di�er önemli bulunan gübre*sıklık interaksiyonuna göre 0 kg/da azot 

dozunda 500 bitki sıklı�ında en erken çiçeklendi�i, sıklık*çe�it interaksiyonunda ise 

Cumhuriyet-75 çe�idinin bütün sıklıklarda en kısa sürede çiçeklendi�i belirlenmi�tir. 

Her iki deneme yılına bakıldı�ında elde edilen ortalama sonuçlara göre çiçeklenme 

gün sayısının azot dozlarından etkilenmedi�i, birinci yıl azot dozlarına göre alınan 

ortalamaların aynı kaldı�ı, ikinci yıl ise en dü�ük dozla en yüksek doz arasında iki 

günlük bir fark oldu�u belirlenmi�tir. 

Ayrıca her iki yıla ait veriler dikkate alınarak erkencilik bakımından 500 bitki 

sıklı�ında Cumhuriyet-75 çe�idinin di�er çe�itlere göre biraz daha ön plana çıktı�ı 

saptanmı�tır. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda birinci yılda çiçeklenme gün sayısı ile verim 

arasında birinci yılda (r=0.385**) ve ikinci yılda (r=0.489**) olumlu ve önemli ili�ki 

saptanmı�tır. Çiçeklenme gün sayısının verimi etkileyen uurlardan biri oldu�unu 

söylemek mümkündür. Bu dönemde erken görülen yüksek sıcaklıklar bitkiyi 

olumsuz etkilenmekte ve steril ba�akçıklar olu�maktadır, bu da tane veriminde 

azalmalara neden olmaktadır. Oysa bu dönemde havaların serin olması tane 

ba�lamanın uzun sürmesini sa�layarak fertil ba�akçık olu�umu ve ba�akta tane 

sayısının artmasına neden olacaktır. Ancak Hsu ve Walton (1971) un yaptıkları 

çalı�malarında geç çiçeklenen çe�itlerden daha yüksek verim alındı�ı bulgulanmı�tır.  
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Çizelge 4.8: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama çiçeklenme gün sayıları (gün) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N  
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 144 142 143 143.0 143 142 142 142.3 143 143 143 142.8 144 143 144 143.8 142.9b 

Cumhuriyet-

75 
142 142 142 142.0 142 142 142 141.9 142 143 142 142.2 143 142 143 142.8 142.2c 

Golia 144 145 146 144.9 144 144 144 144.3 145 146 144 144.9 145 146 146 145.5 144.9a 

Ortalama 144.3 143.0 143.5 143.3 142.9 142.8 142.8 142.8 143.1 143.7 143.1 143.3 144.1 143.9 144.2 144.0 143.3 

LSDÇ=0.3 

 

Çizelge 4.9: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama çiçeklenme gün sayıları (gün) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 128 130 130 
129.3

d 
130 130 130 130.0c 130 129 130 129.5d 131 130 131 

130.6b

c 
129.7d 129.7d 

130.2

cd 
Cumhuriy

et-75 
128 128 128 127.8f 129 128 129 128.2f 128 128 128 128.3ef 129 130 129 

129.3d

e 
128.5e 128.5e 

128.5

e 

Golia 130 130 131 
130.3

c 
131 130 132 130.3c 131 131 131 131.1b 132 132 133 132.5a 131.0b 130.7bc 

131.7

a 

Ortalama 
128.

6E 

128.6

E 

129.6 

D 

129.2 

 

130 

C 

129.

3 

130.3 

BC 

129.8 

 

129.

6 

129.3 

D 

129.6 

D 

129.5 

 

130.

6 

130.6 

B 

131

A 

130.7 

 

129.7 

 

129.6 

 

130.1 

 
LSDG*Ç =0.6 (Küçük harf)  LSDG*S=0.3 (Büyük harf)       LSDS*Ç=0.5 (koyu) 
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4.1.4. Olgunla�ma Gün Sayısı 

Denemedeki özelliklerden olgunla�ma gün sayısı için yapılan varya analizi sonuçları 

iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.10`da gösterilmi�tir. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu ile sıklık*çe�it interaksiyonu, çe�it, sıklık ve gübre 

faktörleri önemli bulunmu�tur, ikinci yıl olan 2005 yılında da yine 

gübre*sıklık*çe�it, gübre*sıklık, gübre*çe�it, sıklık*çe�it interaksiyonları ve çe�it ile 

gübre faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.10: Deneme yıllarında olgunla�ma gün sayısına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 7.065 2.028 

Gübre 3 41.123* 7.194* 

Hata 1 6 8.596 1.472 

Sıklık 2 17.593** 2.083 

Gübre x Sıklık 6 3.160 4.417* 

Hata 2 16 1.449 1.319 

Çe�it 2 17.815** 17.028** 

Gübre*Çe�it 6 0.568 2.657* 

Sıklık*Çe�it 4 3.231** 5.444** 

G*S*Ç 12 2.577** 4.685** 

Hata 48 0.843 0.889 

Genel 107 3.642 2.401 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli 

 

Çizelge 4.11’de 2004 yılına ait olgunla�ma gün sayılarına ait de�erlere ili�kin 

ortalama ve LSD de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en 

uzun olgunla�ma gün süresi 16 kg/da azot dozunda 700 bitki sıklı�ında Golia 

çe�idinden elde edilmi�tir.  

Çizelge 4.12’de 2005 yılına ait olgunla�ma gün sayılarına ait de�erlere ili�kin 

ortalama ve LSD de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en 
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kısa olgunla�ma gün uzunlu�u 8 kg/da azot dozunda 300 bitki sıklı�ında 

Cumhuriyet-75 çe�idinden 177 gün ile, en uzun olgunla�ma süresi 24 kg/da azot 

dozunda, 300 sıklıkta, Gönen-98 çe�idinde 183 gün ile elde edilmi�tir. 

Bitki sıklıkları arasında önemli bir farklılık gözlenmezken, Balkan (2006), iki yıl 

boyunca yaptı�ı çalı�masında birinci yılda bitki sıklı�ı arttıkça olgunla�ma gün 

sayısının arttı�ını, ikinci yılda ise artan sıklıkla olgunla�ma gün sayısının azaldı�ını 

saptamı�tır. Gençtan ve Sa�lam (1987) ise bitki sıklı�ı arttıkça olgunla�ma gün 

sayısının arttı�ını belirlemi�lerdir. 

Çe�itler arasında Gönen-98 ve Golia çe�idinin olgunla�ma gün sayısı de�erleri 

birbirine daha yakın bulunurken Cumhuriyet-75 çe�idine ait olgunla�ma gün 

sayılarının biraz daha kısa oldu�u yani denemede kullanılan çe�itler arasında en 

erkenci olanın Cumhuriyet-75 çe�idi oldu�u ortaya çıkmaktadır.  

Bilgin ve Korkut (2005), Trakya Bölgesine uyumlu hatların belirlenmesi amacıyla 

yürütttükleri çalı�malarında erken ba�aklanan genotiplerin ba�aklanma-olgunla�ma 

sürelerinin uzun oldu�unu bildirmi�lerdir. Tane doldurma dönemini ba�aklanma-

erme süresi altında inceleyen bazı ara�tırmacılar da erken ba�aklanan çe�itlerde 

ba�aklanma-erme süresinin uzun oldu�unu saptamı�lardır (Genç ve ark., 1987). 
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Çizelge 4.11: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama olgunla�ma gün sayıları (gün) 
 

LSDG*S*Ç =1.5 
 

Çizelge 4.12: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama olgunla�ma gün sayıları (gün) 

LSDG*S*Ç =1.5 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort. 

Gönen-98 192de 194bc 194bc 193.4 193cd 194bc 194bc 193.5 194bc 193cd 195ab 193.9 190f 192de 191ef 190.9 193 

Cumhuriyet-

75 
192de 191ef 194bc 192.3 192de 192de 192de 192.0 192de 194bc 193cd 193.0 190f 191ef 190f 190.4 192 

Golia 193cd 193cd 196a 193.9 194bc 193cd 195ab 193.9 193cd 193cd 196a 194.2 190f 192de 192de 191.5 194 

Ortalama 193 193 195 193.2 193 193 194 193.1 193 193 195 193.7 190 192 191 191.0 193 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort. 

Gönen-98 178ef 182ab 183a 181.0 179de 182ab 181bc 180.7 179de 179de 179de 179.0 183a 180cd 179de 180.5 180.3 

Cumhuriyet-75 180cd 180cd 179de 179.7 177f 179de 180cd 178.7 179de 179de 179de 178.9 180cd 180cd 180cd 179.8 179.3 

Golia 181bc 181bc 179de 180.3 181bc 181bc 181bc 180.6 181bc 181bc 179de 180.1 182ab 182ab 181bc 181.4 180.6 

Ortalama 180 181 180 180.3 179 181 181 180.0 180 180 179 179.4 181 180 180 180.6 180.1 
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4.1.5. Bayrak Yaprak Alanı 

Denemedeki özelliklerden bayrak yaprak alanı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.13`de gösterilmi�tir. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*sıklık*çe�it ile gübre*sıklık interaksiyonları ile gübre ve çe�it faktörleri 

önemli bulunmu�tur. �kinci yıl olan 2005 yılında da gübre*sıklık*çe�it, gübre*sıklık, 

gübre*çe�it, sıklık*çe�it interaksiyonları ile gübre ve çe�it faktörleri önemli 

bulunmu�tur. 

Çizelge 4.13: Deneme yıllarında bayrak yaprak alanına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 

Kayna�ı 

Serbestlik 

Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 24.146 35.561* 

Gübre 3 119.451** 59.266* 

Hata 1 6 7.135 6.330 

Sıklık 2 7.247 3.760 

Gübre x Sıklık 6 64.571* 25.911** 

Hata 2 16 20.846 3.844 

Çe�it 2 1413.579** 2026.501** 

Gübre*Çe�it 6 22.400 11.720** 

Sıklık*Çe�it 4 29.611 44.763** 

G*S*Ç 12 27.197* 20.357** 

Hata 48 13.473 3.621 

Genel 107 48.953 48.896 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli  

 

Çizelge 4.14´de 2004 yılına ait bayrak yaprak alanı de�erlerine ili�kin ortalama ve 

LSD de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�er 54.4 cm2 de�eriyle 16 kg/da azot 

dozunda 700 bitki sıklı�ında Gönen-98 çe�idinden, en dü�ük de�er ise 29.4 cm2 ile 0 

kg/da azot dozunda 700 bitki sıklı�ında Golia çe�idinden elde edilmi�tir. Çe�itler 

arasında Cumhuriyet-75 çe�idinin daha fazla ön plana çıktı�ı yani daha büyük bayrak 

yaprak alanına sahip oldu�u görülmektedir. En küçük yaprak alanı Golia çe�idine 

aittir. 
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Çizelge 4.15´de 2005 yılına ait bayrak yaprak alanı de�erlerine ili�kin ortalama ve 

LSD de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�er 16 kg/da azot dozunda 300 bitki 

sıklı�ında Cumhuriyet-75 çe�idinden 52.3 de�eriyle, en dü�ük de�er ise 30.7 

de�eriyle 0 kg/da azot dozunda 700 bitki sıklı�ında Golia çe�idinden elde edilmi�tir. 

Artan azot dozlarıyla bayrak yaprak alanınında artı� saptanmı�tır. Nielsen ve 

Halvarson (1991), ABD nin Akron Bölgesinde yaptıkları çalı�mada artan azot 

dozlarıyla (0-2.8-5.6-8.4-11.2 kg/da N) yaprak alan indeksinin arttı�ını 

bulgulamı�lardır. 

Her iki deneme yılı kar�ıla�tırıldı�ında ikinci yıl bayrak yaprak alan de�erlerinin 

birinci yıla göre ortalama 3 cm2 daha yüksek oldu�u, birinci yıl 16 kg/da azot 

dozundan sonra azalan bayrak yaprak alan de�erlerinin ikinci yılda 24 kg/da azot 

dozuna kadar arttı�ı görülmektedir. Cumhuriyet-75 ve Gönen-98 çe�idinde bayrak 

yaprak alan de�erleri birbirine yakın ölçülmü�tür. Ancak Golia çe�idinin bayrak 

yaprak alanı ortalama 10 cm2 kadar daha küçüktür. Çe�itler arasındaki bu farklar 

genotip yapılarından kaynaklanmaktadır. 

Yapraklar bitkideki ba�lıca fotosentez organıdırlar (Bavec et al., 2007). Bayrak 

yaprak alanının büyük olması daha fazla fotosentez anlamına gelir ve artan 

fotosentezle verim artı�ı sa�lanabilmekte ve bayrak yapra�ının tane verimine katkısı 

bu sayede gerçekle�mektedir (Hsu ve Walton, 1971).  

Tanyolaç (1998), yaptı�ı benzer bir çalı�mada en geni� yaprak alanını (68.9 cm2) 

Cumhuriyet-75 çe�idinde 600 adet/m2 bitki sıklı�ında elde etmi�tir. Konak ve ark. 

(1999), Aydın Bölgesi ko�ullarında farklı ekim zamanlarının bu�dayın verim ve bazı 

genaratif özelliklerine etkisini inceledikleri ara�tırmalarında ortalama bayrak yaprak 

alanını 33.8 cm2 olarak saptamı�lardır. 	engün (2006) ise yine Aydın ko�ullarında 

farklı hat ve çe�itlerin agronomik ve kalite performalarını inceledi�i ve 18 kg/da azot 

dozu uyguladı�ı ve 500 bitki sıklı�ında ekim yaptı�ı çalı�masında bayrak yaprak 

alanının 15.3-31.0 cm2 arasında de�i�ti�ini belirlemi�tir. 
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Çizelge 4.14: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama bayrak yaprak alanları (cm2) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 

Çort 

Gönen-98 
41.1 

defghijk 

41.0 

defghijk 

39.5 

fghijkl 

40.5 

 

42.6 

defghi 

42.9 

defghi 

39.1 

ghijkl 

41.5 

 

42.0 

defghij 

38.1 

hijklm 

54.4 

a 

44.8 

 

42.1 

defghij 

38.9 

hijkl 

45.6 

bcde 

42.2 

 

42.3 

 
Cumhuriyet-

75 

40.5 

defghijk 

45.3 

bcdef 

42.5 

defghi 

42.8 

 

45.8 

bcd 

46.1 

bcd 

44.9 

defg 

45.6 

 

53.3 

ab 

46.1 

bcd 

47.7 

bc 

49.0 

 

44.2 

defgh 

47.2 

bc 

46.1 

bcd 

45.8 

 

45.8 

 

Golia 
31.0 

hijklmnop 

29.9 

hijklmnop 

29.4 

hijklmnop 

30.1 

 

34.0 

hijklmnop 

36.4 

hijklmn 

29.7 

hijklmnop 

33.4 

 

32.3 

hijklmnop 

31.5 

hijklmnop 

37.9 

hijklm 

33.9 

 

35.7 

hijklmno 

39.6 

efghijkl 

36.2 

hijklmn 

37.2 

 

33.7 

 

Ortalama 37.5 38.7 37.1 37.8 40.8 41.8 37.9 40.2 42.5 38.6 46.7 42.6 40.6 41.9 42.6 41.7 40.6 

LSDG*S*Ç =6.0 

 

Çizelge 4.15: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama bayrak yaprak alanları (cm2) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 43.5efg 45.2def 45.6de 44.7 44.5def 46.9cd 42.4fgh 44.6 43.0efg 40.7fgh 52.1a 45.2 47.4abc 43.0efg 50.1ab 46.8 45.3 

Cumhuriyet-75 43.7efg 50.3a 45.3def 46.4 44.4def 51.8a 45.6de 47.2 52.3a 50.7a 49.6abc 50.8 51.6a 50.1ab 49.9abc 50.5 48.7 

Golia 34.6hij 32.1jk 30.7jk 32.4 36.5hi 34.8hij 32.9hij 34.7 33.9hij 33.7hij 33.7hij 33.7 35.5hi 39.3ghi 35.3hi 36.7 34.3 

Ortalama 40.6 42.5 40.5 41.2 41.8 44.5 40.3 42.2 43.0 41.7 45.1 43.3 44.8 44.1 45.1 44.6 42.7 

LSDG*S*Ç =3.1 
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4.1.6. Ba�akta Ba�akçık Sayısı 

Denemedeki özelliklerden ba�akta ba�akçık sayısı için yapılan varya analizi 

sonuçları iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.16`da gösterilmi�tir. Kareler 

ortalaması de�erlerinden görüldü�ü gibi 2004 ve 2005 yılında ba�akta ba�akçık 

sayısına ait üçlü ve ikili interaksiyonlar önemsizken her iki yılda da çe�it ve sıklık 

faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.16: Deneme yıllarında ba�akta ba�akçık sayısına ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 
Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 2 31.701** 0.554 

Gübre 3 0.783 1.579 

Hata 1 6 2.540 0.388 

Sıklık 2 9.896* 15.943** 

Gübre x Sıklık 6 3.801 0.421 

Hata 2 16 2.037 1.072 

Çe�it 2 43.448** 27.681** 

Gübre*Çe�it 6 1.453 1.105 

Sıklık* Çe�it 4 1.689 1.770 

G*S*Ç 12 1.964 0.430 

Hata 48 1.189 1.016 

Genel 107 3.170 1.708 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli  

 

Çizelge 4.17’de 2004 yılına ait ba�akta ba�akçık sayısına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri bulunmaktadır, önemli bulunan faktörlere göre gruplandırmalar yapılmı�tır. 

Bitki sıklıkları arasında metrekarede 300 adet bitki sıklı�ı ortalama 16.4 adet 

ba�akçık sayısı ile öne çıkmı�tır. Kara (1999) ekim sıklı�ı arttıkça ba�akçık sayısının 

azaldı�ını, en fazla ba�akçık sayısının (16 adet) metrekarede 300 adet bitki 

sıklı�ından elde edildi�ini bildirmi�tir. Yapılan bu çalı�mada da bitki sıklı�ı arttıkça 

ba�akta ba�akçık sayısında azalma meydana gelmi�tir. Çe�itler arasında Golia 
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çe�idinin 24 kg/da azot dozunda ve 300 bitki sıklı�ında 18.8 ba�akçık sayısıyla en 

yüksek de�er aldı�ı, uzun ba�ak yapısı ve seyrek ba�akçık dizili�ine sahip olan 

Cumhuriyet-75 çe�idinin ise 12.8 de�eriyle 16 kg/da azot dozunda ve 700 bitki 

sıklı�ında en az ba�akçık sayısına sahip oldu�u görülmektedir. Azot dozları arasında 

ortalama verilere göre belirgin bir farklılık görülmemektedir.  

Çizelge 4.18’de 2005 yılında da yine sadece sıklık ve çe�it faktörlerinin önemli 

oldu�u, sıklık bakımından 300 adet/m2 bitki sıklı�ı 16.5 adet ortalama ba�akçık 

sayısı ile öne çıkarken, çe�it bakımından daha kısa ba�ak boyu ve sık ba�akçık 

dizili�ine sahip olan Golia ce�idi 24 kg/da azot dozunda 16.9 adet, Gönen-98 çe�idi 8 

kg/da azot dozunda 16.8 adet ba�akçık sayısıyla yüksek de�erleri vermi�lerdir. 

Ba�akta ba�akçık sayısı bakımından her iki yıl için tepkiler aynı �ekilde olmu�, dü�ük 

bitki sıklı�ından en fazla ba�akçık sayısı elde edilmi�tir. Bu ters ili�kinin azalan bitki 

sıklı�ında bitki ba�ına dü�en birim alandan kaldırılan besin maddesi miktarının 

artması sebebiyle ortaya çıkmı�tır. Yüksek bitki sıklı�ında rekabet artarak bitki 

ba�ına dü�en alan da azalmakta ve ba�akta ba�akçık sayısı azalmaktadır. Balkan 

(2006) ve Do�an (1994) ın yürüttü�ü benzer çalı�malarda da dü�ük bitki sıklı�ında 

yüksek ba�akçık sayısı elde edilmi�tir. 

Her iki yıla ait de�erler uyum içerisindedir ve ba�akta ba�akçık sayısı 300 bitki 

sıklı�ında öne çıkmı�tır. Akıncı ve Çölkesen (1999) yaptıkları benzer çalı�ma 

sonucunda en yüksek de�eri 350 bitki sıklı�ından 19.5 adet ba�akçık sayısı ile elde 

etmi�lerdir. Çe�itler arasında ba�akçık sayısı bakımından kısa ve sık ba�ak yapısına 

sahip olan Golia çe�idinin ön plana çıktı�ı gözlenmektedir. Bu çalı�mayla uyumlu 

olarak Gençtan ve Balkan (2006) inceledikleri çe�itler arasında Golia çe�idinde daha 

fazla ba�akçık sayısı oldu�unu bildirmi�lerdir, ancak Akıncı ve ark. (2001) yaptıkları 

çalı�malarında Golia çe�idinin 15.0 de�eriyle çe�itler arasında en dü�ük ba�akçık 

sayısına sahip oldu�unu belirtmi�lerdir. Gözlenen bu varyasyonun bölge 

farklılı�ından kaynaklandı�ı söylenilebilir.  

Ba�akta ba�akçık sayısı tane verimi üzerine etkili önemli bir özelliktir (Oktay, 2006). 

Bu�dayda ba�ak yapısının uzun, ba�akçıkların seyrek dizili�li olması istenir (Balkan, 

2006). Ba�akta ba�akçık sayısı çe�ide ba�lı olarak de�i�ir (Sade, 1999; 	engün, 

2006). Ba�ak boyu uzun olan çe�itlerin ba�akçık sayıları fazladır (Sülük, 2002).  
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Bu�day kültür bitkisinin ba�akta ba�akçık sayısı erken geli�me dönemlerinden 

itibaren (karde�lenme) �ekillenmeye ba�ladı�ı ve birçok faktörden etkilendi�i için 

maksimum ba�akta tane sayısının elde edilmesinde önemli paya sahiptir (Erekul ve 

ark., 2005). 

Azot dozları bakımından farklı azot seviyelerinde ba�akçık sayıları arasında ortalama 

de�erler bakımından belirgin farklılıklar olmamasına kar�ın yüksek de�erler 16 ve 24 

kg/da azot dozlarından elde edilmi�tir, benzer olarak Katkat ve ark. (1987) yaptıkları 

bir çalı�mada azot dozları arasında bir fark görülmemesine kar�ın gübresiz ko�ullara 

göre daha fazla ba�akçık sayısına ula�mı�lardır. Balkan (2006), Trakya ko�ullarında 

denedi�i çe�itlerde 51 cm sıra arasından 20-21 adet ba�akçık sayısı de�erine 

ula�mı�tır. 
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Çizelge 4.17: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama ba�akta ba�akçık sayıları (adet) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 15.8 15.8 15.6 15.7 16.6 17.5 14.7 16.3 16.2 16.7 15.7 16.2 18.4 15.7 16.3 16.8 16.7 16.4 15.5 16.2a 

Cumhuriyet-75 14.6 14.8 16.0 15.1 15.8 15.1 13.6 14.8 15.0 14.8 12.8 14.2 14.6 14.6 14.0 14.4 15.0 14.8 14.1 14.6b 

Golia 17.8 16.3 17.0 17.0 16.4 17.2 16.6 16.7 17.2 15.6 16.5 16.4 18.8 15.5 15.9 16.7 17.5 16.1 16.5 16.6a 

Ortalama 16.1 15.6 16.2 16.0 16.3 16.6 14.9 14.6 16.1 15.7 15.0 15.6 17.3 15.3 15.4 16.0 16.4A 15.7AB 15.3B 15.8 

LSDS=0.7 (Büyük harf)  LSDç=0.5 (Küçük harf) 

 

Çizelge 4.18: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama ba�akta ba�akçık sayıları (adet) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 16.9 16.8 15.1 16.2 17.2 17.8 15.4 16.8 17.1 16.4 16.0 16.5 16.8 16.4 15.8 16.3 17.0 16.8 15.5 16.5a 

Cumhuriyet-75 15.0 14.8 13.7 14.7 16.1 14.7 13.9 14.9 16.4 15.2 13.8 15.1 15.8 14.9 14.4 15.0 15.8 14.9 13.9 14.9b 

Golia 16.5 15.8 15.6 15.9 16.4 15.8 15.3 15.8 16.6 16.6 16.6 16.6 17.3 16.8 16.8 16.9 16.7 16.2 16.0 16.3a 

Ortalama 16.3 15.8 14.8 15.6 16.5 16.1 14.8 15.8 16.7 16.0 15.4 16.0 16.6 16.0 15.6 16.1 16.5A 15.9AB 15.1B 15.9 

LSDS =1.0 (Büyük harf)   LSDÇ =0.4 (Küçük harf) 
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4.1.7. Ba�akta Tane Sayısı 

Denemedeki özelliklerden ba�akta tane sayısı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.19`da gösterilmi�tir. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi 2004 yılında gübre ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�, 

ikinci yıl olan 2005 yılında sıklık*çe�it interaksiyonu yanında sıklık ve çe�it 

faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.19: Deneme yıllarında ba�akta tane sayısına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 

Kayna�ı 

Serbestlik 

Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 2.393 50.342 

Gübre 3 266.172** 25.117 

Hata 1 6 16.032 10.225 

Sıklık 2 34.684 237.871** 

Gübre x Sıklık 6 23.410 3.388 

Hata 2 16 31.005 10.912 

Çe�it 2 1655.828** 1580.808** 

Gübre*Çe�it 6 14.038 2.463 

Sıklık* Çe�it 4 1.443 77.133** 

G*S*Ç 12 10.190 4.337 

Hata 48 16.129 19.668 

Genel 107 55.173 50.365 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.20´de 2004 yılına ait ba�akta tane sayılarına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, gübre dozları bakımından 0 kg/da azot dozu 52.4 ortalama 

ba�akta tane sayısıyla en yüksek de�eri vermi�, bunu 8 kg/da azot dozu 48.8 adet 

de�eriyle izlemi�tir. En dü�ük de�er ise 16 ve 24 kg/da azot dozlarından elde 

edilmi�tir. Sonuçta artan azot dozlarıyla ba�akta tane sayısının çok belirgin 

olmamakla birlikte azaldı�ı görülmektedir. Kalaycı ve ark. (1996) azotlu 

gübrelemenin ba�akta tane sayısını kısmen artırdı�ını, Guohuna et al. (2002) bu 

çalı�maya benzer olarak artan azot dozlarıyla ba�akta tane sayısının azaldı�ını ya da 

de�i�medi�ini saptamı�lardır. Ev (2006) ise artan azot dozlarıyla ba�akta tane 

sayısının arttı�ını tespit etmi�tir.  
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Yine birinci yıl sonuçlarına göre Gönen-98 çe�idi sahip oldu�u 54.8 adet ba�akta 

tane sayısıyla di�er çe�itlere göre öne çıkmı�tır. Çe�itler arasındaki bu fark Oktay 

(2006) ve Ev (2006) in çalı�masıyla uyum içerisindedir. 

Sıklıklar arasında istatiski olarak önemli bir fark olmamasına ra�men ortalama 

de�erlere göre dü�ük bitki sıklıklarında daha fazla tane sayısına ula�ılmı�tır. Hı�ır ve 

Çölkesen (2004) bitki sıklı�ının ba�akta tane sayısını istatistiki olarak etkilemedi�ini 

bildirmi�tir. Tanyolaç (1998), en yüksek ba�akta tane sayısını (33.1 adet) 300 bitki 

sıklı�ından elde etmi�, artan sıklıklarla tane sayısının azaldı�ına i�aret etmi�tir, 

ayrıca denemede kullandı�ı Cumhuriyet-75 çe�idnin 30.8 adet tane sayısıyla öne 

çıktı�ını vugulamı�tır. 

Çizelge 4.21`de 2005 yılına ait ba�akta tane sayılarına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonu önemlidir, en yüksek de�erler 

Gönen-98 çe�idinde metrekarede 500 adet bitki sıklı�ından sa�lanmı�tır. Elde edilen 

sonuçlar Balkan (2006) nın dü�ük ekim sıklı�ında yüksek tane sayısı elde etti�i 

çalı�ma ile uyum içerisindedir. Kazan ve Do�an (2005), yaptıkları benzer bir 

çalı�mada en yüksek ba�akta tane sayısını metrekarede 450 tane bitki sıklı�ından 

elde etmi�ler, artan sıklıkla ba�akta tane sayısının azaldı�ını ortaya koymu�lardır. 

Birinci yılda artan azot dozlarıyla ba�akta ba�akçık sayısına benzer �ekilde ba�akta 

tane sayısı azalmı�tır ve en yüksek de�erler kontrol (0 kg/da N) parsellerinden elde 

edilmi�tir. Lloveras et al. (2001) yaptı�ı benzer bir çalı�mada en dü�ük ba�akçık ve 

tane sayısını en dü�ük azot dozundan (10 kg/da) elde etmi�lerdir. Buna kar�ın Lopez-

Bellido et al. (2000) en yüksek tane sayısını en yüksek azot dozundan (15 kg/da) 

sa�lamı�lardır. 

Denemenin ikinci yılda azot dozları arasında hem ortalama ba�akçık sayısı ve hem 

de tane sayısı bakımından belirgin bir fark görülmemi�tir. Nisan ve Mayıs aylarında 

serin geçen ve yeterli ya�ı�ın sa�landı�ı ko�ullarda ba�akta tane sayısının artması 

beklenir. Bu dönemde kurak geçen havalar ba�akçıkların steril konuma dü�erek tane 

sayısının azalmasına neden olmaktadır (Chmielewski, 2000). 

Ba�akta tane sayısı döllenme veya tane ba�lama ile ili�kilidir ve çiçeklenme 

dönemindeki a�ırı ya�ı�lar, kuraklık, yüksek (30 ºC nin üzeri) ve dü�ük (1-2 ºC nin 

altı) sıcaklıklarla azalmaktadır (Gusta ve Chen, 1987). Ba�ak boyu uzun ve ba�akçık 
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sayısı fazla olan çe�itlerde genellikle tane sayısı da fazladır (Gökmen, 1989). Ba�akta 

tane sayısı verimi do�rudan etkileyen bir özelliktir ve ba�akta tane sayısındaki birim 

artı� verime olumlu yaır (Sönmez ve ark., 1999; Oktay, 2006). 

Ba�akta tane sayısının bitki sıklı�ına verdi�i tepkinin ba�akçık sayısına benzer 

oldu�u, artan sıklıkla ba�akçık sayısına paralel olarak tane sayısında da azalma 

meydana geldi�i belirlenmi�tir. Yapılan benzer bir çalı�mada bitki sıklıklarının tane 

sayısını etkilemedi�i belirlenmi�tir (Hı�ır ve Çölkesen, 2004). 

Ba�akta ba�akçık sayısı Golia çe�idinde daha iyi sonuç vermesine kar�ın Gönen-98 

çe�idinde ba�akta tane sayısının ön plana çıkmasının sebebi Gönen-98 çe�idinde 

fertil ba�akçıklarını daha iyi koruma özelli�inden kaynaklanıyor olabilir. Golia 

çe�idinde ba�akçık sayısı fazla olmasına kar�ın ba�akçıkların ço�unun steril konuma 

geçmesi ba�akta tane sayısının azalmasına neden olmu�tur. Ba�akta ba�akçık 

sayısına benzer �ekilde ba�akta tane sayısında Cumhuriyet-75 çe�idinin di�er 

çe�itlerin gerisinde kaldı�ı belirlenmi�tir. 
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Çizelge 4.20: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama ba�akta tane sayıları 
0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 

Çe�itler 
300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 

Çort 

Gönen-98 59.6 58.7 59.2 59.2 55.3 58.6 55.8 56.6 52.4 53.2 50.4 52.0 54.3 50.4 50.0 51.6 54.8a 

Cumhuriyet-75 45.0 43.4 44.9 44.4 41.8 44.1 37.7 41.2 39.7 41.1 41.1 40.6 40.2 39.0 37.4 38.9 41.2c 

Golia 57.4 54.0 49.2 53.5 47.0 51.0 48.2 48.7 47.9 49.9 48.2 48.7 47.7 41.6 44.1 44.5 48.8b 

Ortalama 54.0 52.0 51.1 52.4A 48.0 51.2 47.2 48.8B 46.7 48.1 46.6 47.1B 47.5 43.7 43.8 45.0C 48.3 

LSDç=1.9 (Küçük harf)  LSDg=2.0 (Büyük harf) 

 

Çizelge 4.21: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama ba�akta tane sayıları 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 51.2 53.8 50.0 51.7 53.1 54.4 51.5 53.0 55.0 53.9 52.0 53.6 54.0 54.8 51.7 53.5 
53.3 

ab 

54.2 

a 

51.3 

abc 

Cumhuriyet-

75 
43.4 39.1 34.0 38.8 45.8 38.6 35.5 40.0 46.6 37.0 35.5 39.7 46.4 40.0 35.5 40.6 

45.5 

cde 

38.6 

ef 

35.1 

f 

Golia 45.6 42.9 41.7 43.4 46.3 45.2 41.5 44.3 46.9 46.3 43.0 45.4 45.9 47.3 46.9 46.7 
46.1 

bcd 

45.4 

cde 

43.2 

de 

Ortalama 46.7 45.3 41.9 44.6 48.4 46.1 42.8 45.8 49.5 45.0 43.5 46.3 48.8 47.4 44.7 46.9 48.3 46.0 43.2 

LSDS*Ç =7.2 
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4.1.8. Tek Ba�ak Verimi 

Denemedeki özelliklerden tek ba�ak verimi için yapılan varyans analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.22`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında gübre 

ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�, ikinci yıl olan 2005 yılında sıklık ve çe�it 

faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.22: Deneme yıllarında tek ba�ak verimine ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 

Kayna�ı 

Serbestlik 

Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 0.163 0.187 

Gübre 3 2.265** 0.164 

Hata 1 6 0.097 0.054 

Sıklık 2 0.167 1.462** 

Gübre x Sıklık 6 0.069 0.027 

Hata 2 16 0.099 0.078 

Çe�it 2 1.486** 1.910** 

Gübre*Çe�it 6 0.114 0.016 

Sıklık* Çe�it 4 0.013 0.093 

G*S*Ç 12 0.66 0.020 

Hata 48 0.056 0.089 

Genel 107 0.161 0.134 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli     

 

Çizelge 4.23´da 2004 yılına ait tek ba�ak verimine ili�kin ortalama ve LSD de�erleri 

sunulmu�tur, azot dozu faktörü önemli bulunmu�, 0 kg/da azot dozu 2.75 g ile en 

yüksek ba�ak verimini vermi�tir. Azot dozunun artması tek ba�ak veriminin 

azalmasına neden olmu�tur. Azot dozlarının yanı sıra çe�it faktörü de önemli 

bulunmu� ve çe�itler arasında Gönen-98 çe�idinin 2.55 g ile en yüksek tek ba�ak 

verimine sahip oldu�u belirlenmi�tir. Bunu Cumhuriyet-75 ve Golia çe�itleri 

izlemi�tir. Birinci yılda elde edilen bu veriler ba�akta tane sayısıyla uyum 

göstermektedir, tek ba�ak verimi tane sayısına benzer olarak artan azot dozlarıyla 

azalmı� ve en yüksek de�erler Gönen-98 çe�idinden elde edilmi�tir.  
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Çizelge 4.24`de 2005 yılına ait tek ba�ak verimine ili�kin ortalama ve LSD de�erleri 

sunulmu�tur, sıklık faktörü bakımından 300 ve 500 bitki sıklıklarının birbirine yakın 

ve 700 bitki sıklı�ına göre yüksek de�erler verdikleri görülmektedir. Artan sıklıkla 

bitki ba�ına dü�en birim alanın azalması bitkiler arası rekabeti artırarak tek ba�ak 

veriminin azalmasına neden olmu�tur. �kinci deneme yılında di�er önemli faktör olan 

çe�it faktöründe ise Gönen-98 çe�idi en yüksek de�eri almı�tır. Bu sonuçlar da 

ba�akta tane sayısıyla benzerdir ve her iki özellik için optimum de�erler 500 bitki 

sıklı�ında Gönen-98 çe�idinden elde edilmi�tir. Çe�itler arasındaki bu fark genotipik 

yapıdan kaynaklanmı�tır (Dokuyucu ve ark., 1999). 

Tek ba�ak verimi ba�akta tane sayısı ve bin tane a�ırlı�ı tarafından belirlenmekte 

olup (Özberk ve Özberk, 2004; Korkut ve ark., 1993) tane verimini olumlu yönde 

etkileyen uurlardan biridir. Kahraman (2006), Trakya Bölgesi ko�ullarında farklı 

çe�itlerde azotlu gübre dozları ve ekim zamanlarını inceledikleri çalı�masında 

çe�itler arasında ba�akta tane a�ırlıkları bakımından farklılık oldu�unu belirtmi�tir.  

Yıllar arasında azot dozlarının gösterdi�i tepkiler arasında ortalama de�erler 

bakımından farklılık bulunmaktadır. Birinci yılda azot dozları artarken tek ba�ak 

veriminde dü�ü� görülmü�, ikinci yılda ise azot dozlarının tek ba�ak verimini pek 

etkilemedi�i ve çok az düzeyde arttırdı�ı söylenebilir. Bunun sebebi olarak verim 

komponentlerinin rekabet ve kompeasyon özellikleri ile ikinci yılda Mayıs ayındaki 

ya�ı� fazlalı�ından ileri gelen reaksiyonlar sonucu meydana geldi�i tahmin 

edilmektedir. Ayrıca ikinci yılda sıklık faktörü ön plana çıkmı� ve önemli 

bulunmu�tur. Carr et al. (2003), 371 bitki sıklı�ına kadar uyguladı�ı bitki 

sıklıklarının tek ba�ak verimini etkilemedi�ini bulgulamı�tır. 

Yıllar içerisinde tek ba�ak verimi verim komponentleri içerisinde en yüksek 

korelasyonu sa�ladı�ı ba�akta tane sayısı özelli�ine paralel olarak de�i�mi�tir. 

Birinci yılda ba�akta tane saysı üzerine azot dozları negatif etkide bulunurken ikinci 

yılda artan bitki sıklıklarıyla tane sayısında azalma gözlenmi�tir. Ayrıca çe�itler 

içerisinde Gönen-98 çe�idi yine ba�akta tane sayısında oldu�u gibi öne çıkmı�tır 

(Sönmez ve Kıral, 2004). 
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Çizelge 4.23: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama tek ba�ak verimleri (g) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 2.84 2.81 3.01 2.89 2.65 2.67 2.60 2.64 2.47 2.47 2.07 2.34 2.49 2.31 2.21 2.34 2.55a 

Cumhuriyet-

75 

2.72 2.51 2.84 2.69 2.61 2.61 2.26 2.49 2.29 2.33 2.30 2.31 2.18 2.18 2.08 2.15 2.41b 

Golia 3.04 2.47 2.52 2.68 1.99 2.16 2.02 2.06 2.00 1.92 1.99 1.97 1.96 1.76 1.79 1.84 2.13c 

Ortalama 2.87 2.60 2.79 2.75A 2.42 2.48 2.29 2.40B 2.25 2.24 2.12 2.20BC 2.21 2.08 2.03 2.11C 2.36 

LSDG=0.2 (Büyük harf)  LSDç=0.1 (Küçük harf) 

 

Çizelge 4.24: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama tek ba�ak verimleri (g) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 2.68 2.63 2.25 2.52 2.77 2.81 2.29 2.62 2.78 2.90 2.52 2.73 2.62 2.91 2.22 2.58 2.71 2.81 2.32 2.61A 

Cumhuriyet-75 2.51 2.61 2.13 2.42 2.59 2.72 2.20 2.50 2.63 2.82 2.29 2.58 2.63 2.80 2.42 2.62 2.59 2.73 2.26 2.53A 

Golia 2.14 2.20 1.88 2.07 2.28 2.23 1.98 2.16 2.34 2.29 2.11 2.25 2.15 2.28 2.28 2.24 2.22 2.25 2.06 2.18B 

Ortalama 2.44 2.48 2.09 2.34 2.55 2.59 2.16 2.43 2.58 2.67 2.31 2.52 2.47 2.66 2.31 2.48 2.50a 2.59a 2.21a 2.44 

LSDs = 0.4  (Küçük harf) LSDç =0.1 (Büyük harf)    
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4.1.9. Metrekarede Ba�ak Sayısı 

Denemedeki özelliklerden metrekarede ba�ak sayısı için yapılan varya analizi 

sonuçları iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.25`de sunulmu�tur. Kareler 

ortalaması de�erlerine göre 2004 yılında gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu ile gübre, 

sıklık ve çe�it faktörleri, 2005 yılında ise gübre, sıklık ve çe�it faktörleri önemli 

bulunmu�tur. 

Çizelge 4.25: Deneme yıllarında metrekarede ba�ak sayısına ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 Varyasyon 

Kayna�ı 

Serbestlik 

Derecesi Kareler Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 2146.9 5457.583 
Gübre 3 70642.0** 101023.753** 

Hata 1 6 3228.0 6977.114 

Sıklık 2 41190.6* 96214.528** 

Gübre x Sıklık 6 2699.2 2426.873 

Hata 2 16 1509.6 2222.620 

Çe�it 2 20695.2** 63908.083** 

Gübre*Çe�it 6 984.0 2147.318 

Sıklık*Çe�it 4 2862.4 10358.611 

G*S*Ç 12 4006.8* 4102.160 

Hata 48 1801.4 4165.394 

Genel 107 5155.2 9623.379 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli     

 

Çizelge 4.26’de metrekarede ba�ak sayılarına ili�kin ortalama ve LSD de�erlerine 

bakıldı�ında, 24 kg/da azot dozunda ve 700 bitki sıklı�ında 612.6 adet metrekarede 

ba�ak sayısıyla Cumhuriyet-75 çe�idi en yüksek de�eri vermi�tir. Artan azot 

dozlarıyla metrekarede ba�ak sayısının arttı�ı ve her azot dozunda 700 bitki 

sıklı�ından elde edilen verilerin daha yüksek oldu�u gözlenmi�tir. Benzer olarak 

Türk ve Yürür (2001) en fazla metrekarede ba�ak sayısına 700 bitki sıklı�ında 

ula�mı�lardır, Mehratro et al. (1979); Hernando (1983); Joseph et al. (1985); Holen et 

al. (2001) bitki sıklı�ı arttıkça metrekarede ba�ak sayısının arttı�ını, Gençtan (1987) 

ise bitki sıklı�ı arttıkça metrekarede ba�ak sayısının azaldı�ını belirlemi�tir.  
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�kinci yıl için Çizelge 4.27’ye bakıldı�ında üçlü ve ikili interaksiyonların önemli 

olmadı�ı fakat gübre, çe�it ve sıklık faktörlerinin önemli oldu�u görülmektedir. Azot 

dozu bakımından 24 kg/da dozun (622 ba�ak/m2) en yüksek de�eri vermesine kar�ın 

16 kg/da dozunun buna yakın bir de�er (585 ba�ak/m2) ta�ımaktadır ve ekonomik 

açıdan 16 kg/da dozunun önerilmesi daha uygun olabilir. Lopez-Bellido et al. (2000) 

ya�ı�lar nedeniyle metrekarede ba�ak sayısının artan azot dozlarıyla pek artmadı�ını, 

Guohuna et al. (2002), artan azot dozlarıyla denemede kullandıkları çe�itlerden 

birinde özellikle metrekarede ba�ak sayısının önemli düzeyde artı� gösterdi�ini 

ortaya koymu�lardır. Gökmen ve ark. (2001) da azot dozları arttıkça metrekarede 

ba�ak sayısının arttı�ını belirlemi�lerdir. Azotlu gübre ile gübrelenmi� parsellerde 

birim alanda sayılan ba�ak daha fazladır, yeterli azot bitkilerin karde�lenme yete�ini 

artırır ve bu da ba�ak sayısının artmasına neden olabilmektedir (Geleta et al., 2002).   

Tane verimini belirleyen uurların ba�ında metrekarede ba�ak sayısı gelmektedir. Bu 

özellik yeti�tirme yerinin iklim ve toprak özellikleri, uygulanan azotlu gübre 

miktarının yanı sıra ekim sıklı�ı ve çe�itlerin genetik yapılarından etkilenir (Sencar 

ve ark., 1998; Toklu ve ark., 2001; Geleta et al., 2002; Balkan, 2006; Kahraman, 

2006). 

Kalaycı ve ark. (1996) ise yaptıkları benzer çalı�mada farklı azot dozlarından en çok 

etkilenen verim komponentinin metrekarede ba�ak sayısı oldu�unu vurgulamı�lardır. 

Sa�lam (1999) ise benzer bir çalı�mada metrekarede ba�ak sayısının 20 kg/da a kadar 

artan dozlardan etkilenmedi�ini ortaya koymu�tur. 

Bitki sıklıkları arasında 700 sıklık öne çıkmı� bulunmakta, 300 ve 500 bitki 

sıklıklarının aynı gruba girdikleri görülmektedir. Nitekim benzer bir çalı�mada 

Schillinger et al. (2005), azalan bitki sıklı�ıyla birim alandaki ba�ak sayısının 

arttı�ını ve buna ba�lı olarak de�i�en sıklıklarla tane veriminin de�i�medi�ini 

belirtmi�tir. Zeybek ve ark. (2005), çalı�tıkları sıklıklar arasında 650 bitki sıklı�ında 

en yüksek (774.4 ba�ak/m2) ba�ak sayısına ula�mı�lardır. Arısoy ve ark. (2005) ise 

600 ve 700 bitki sıklıklarından metrekarede en yüksek ba�ak sayısına ula�mı�lardır. 

Tanyolaç (1998), en yüksek ba�ak sayısını (454 ba�ak/m2) 400 bitki sıklı�ından elde 

etmi�, artan bitki sıklı�ıyla bitkiler arası rekabetin artması ve alt yapraklarda 
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gölgelenme ile olu�an fotosentetik aktivitenin azalması nedeniyle ba�ak sayısının 

azaldı�ını belirtmi�tir. 

Yapılan bu çalı�mada çe�itler arasında Golia çe�idi ön plana çıkmı�tır. aynı ekim 

sıklı�ında metrekarede ba�ak sayısı bakımından çe�itler arasında ortaya çıkan fark 

çe�itlerin karde�lenme potaiyellerinden kaynaklanmaktadır (Kahraman, 2002; Balkan 

2006). Ancak Arabacı ve Konak (1999) çe�it faktörünün metrekarede ba�ak sayısı 

üzerine etkisini önemsiz bulmu�lardır. 

Ortalama de�erler incelendi�inde ikinci yıl de�erlerinin birinci yıla oranla daha 

yüksek oldu�u ayrıca artan azot dozlarıyla her iki yılda da metrekarede ba�ak 

sayılarının arttı�ı görülmektedir bu sonuçlar Co�kun ve Öktem (2003) in benzer 

çalı�masıyla uyum içerisindedir. Ayrıca birinci yıl ortalama de�erlere bakıldı�ında 

artan azot dozlarıyla metrekarede ba�ak sayısı artarken ba�akta tane sayısının ve tek 

ba�ak veriminin azaldı�ı saptanmı�tır ve bu bulgular Guohuna et al. (2002) ve 

Hernando (1983) ile benzerdir.  

Yapılan di�er bir benzer çalı�mada 550 bitki sıklı�ında yeti�tirilen çe�itlerde 

metrekarede ba�ak sayısı belirli bir noktaya kadar verim artı�ı sa�larken bir noktadan 

sonra dü�mesine neden olmu�tur (Oktay, 2006). Sade ve ark. (1999), metrekarede 

ba�ak sayısı fazlalı�ının tane a�ırlı�ı ve verimin dü�mesine neden oldu�unu 

bildirmi�lerdir. 

En dü�ük bitki sıklı�ı olan 300 sıklıkta her azot dozu uygulamasında metrekarede 

ba�ak sayısı 300 ün çok üzerinde bulunurken, bu durum özellikle birinci deneme 

yılında 500 sıklıkta ço�unlukla sa�lanamamı�tır, 700 sıklıkta ise her iki deneme 

yılında hemen hemen hiç ölçülememi�tir. Sonuç olarak metrekarede ba�ak sayısı 

bakımından dü�ük bitki sıklı�ında azot uygulamasına verilen tepkinin di�er sıklıklara 

oranla daha belirgin oldu�unu söylemek mümkündür. 
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Çizelge 4.26: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama metrekarede ba�ak sayıları (ba�ak/m2) 

LSDG*S*Ç =69.7 

 

Çizelge 4.27: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama metrekarede ba�ak sayıları (ba�ak/m2) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 427.6 479.7 486.7 464.7 447.0 509.7 571.3 509.3 504.0 518.3 617.0 546.4 541.7 538.0 634.7 571.5 480.0 511.4 577.4 
522.9 

b 
Cumhuriyet-

75 
401.7 462.7 534.0 466.1 491.7 525.7 599.7 539.0 596.0 571.0 543.0 570.0 631.3 574.3 656.7 620.8 530.1 533.4 585.6 624.8 

a 

Golia 468.7 432.7 610.7 504.0 609.0 532.7 673.7 605.1 621.7 586.7 708.0 638.8 608.0 622.7 790.3 673.7 576.8 543.7 695.6 
605.4 

ab 

Ortalama 432.7 458.4 543.8 478.3C 515.9 522.7 614.9 551.2B 573.9 558.7 622.7 585.1AB 593.7 578.3 693.9 622.0A 
528.9 

b 
529.5b 

619.5

a 

584.3 

 

LSDG =55.6 (Büyük harf)  LSDS =21.8 (Koyu)  LSDÇ = 30.6 (Küçük harf) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Çort 

Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort  

Gönen-98 
383.6 

Rs 

435.7 

nopr 

442.3 

mnopr 

420.5 

 

403.0 

prs 

465.3 

jklmnop 

523.0 

bcdefghıjk 

463.8 

 

458.0 

jklmnop 

473.7 

ıjklmno 

573.0 

abcd 

501.6 

 

497.7 

efghıjklmn 

495.3 

efghıjklmn 

590.7 

ab 

527.9 

 

478.5 

 

Cumhuriyet-75 
357.6 

S 

474.7 

hıjklmno 

490.0 

fghıjklmno 

440.8 

 

445.6 

lmnopr 

481.7 

ghıjklmno 

507.0 

defghıjklm 

478.1 

 

551.0 

abcdefg 

460.3 

jklmnop 

544.0 

abcdefgh 

518.4 

 

585.3 

ab 

528.3 

bcdefghıj 

612.6 

a 

575.4 

 

503.2 

 

Golia 
455.3 

klmnop 

424.7 

oprs 

512.3 

cdefghjkl 

464.1 

 

488.6 

fghıjklmno 

475.0 

hıjklmno 

557.0 

abcdef 

506.9 

 

542.7 

bcdefghı 

577.6 

abc 

564.0 

abcde 

561.4 

 

575.3 

abcd 

564.0 

abcde 

590.3 

ab 

573.4 

 

526.5 

 

Ortalama 398.8 445.0 481.5 441.8 445.7 474.0 529 482.9 517.2 503.9 560.3 527.1 552.8 529.2 594.3 558.9 502.7 
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4.1.10. Bin Tane A�ırlı�ı 

Denemedeki özelliklerden bin tane a�ırlı�ı için yapılan varya analizi sonuçları iki yıl 

ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.28`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması de�erlerinden 

görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında sıklık*çe�it 

interaksiyonu ile gübre ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�, ikinci yıl olan 2005 

yılında da yine gübre*çe�it, sıklık*çe�it interaksiyonları ile çe�it faktörü önemli 

bulunmu�tur. 

Çizelge 4.28: Deneme yıllarında bin tane a�ırlı�ına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 4.201 2.383 

Gübre 3 36.753** 12.011 

Hata 1 6 1.557 6.685 

Sıklık 2 18.760 10.609 

Gübre*Sıklık 6 3.063 6.161 

Hata 2 16 5.540 5.693 

Çe�it 2 1229.718** 1431.092** 

Gübre*Çe�it 6 3.809 21.211* 

Sıklık*Çe�it 4 34.623** 37.302** 

G*S*Ç 12 4.800 1.644 

Hata 48 2.884 7.792 

Genel 107 28.873 35.164 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.29´da 2004 yılına ait bin tane a�ırlı�ı de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en yüksek de�er 56.3 g ile 

700 sıklıkta Cumhuriyet-75 çe�idinden elde edilmi�tir. �ncelenen bu özellik 

bakımından çe�itler arasında Cumhuriyet-75 çe�idi ön plana çıkmı�tır. Bunu sırasıyla 

Gönen-98 ve Golia çe�itleri izlemi�tir. Çe�itler arasındaki bu farklılık genetik 

yapılarından kaynaklanmaktadır (Hı�ır ve Çölkesen, 2004). Ortalama de�erler ele 

alındı�ında azot dozlarıyla birlikte bin tane a�ırlı�ının azaldı�ı görülmektedir. 
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Farklı bitki sıklıklarında çe�itlerin gösterdikleri performa farklı olmu�, Cumhuriyet-

75 çe�dinde artan sıklıkla tane a�ırlı�ı artarken Golia çe�idinde azalmı�, Gönen-98 

çe�idinde ise bu parametrede bir dalgalanma gözlenmi�tir. Bazı ara�tırıcılar ekim 

sıklıklarının bin tane a�ırlı�ını etkilemedi�ini ortaya koymu�lardır (Hı�ır ve 

Çölkesen, 2004; Schillinger, 2005; Kazan ve Do�an 2005). 

Çizelge 4.30´da 2005 yılına ait bin tane a�ırlı�ı de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonuna göre 700 bitki sıklı�ında 54.8 g 

de�eriyle Cumhuriyet-75 çe�idi öne çıkmı�tır. Gübre*çe�it interaksiyonuna göre 0 

kg/da azot dozunda 54.6 g de�eriyle yine Cumhuriyet-75 çe�idi en yüksek de�eri 

vermi�tir. Artan azot dozlarına kar�ın çe�itlerin tepkileri farklı bulunmu�, 

Cumhuriyet-75 çe�idinde tüm dozlarda azalma görülürken Golia ve Gönen-98 

çe�itlerinin bin tane a�ırlı�ında 16 kg/da azot dozuna kadar artı� görülürken, en üst 

azot dozunda (24 kg/da) bir miktar azalma görülmü�tür.  

Çe�itlerin bin tane a�ırlı�ı bakımından tepkileri farklı bulunmu�, Cumhuriyet-75 

çe�idinde en yüksek bin tane a�ırlı�ı ölçülmü�tür. Bin tane a�ırlı�ı genotip faktörüne 

ba�lı oldu�u için çe�itler arasında farklılık mevcuttur (Akman ve ark. 1999; 

Dokuyucu ve ark. 1999; Aydın ve ark. 2005). 

Çe�itler arasında azot dozlarına verilen bu farklı tepkilerin özellikle birinci yılda tüm 

çe�itlerde ve ikinci yılda Gönen-98 ve Golia çe�itlerinde tek ba�ak verimine 

benzerdir. Nitekim tek ba�ak verimi ile bin tane a�ırlı�ı arasında ortaya çıkan pozitif 

korelasyon bu ili�kiyi destekler niteliktedir.  

Bin tane a�ırlı�ı verimi etkileyen özelliklerden biridir (Gençtan ve Sa�lam, 1987). 

Ba�aklanma sonrası çevre ko�ullarını iyi de�erlendiren çe�itlerin bin tane a�ırlıkları 

daha fazladır (Korkut ve Ünay, 1987; Korkut ve ark., 1993). Bu özellik çok sayıda 

genle idare edilen kantitatif bir özelliktir (Çiftci ve Ya�dı, 2007) ve çe�itlerin 

performalarını genetik yapının yanında yeti�tirildikleri çevre ko�ullarından 

etkilenmektedir (Mut ve ark., 2005). Olumsuz çevre �artları altında azalan fotosentez 

miktarı tane a�ırlı�ını dü�ürebilir (Olugbemi et al., 1976).  

Büyük taneli çe�itlerde küçük tanelilere oranla endosperm daha fazladır (Ya�dı, 

2004). Bu sebeple bin tane a�ırlı�ı bu�dayda un verimin tahminlenmesi konusunda 

yardımcı olur (Mut ve ark., 2007).  
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Birinci yılda bitki sıklı�ı ortalamalarına bakıldı�ında artan sıklıkla beraber bin tane 

a�ırlı�ında bir miktar (en fazla 1.4 g) artma gözlenmektedir.  

�kinci yıl artan sıklıkla bin tane a�ırlı�ında azalma görülmektedir. Bu durum ba�akta 

tane sayısı ile bin tane a�ırlı�ı de�erleri arasındaki ters ili�kiden kaynaklanıyor 

olabilir. Ba�akta tane sayısının artması taneler arasında payla�ılan asimilat miktarını 

dü�ürece�i için azalan bir a�ırlı�a sahip tane olu�umuna neden olacak bu da bin tane 

a�ırlı�ını dü�ürecektir. Özellikler arasındaki bu ili�ki belirgin bir �ekilde ortaya 

çıkmı�tır.  

Türk ve Yürür (2001) Gönen-98 çe�idinde yaptıkları çalı�malarında sıklık arttıkça 

bin tane a�ırlı�ının azaldı�ını belirlemi�lerdir. Bazı ara�tırmacılar ekim sıklı�ı 

arttıkça bin tane a�ırlı�ında bir de�i�me olmadı�ını bulgulamı�lardır (Carr et al. 

2003; Arısoy ve ark., 2005). 

Bazı ara�tırmacılar azotlu gübre uygulamasının bu�dayda bin tane a�ırlı�ını olumsuz 

etkiledi�ini ortaya koymu�tur (Katkat ve ark. 1987; Ba�ar ve ark. 1998; Kalaycı ve 

ark. 1996; Türk ve Yürür, 2001; Guohuna et al. 2002). Ancak di�er bir grup 

ara�tırmacı temel gübrelemenin yanında çiçeklenme döneminde yapılan üre 

uygulamasının bin tane a�ırlı�ını artırdı�ını saptamı�tır (Varga ve Svecnjak, 2006). 

Soylu ve Sade (2006), sulu ko�ullarda makarnalık bu�daya farklı dozlarda azot 

uyguladıkları çalı�malarında artan azot dozlarıyla bin tane a�ırlı�ının azaldı�ını 

ortaya koymu�lardır. Sa�lam (1999) ın yaptı�ı benzer çalı�mada bin tane a�ırlı�ının 

20 kg/da a kadar olan azotlu gübreleme dozlarından etkilenmedi�ini ortaya 

koymu�tur. 

Cumhuriyet-75 çe�idi bin tane a�ırlı�ı bakımından en yüksek de�eri ta�ımasına 

kar�ın, Golia çe�idinin metrekarede ba�ak sayısının fazla olmasından dolayı tane 

verimi en yüksek çe�it olarak bulunmu�tur. Gönen-98 çe�idinin tek ba�ak verimi ve 

ba�akta tane sayısı di�er çe�itlerden yüksek olmasına kar�ın bin tane a�ırlı�ının ve 

metrekaredeki ba�ak sayısının daha az olması nedeniyle tane verimi bakımından en 

geride kalan çe�it olmu�tur. 
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Çizelge 4.29: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama bin tane a�ırlıkları (g) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 48.0 48.2 48.2 48.1 47.2 45.8 47.8 46.9 46.4 43.0 44.5 44.6 43.9 44.7 45.1 44.6 46.3 c 45.4 cd 46.4 c 

Cumhuriyet

-75 
52.1 56.1 57.3 55.2 52.1 55.6 56.9 54.9 51.7 54.5 56.0 54.1 49.4 53.7 55.3 52.8 51.3 b 54.9 a 56.3 a 

Golia 46.8 41.6 44.0 44.1 42.5 43.3 42.5 42.8 42.1 42.1 43.6 42.6 42.5 43.4 40.5 42.1 43.4 de 42.6 e 42.6 e 

Ortalama 49.0 48.6 49.8 49.1 47.3 48.2 49.1 48.2 46.7 46.5 48.0 47.1 45.3 47.3 47.0 46.5 47.0 47.6 48.4 

LSDs*ç=2.7 

 

Çizelge 4.30: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama bin tane a�ırlıkları (g) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 44.8 41.8 43.1 43.2B 45.1 44.0 42.5 43.8B 48.7 43.1 43.8 45.2B 48.0 44.3 41.9 44.7B 46.6 b 43.3 bc 42.8 

bc Cumhuriyet

-75 
52.9 55.0 56.0 54.6A 52.7 53.0 55.4 53.7A 52.3 52.4 54.4 53.0A 51.2 51.6 53.6 52.1A 52.2 a 53.0 a 54.8 a 

Golia 38.8 39.1 39.1 39.0C 40.2 41.2 39.2 40.2C 44.7 42.8 41.6 43.0B 43.8 44.4 40.7 42.9B 41.8 c 41.8 c 40.2 c 

Ortalama 45.5 45.3 46.0 45.6 46.0 46.0 45.7 45.9 48.5 46.1 46.6 47.0 47.6 46.7 45.4 46.6 46.8 46.0 45.9 

LSDS*Ç =4.5 (Küçük harf)  LSDG*Ç =2.6 (Büyük harf) 
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4.1.11. Tane Verimi 

Denemedeki özelliklerden bin tane a�ırlı�ı için yapılan varya analizi sonuçları iki yıl 

ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.31`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması de�erlerinden 

görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında gübre*sıklık*çe�it 

interaksiyonu ile gübre ve çe�it faktörleri önemli bulunmu� ve ikinci yılda (2005) 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu ve sıklık*çe�it interaksiyonu ile gübre, sıklık ve 

çe�it faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.31: Deneme yıllarında tane verimine ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 
Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 2 3111.325 270.797 

Gübre 3 50501.232** 43833.527** 

Hata 1 6 3771.543 602.066 

Sıklık 2 9885.807 13233.397** 

Gübre x Sıklık 6 2302.339 1783.895 

Hata 2 16 3426.786 1209.558 

Çe�it 2 120629.027** 100246.802** 

Gübre*Çe�it 6 2082.723 1047.072 

Sıklık* Çe�it 4 4006.056 4509.817** 

G*S*Ç 12 5018.227* 1732.249** 

Hata 48 2493.785 629.764 

Genel 107 6714.662 4373.912 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.32´de 2004 yılına ait tane verimi de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�er olan 671.0 kg/da ile Golia çe�idinden 24 

kg/da azot dozunda 700 bitki sıklı�ında elde edilmi�tir. �kinci en yüksek de�er olan 

668.9 kg/da tane verimi de�eri yine Golia çe�idinin 16 kg/da azot dozunda 500 bitki 

sıklı�ından elde edilmi�tir. Bu sonuçlara göre16 kg/da azot dozu 24 kg/da azot 

dozundan daha ekonomik oldu�u için Aydın Bölgesinde en azından bu bu�day çe�idi 

için 16 kg/da azot dozunun tercih edilmesi uygundur.  
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Çizelge 4.33`de 2005 yılına ait tane verimi de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sonuçların bir yıl öncekine benzer oldukları en yüksek verim 

665.7 kg/da ile Golia çe�idinden, 16 kg/da azot dozunda ve 500 bitki sıklı�ından elde 

edilmi�tir. Di�er çe�itler incelendi�inde ortaya çıkan kombinasyonlar biraz daha 

farklıdır. Cumhuriyet çe�idinde 24 kg/da azot dozunda, metrekarede 500 bitki 

sıklı�ında yeti�tirilmesi önerilmektedir. Gönen çe�idinde ise 24 kg/da azot dozundan 

en yüksek verim elde edilmesine ra�men 16 kg/da azot dozunda metrekarede 500 

bitki sıklı�ında yeti�tirilmesinin uygun oldu�u belirlenmi�tir. Bu veriler metrekarede 

500 bitki ile çalı�an Geçit (1999) ile uyum içerisindedir. Arabacı ve Konak (1999) 

bitki sıklı�ının tane verimine etkisini istatistiksel olarak önemsiz bulmu�lar, ancak 

sıklık arttıkça tane veriminin de arttı�ını, en yüksek tane veriminin metrekarede 600 

bitkiden sa�landı�ını bildirmi�lerdir. Türk ve Yürür (2001) sadece Gönen-98 

çe�idinde yaptıkları benzer çalı�malarında tane veriminin 600 bitki sıklı�ına kadar 

artı� gösterdi�ini artan bitki sıklı�ında tane veriminin azalmaya ba�ladı�ını, azot 

dozları arasında en yüksek verimin 16 ve 20 kg/da azot dozlarından elde edildi�ini 

bulgulamı�lardır. Geleta et al. (2002) ise azalan bitki sıklı�ıyla tane verimin 

azaldı�ını, Hı�ır ve Çölkesen (2004) tane veriminin bitki sıklı�ından etkilenmedi�ini, 

Kazan ve Do�an (2005) ekim sıklı�ına ili�kin Bursa kosullarında yaptıkları 

ara�tırmalarında metrekarede 450 bitki sıklı�ının en yüksek tane verimini verdi�ini, 

Schillinger (2005) ise azalan bitki sıklı�ına kar�ın birim alanda artan ba�ak sayısıyla 

tane veriminde bir de�i�me gözlenmedi�ini bulgulamı�lardır. Yapılan ba�ka bir 

ara�tırmada 371 bitki sıklı�ına kadar yeti�tirilen bitkilerde verim artı�ının devam 

etti�i belirlenmi�tir (Carr et al., 2003). Bitki sıklıklarının 120 ile 280 tane/m2 sınırları 

arasında denendi�i bir çalı�mada sıklıklarla verim arasında bir fark bulunmamı�tır, 

bunun sebebi dü�ük bitki sıklı�ında % 85 veya daha fazla meydana gelen 

ba�aklanma artı�ından kaynaklanmı�tır (Schillinger, 2005). 

Verim, bitkinin genetik potaiyeli, çevre faktörleri ve yeti�tirme tekniklerinin birlikte 

etkileri sonucu ortaya çıkar ve tane verimindeki varyasyon çe�itlerin genetik 

yapılarından kaynaklanır (Kırtok ve ark., 1988). Tane verimi çok sayıda gen 

tarafından idare edilen bir özelliktir, genotipik olarak bir çe�it yüksek verimli olsa 

bile çevre �artlarına da uyumu önemlidir (Tanyolaç, 1998). 
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Çalı�manın birinci yılında artan azot dozlarıyla tane veriminin arttı�ı saptanmı�tır. 

Bu sonuçlar Dubetz, 1976; Franzluebbers et al., 1995; Halvorson et al., 2000; Bohem 

et al., 2004; Bonfil et al., 2004; Guarda et al., 2004; Xu et al., 2005; El-Sirafy et al., 

2006; Varga et al., 2006 nın buldukları sonuçlar ile uyum içerisindedir. Fischbeck et 

al. (1997) en yüksek tane verimini 7 kg/da azot dozundan, Borghi et al. (1997) en 

yüksek tane verimini 18 kg/da azot dozundan, Garrido-Lestache et al. (2005); 

Garrido-Lestache et al. (2004) en yüksek tane verimini 10 kg/da azot dozundan elde 

etmi�tir. Ellmer et al. (2001) Do�u Almanya ko�ullarında kumlu topraklarda 

optimum verim için en iyi azotlu gübreleme miktarlarının 110 veya 16 kg/da 

oldu�unu, Howard et al. (2002) ise yüksek tane verimi için optimum azotlu gübre 

miktarının 101 kg/da olarak belirtmi�lerdir, fakat Feil ve Banziger (1999) artan azot 

dozlarıyla tane veriminin azaldı�ını belirlemi�lerdir. Lopez-Bellido et al. (2000), 0 

kg/da azot dozundan 10 kg/da azot dozuna do�ru artı�ın tane verimini artırdı�ını, 

ancak 10 kg/da azot dozundan 15 kg/da azot dozuna çıkıldı�ında tane veriminde pek 

bir artı� görülmedi�ini ortaya koymu�lardır. �brikçi ve ark. (2001), 20 kg/da azot 

dozuna kadar tane veriminin artmasına kar�ın bu dozdan sonra verimde azalma 

oldu�unu, Cossey et al. (2002), artan azot dozlarıyla verimin arttı�ını, ancak en 

yüksek azot dozuna ula�ıldı�ında verimin bu kez azalmaya ba�ladı�ını 

saptamı�lardır. Howard et al. (2002) bu�day yeti�me periyodunun son dönemlerinde 

yapılan azot uygulamasının tane verimini azalttı�ını ortaya koymu�lardır.  

El-Sirafy et al. (2006), en yüksek tane verimini en yüksek azot dozundan elde 

etmi�lerdir. Halvorson et al. (2000), ABD de 300 mm nin altındaki ya�ı�larda azot 

dozlarının etkili olmadı�ını ya�ı�ların 300-400 mm seviyelerine ula�tı�ında azot 

dozlarından maksimum düzeye yakın verim alındı�ını belirlemi�tir. 

Bu çalı�mada metrekarede ba�ak sayısı arttıkça ba�akta tane sayısı ve tek ba�ak 

veriminin azalmasına kar�ın tane veriminin arttı�ı görülmektedir ve bu sonuçlar 

Suput (1966); Mehrotra et al. (1979); Joseph et al. (1985); Geçit (1987); Holen et al. 

(2001) nın sonuçlarıyla uyum içerisindedir. Hsu ve Walton (1971) birim alandaki 

ba�ak sayısının tane verimini belirleyen en önemli komponent oldu�unu saptamı�tır. 

Gençtan ve Balkan (2006) ise çalı�malarında verim ile metrekarede ba�ak sayısı 

arasında önemli ili�kiler oldu�unu ortaya koymu�tur. Lopez-Bellido et al. (2001), 
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artan azot dozlarıyla birlikte verimin yanı sıra hektolitre a�ırlı�ının da arttı�ını 

bulgulamı�lardır. 

Her iki yılda elde edilen sonuçlar birbirleriyle uyum içerisindedir ve bu sonuçlar 

de�erlendirildi�inde tane verimi bakımından Golia çe�idinin metrekarede 500 bitki 

sıklı�ında ve 16 kg/da azot dozunda yeti�tirilmesi önerilebilir. Di�er çe�itler 

incelendi�inde, Cumhuriyet-75 çe�idinde 24 kg/da azot dozunda, metrekarede 500 

bitki sıklı�ında yeti�tirilmesi ve Gönen-98 çe�idinde ise 16 kg/da azot dozunda 

metrekarede 500 bitki sıklı�ında yeti�tirilmesinin daha uygun oldu�u belirlenmi�tir. 
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Çizelge 4.32: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama tane verimleri (kg/da) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 

Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 

Çort 

Gönen-98 
442.8 

kl 

440.0 

kl 

508.9 

ghlıjk 

463.9 

 

453.3 

jkl 

563.3 

cdefgh 

531.7 

fghlıjk 

516.1 

 

512.8 

ghlıjk 

554.4 

defgh 

576.1 

bcdefg 
547.7 

483.7 

hıjk 

599.4 

abcdef 

451.7 

jkl 

511.6 

 

509.8 

 

Cumhuriyet-

75 

400.0 

l 

460.0 

ıjkl 

460.3 

ıjkl 

440.1 

 

539.3 

efghl 

505.6 

ghıjk 

526.7 

fghıj 

523.9 

 

548.0 

efgh 

536.2 

efghlı 

559.4 

cdefgh 
547.9 

563.7 

cdefgh 

581.1 

bcdefg 

510.0 

ghlıjk 

551.6 

 

515.8 

 

Golia 
550.0 

defgh 

575.0 

bcdefg 

520.0 

fghlıj 

548.3 

 

598.3 

abcdef 

656.1 

ab 

575.0 

bcdefg 

609.8 

 

638.8 

abc 

668.9 

a 

620.3 

abcde 
642.7 

650.6 

ab 

631.7 

abcd 

671.0 

a 

651.1 

 

612.5 

 

Ortalama 464.3 491.7 496.4 484.1 530.3 575.0 544.5 549.9 566.5 586.5 585.2 579.4 566.0 604.1 544.2 571.4 546.2 

LSDG*S*Ç = 82.0 

 

Çizelge 4.33: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama tane verimleri (kg/da) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 
444.5 

m 

447.4 

m 

510.1 

hıjk 

467.3 

 

463.7 

lm 

570.5 

defg 

532.7 

ghıl 

522.3 

 

496.5 

jkl 

561.3 

defg 

575.4 

def 

544.4 

 

481.2 

klm 

571.1 

defg 

506.1 

ıjk 

519.5 

 

513.8 

 

Cumhuriyet-75 
443.3 

m 

480.0 

klm 

488.3 

kl 

470.5 

 

511.0 

hıjk 

530.0 

ghıl 

555.3 

defg 

532.1 

 

550.0 

efgh 

590.0 

cde 

561.0 

defg 

567.0 

 

565.3 

defg 

578.3 

def 

548.0 

fgh 

563.9 

 

533.4 

 

Golia 
543.2 

fghı 

564.3 

defg 

542.3 

fghı 

549.9 

 

593.3 

cd 

661.5 

ab 

579.3 

def 

611.4 

 

649.8 

ab 

665.7 

a 

621.4 

bc 

645.6 

 

657.0 

ab 

637.0 

b 

642.4 

ab 

645.5 

 

613.1 

 

Ortalama 477.0 497.2 513.6 495.6 522.7 587.3 555.8 555.3 565.4 605.7 585.9 585.7 567.8 595.5 569.5 576.3 553.4 

LSDG*S*Ç = 41.2 
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4.2. KAL�TE ÖZEL�KLER� 

Çalı�mada kalite özellikleri fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri olarak iki ba�lık 

altında incelenmi�tir. 

Verimde oldu�u gibi bir genotipin kalite potaiyeli de çimlenme ve sarı olum dönemi 

arasında geçen uzunca bir sürenin içerisindeki büyüme ve geli�me olaylarından ve 

bunların kar�ılıklı ili�kilerinden önemli düzeyde etkilenmektedir. 

4.2.1. Fiziksel Kalite Özellikleri 

Fiziksel kalite özelli�i olarak hektolitre a�ırlı�ı ölçülmü�tür. 

4.2.1.1. Hektolitre A�ırlı�ı 

Denemedeki özelliklerden hektolitre a�ırlı�ı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.34`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu ile sıklık*çe�it, gübre*çe�it ve gübre*sıklık 

interaksiyonları ile çe�it ve gübre faktörleri önemli bulunmu�, ikinci yıl olan 2005 

yılında da sıklık ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.34: Deneme yıllarında hektolitre a�ırlı�ına ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 
Varyasyon Kayna�ı Serbestlik 

Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 3.383 15.680* 

Gübre 3 4.645* 3.967 

Hata 1 6 0.929 1.736 

Sıklık 2 4.807 4.623* 

Gübre x Sıklık 6 4.864* 0.156 

Hata 2 16 1.609 0.942 

Çe�it 2 12.268** 19.306** 

Gübre*Çe�it 6 2.013* 0.891 

Sıklık*Çe�it 4 12.779** 0.586 

G*S*Ç 12 4.655** 0.782 

Hata 48 0.827 1.112 
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Genel 107 2.562 1.757 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

Çizelge 4.35´de 2004 yılına ait hektolitre a�ırlı�ı de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�er olan 88.7 kg de�eri 16 kg/da azot dozunda 

700 bitki sıklı�ında Gönen-98 çe�idinden elde edilmi�tir. Azot dozlarıyla hektolitre 

a�ırlı�ında hafif bir dalgalanma görülmü� ve en yüksek ortalamalar 8 kg/da ve 24 

kg/da azot dozlarında elde edilmi�tir. Ayrıca çe�itlerin bitki sıklıklarına kar�ı verdi�i 

tepkilerin de farklı oldu�u ve de�i�en bitki sıklıklarıyla dalgalanma gösteren de�eri 

ta�ıdıkları görülmektedir. Çe�itler arasında ise Gönen-98 çe�idi en yüksek hektolitre 

de�erini almı�tır. 

Çizelge 4.36`da 2005 yılına ait hektolitre a�ırlı�ı de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en yüksek 83.6 kg de�eri 16 kg/da azot dozunda 700 bitki 

sıklı�ında Gönen-98 çe�idinden elde edilmi�tir.  

Ortalama de�erlerde ikinci yıl için çok belirgin olmamakla birlikte birinci yılda artan 

gübre dozlarıyla hektolitre a�ırlı�ının arttı�ı görülmektedir. Nielsen ve Halvorson 

(1991), su stresiyle birlikte azalan azot dozlarında hektolitre a�ırlı�ının arttı�ını 

belirlemi�lerdir. Borghi et al. (1997), �talya ko�ullarında hektolitre a�ırlı�ı 

de�erlerinin 73-80 kg arasında de�i�ti�ini, Wang et al. (1997), Kanada ko�ullarında 

yaptıkları çalı�malarında hektolitre a�ırlı�ını 75 kg, Ya�dı (2000) ise ülkemiz 

ko�ullarında bir çalı�masında 80.7 kg, di�er bir çalı�masında ise 78-81 kg arasında 

hektolitre a�ırlı�ına sahip de�erler bulmu�tur. 

Hektolitre a�ırlı�ı, birim hacimdeki tanelerin a�ırlı�ı olup, önemli bir kalite 

parametresidir (Schular et al., 1994). Ekmeklik bu�daylarda un randımanını 

etkileyen hektolitre a�ırlı�ı çevre �artları, kültürel uygulamalar, hastalık ve zararlılar 

gibi faktörlere ba�lıdır (Sade ve ark., 1999). Hektolitrenin yüksek olması tanelerin 

sıkı yapılı, protein oranı yüksek, kabuk yüzeyi az, un veriminin yüksek olmasıyla 

ili�kilidir (Yürür, 1998). Dolayısıyla tanelerin �ekli, yo�unlu�u, büyüklü�ü ve 

homojenli�i hektolitrenin belirlenmesine neden olan özelliklerdir (Özkaya ve 

Kahveci, 1990). 

Denemede elde edilen hektolitre a�ırlı�ı de�erlerinin 80.1-88.7 kg arasında de�i�ti�i 

belirlenmi�tir. 
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Bitki sıklı�ının azaldı�ı durumlarda bitki büyümek için daha geni� bir alana sahip 

olmu� ve iyi bir ya�am sürmesi sa�lanmı�tır ve bu sebeple hektolitre a�ırlı�ı daha 

yüksek bulunmu�tur (Balkan, 2006). Carr et al. (2003), ekim sıklı�ı arttıkça tane 

verimi ve hektolitre a�ırlı�ının arttı�ını belirtmi�lerdir. Benzer bir çalı�mada ise bitki 

sıklıklarının hektolitre a�ırlı�ını etkilemedi�i, ancak en yüksek de�erin 600 bitki 

sıklı�ından elde edildi�i ortaya çıkmı�tır (Kara, 1999, Çalı�kan, 2007). 

Yapılan bu çalı�mada ise bitki sıklıkları arasında belirgin bir fark görülmemekle 

birlikte 500 ve 700 bitki sıklı�ından elde edilen de�erler 300 bitki sıklı�ına göre daha 

yüksektir.  

Her iki yıl için çe�itler arasında Gönen-98 çe�idi daha yüksek de�erler vermi�tir. 

Nitekim Aydın ve ark. (2005), Mut ve ark. (2007), genotipler arasında hektolitre 

a�ırlı�ı bakımından fark bulunabilece�ini ortaya koymu�lardır. 

Soylu ve Sade (2006), makarnalık bu�dayda farklı azot dozlarıyla yaptıkları 

çalı�malarında artan azot dozlarıyla hektolitre a�ırlı�ının azaldı�ını belirlemi�lerdir. 

Yürür (1994), hektolitre a�ırlı�ı yüksek olan çe�itlerde tanelerin sert, protein oranı ve 

un veriminin yüksek oldu�unu ortaya koymu�tur. Hektolitre a�ırlı�ı genotip, iklim 

faktörleri ve yeti�tirme tekni�i uygulamalarından etkilenmektedir. Yıllar bakımından 

ikinci yılda elde edilen hektolitre de�erlerinin daha dü�ük bulunmasının sebebi 

özellikle ikinci yılın �ubat ve mart aylarında görülen a�ırı ya�ı�larla bu dönemde 

uygulanan azotun yıkanmasından kaynaklanmı� olabilir. Benzer çalı�mada Lopez-

Bellido et al. (2001), hektolitre a�ırlı�ının artan tane verimiyle arttı�ını, tane dolum 

döneminde artan ya�ı�larla azaldı�ını saptamı�lardır. Ayrıca Dokuyucu ve ark. 

(1999) tane verimi ile hektolitre a�ırlı�ı arasında olumlu ve önemli bir ili�ki 

oldu�unu belirlemi�lerdir. 
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Çizelge 4.35 Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama hektolitre a�ırlıkları (kg) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 
83.3 

jklm 

86.5 

bcde 

85.7 

cdef 

85.2 

 

84.7 

fghıj 

86.6 

bcde 

86.7 

bcd 

86.0 

 

85.0 

fghı 

86.6 

bcde 

88.7 

a 

86.8 

 

86.7 

bcde 

85.0 

fghı 

87.0 

Bc 

86.2 

 

86.1 

 

Cumhuriyet-

75 

84.5 

ghıjk 

84.0 

hıjklm 

84.5 

ghıjk 

84.3 

 

87.0 

bc 

85.0 

fghı 

84.5 

ghıjk 

85.5 

 

86.1 

cde 

85.0 

fghı 

84.7 

fghıj 

85.3 

 

86.0 

cdef 

85.0 

fghı 

84.2 

hıjkl 

85.1 

 

85.1 

 

Golia 
86.5 

bcde 

82.7 

m 

85.3 

defgh 

84.3 

 

87.0 

bc 

85.3 

defgh 

83.5 

ıjklm 

85.3 

 

83.0 

klm 

84.5 

ghıjk 

85.5 

defgh 

84.3 

 

85.6 

cdefg 

83.5 

ıjklm 

87.7 

ab 

85.6 

 

84.9 

 

Ortalama 84.8 84.4 85.2 84.8 86.2 85.6 84.9 85.6 84.7 85.4 86.3 85.5 86.1 84.5 86.3 85.6 85.4 

LSDG*S*Ç = 1.4   

 

Çizelge 4.36: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama hektolitre a�ırlıkları (kg) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 81.

3 
82.2 81.0 81.5 81.8 83.0 82.2 82.3 82.4 83.2 83.6 83.0 82.2 82.5 82.6 82.4 81.9 82.7 82.3 82.3a 

Cumhuriyet-

75 

80.

4 
81.2 81.7 81.1 80.6 81.1 81.7 81.1 81.5 82.1 81.6 81.7 80.1 82.0 80.8 80.9 80.6 81.6 81.4 81.2b 

Golia 
80.

6 
80.3 80.6 80.5 81.0 81.1 81.1 81.0 80.8 81.2 81.1 81.0 80.4 81.1 81.9 81.1 80.7 80.9 81.1 80.9b 

Ortalama 80.

7 
81.2 81.1 81.0 81.1 81.7 81.6 81.5 81.5 82.1 82.1 81.9 80.9 81.8 81.7 81.5 81.0B 81.7A 81.6

A 
81.4 

LSDS =0.4 (Büyük harf)  LSDÇ =0.5 (Küçük harf) 
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4.2.2. Kimyasal Kalite Özellikleri 

Kimyasal kalite parametreleri olarak tane protein oranı, sedimentasyon de�eri, ya� 

gluten oranı ve gluten indeks oranı ölçümleri yapılmı� ve sonuçlar 

de�erlendirilmi�tir. 

4.2.2.1. Tane Protein Oranı 

Denemedeki özelliklerden tane protein oranı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.37`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*sıklık, sıklık*çe�it interaksiyonu ile çe�it, sıklık ve gübre faktörleri önemli 

bulunmu�tur, ikinci yıl olan 2005 yılında da gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu ile 

gübre*çe�it ve sıklık*çe�it interaksiyonlarının yanı sıra gübre ve çe�it faktörleri 

önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.37: Deneme yıllarında tane protein oranına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 0.035 1.843 

Gübre 3 42.914** 24.499** 

Hata 1 6 0.202 1.066 

Sıklık 2 4.757** 0.141 

Gübre x Sıklık 6 0.668* 1.039 

Hata 2 16 0.206 0.401 

Çe�it 2 9.082** 2.084** 

Gübre*Çe�it 6 0.203 3.344** 

Sıklık* Çe�it 4 2.047** 1.698** 

G*S*Ç 12 0.311 1.454** 

Hata 48 0.202 0.339 

Genel 107 1.756 1.507 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.38´de 2004 yılına ait tane protein oranlarına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, en yüksek de�er % 14.7, 24 kg/da azot dozunda, 500 bitki 
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sıklı�ında, Golia çe�idinden elde edilmi�tir. Sıklık*çe�it interaksiyonuna göre 300 

bitki sıklı�ında Gönen-98 çe�idi ve 500 bitki sıklı�ında Golia çe�idi % 13.1 ile en 

yüksek de�eri vermi�lerdir. Gübre*sıklık interaksiyonunda ise 24 kg/da azot dozunda 

300 bitki sıklı�ında en yüksek de�er % 13.8 olarak belirlenmi�tir. 

Çizelge 4.39´da 2005 yılına ait tane protein de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en yüksek de�er olan 

% 13.4 de�eri 24 kg/da azot dozunda 500 bitki sıklı�ında Gönen-98 çe�idinden elde 

edilmi�tir. Çe�itlerin ortalama de�erleri arasında çok fark bulunmamakla birlikte 

Cumhuriyet-75 % 11.7, Golia % 11.5 ve Gönen-98 % 11.3 �eklinde sıralanmı�tır. 

Yapılan bu çalı�mada birinci yıl de�erlerinin ikinci yıla oranla daha yüksek oldu�u 

ölçümlenmi�tir. Bu sonuçlarda birinci yılda Mayıs ve Haziran aylarında görülen 

kuraklı�ın etkisi gözlenmektedir. Nisan ayındaki ya�ı�ların ardından görülen 

kuraklık sulama yapılmasına kar�ın protein oranının bir miktar artmasına neden 

olmu�tur. 

Bu�dayda en önemli kalite özelliklerinden biri protein oranıdır. Aynı zamanda 

ekmeklik kalitesinin belirleyen bir parametredir. Protein fraksiyonlarının türü ve 

kendi aralarındaki oranı gluten ve hamurun yapısını ve böylece pi�irme sonuçlarını 

etkilemektedir (Guarda et al., 2004; Lopez-Bellido et al., 1998). Tane protein oranı 

genotip ve çevre tarafından belirlenir, ancak en çok azotlu gübrelemeden 

etkilenmektedir (Triboi et al., 2000). Çünkü tane protein oranı tanedeki toplam azot 

miktarıyla hesaplanır ve iyi bir kalitedeki bu�day sadece yüksek protein içeri�ine 

de�il aynı zamanda iyi kalitede proteine sahip olmalıdır (Triboi et al., 2000). Tane 

protein oranı, tane kalitesiyle ili�kilidir (Schofield, 1994) ve protein oranı arttıkça 

tane kalitesi de artar (Lopez-Bellido et al., 1998). 

Ayrıca protein oranı tane doldurma döneminde saplardan ba�aklara ve ba�akta 

tanelere ta�ınan azot miktarı ile direk ili�kilidir (Akkaya, 1994). Dolayısıyla azotlu 

gübreleme protein miktarını etkiler. Bu çalı�mada da artan azot dozlarıyla verimde 

bir azalma görülürken protein oranında artı� devam etmi�tir ve bu sonuçlar Dubetz, 

1976; Tipples et al., 1976; Gooding ve Davies, 1992; Fischer et al., 1993; Ayoub et 

al., 1994; Campbell et al., 1996; Debaeke et al., 1996; Dere ve Köycü, 1997; Topal 

ve ark., 1997; Anderson et al., 1998; Goos et al., 1998; Metho et al., 1999; Daniel ve 
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Triboi, 2000; Ehdaie et al., 2001; Lloveras et al., 2001; Johason, 2002; McGraft et 

al., 2002; Bly ve Woodard, 2003; Fowler, 2003; Bohem et al., 2004; Garrido-

Lestache et al., 2004; Johason et al., 2004; Öncan ve ark., 2004; Xu et al., 2005; 

Dupont et al., 2006; Ma et al., 2006; Varga et al., 2006 nın buldukları sonuçlarla 

uyum içerisindedir. 

Yapılan bu çalı�mada sıklıklar arasında çok belirgin farklar görülmemesine kar�ın 

özellikle birinci yılda 300 ve 500 bitki sıklıklarından alınan protein de�erlerinin daha 

yüksek oldu�u, ikinci yılda ise 8 ve 16 kg/da azot dozlarında 700 bitki sıklı�ından 

yüksek protein oranlarına ula�ıldı�ı belirlenmi�tir. Bazı ara�tırmacılar ekim sıklı�ının 

protein oranını etkilemedi�i bildirmi�tir (Carr et al. 2003; Arısoy ve ark., 2005; 

Çalı�kan, 2007). Carr et al. (2003), da yine ekim sıklı�ı arttıkça tane verimi ve 

hektolitre a�ırlı�ının arttı�ını, ancak tane protein oranı ve bin tane a�ırlı�ının 

de�i�medi�ini gözlemlemi�lerdir. 

Benzer çalı�malarda genotipler arasında protein oranı bakımından fark bulunmu�tur 

(Aydın ve ark. 2005; Mut ve ark., 2007). Ayrıca Samsun ve Amasya ko�ullarında 

tane protein oranının çalı�mada incelenen genotiplerde % 11.2 oldu�u, verim 

bakımından öne çıkan genotiplerde protein oranının dü�ük bulundu�u da 

bildirilmi�tir. Mut ve ark. (2007), üzerinde çalı�tıkları genotiplerde protein 

oranlarının % 15.3’e kadar çıktı�ını belirlemi�lerdir. Budak ve ark. (1997) 

Kahramanmara� ko�ullarında tane protein oranını % 10.5-12.2 arasındaki de�erlerde, 

Topal ve ark. (1997) Konya bölgesinde % 16.0 de�erinde, Tosun ve ark. (1997), Ege 

bölgesinde % 9.1-15.0 arasında yer alan de�erlerde, Balkan ve Genç (2005), % 10.1-

13.3 arasında de�i�en miktarlarda ölçümlemi�lerdir. Aydın �li ko�ullarında yapılan 

çalı�malarda Öncan ve ark. (2005), protein oranını, Gönen-98 çe�idinde % 12.9, 

Cumhuriyet-75 çe�idinde % 11.8, Golia çe�idinde % 11.7 olarak belirlemi�, Erkul 

(2006), ise inceledi�i ekmeklik bu�day çe�itlerinde protein oranının % 10.4-13.3 

arasında yer alan de�erleri ta�ıdı�ını bulgulamı�tır. 

Yüksek tane verimi ve iyi bir ekmeklik kalite özelli�i büyük ölçüde hava 

ko�ullarından etkilenmektedir. Ayrıca çe�idin genetik potaiyeli ve topraktaki azot 

miktarı ile bu faktörlerin interaksiyonları da kalite üzerine etki etmektedir (Rao et al. 

1993, Johason et al. 2004, Garrido-Lestache et al. 2005). Tahıl çe�itlerinde genel 
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olarak tane verimi ve protein koantrasyonu arasında negatif korelasyon 

bulunmaktadır. Bu negatif korelasyon bugüne kadar yapılan çok sayıda çalı�ma ile 

ortaya konulmu�tur (Kibite ve Eva, 1984, Heitholt et al. 1990, Noaman et al. 1990, 

Feil ve Fossati 1995, Debaeke et al. 1996, Feil 1997; Toklu ve ark., 1999; Trethowan 

ve ark, 2001; Fowler 2003; Guarda et al., 2004). Bunlardan hangisinin yüksek 

hangisinin dü�ük olu�aca�ı bu�dayın farklı geli�me dönemlerindeki hava ko�ullarına 

ba�lı olarak ortaya çıkmaktadır (Johason et al. 2003). Bu�day bitkisi üzerinde 

yapılan farklı çalı�malarda (Baenziger et al. 1992, Bertholdsson ve Stoy, 1995) 

mevcut negatif korelasyonun azotlu gübre dozu miktarından ve bu dozun 

da�ılımından az miktarda etkilendi�i veya hiç etkilenmedi�i saptanmı�tır. Buna 

kar�ılık Anjum et al. (2005) yaptıkları bir çalı�mada özellikle ortamda az miktarda 

azotun bulunması durumunda negatif korelasyonun daha da belirgin olarak ortaya 

çıktı�ını savunmaktadır. 

Ayrıca Trethowan et al. (2001), tane verimi ile sedimentasyon, alveograf ve un 

hacmi arasında negatif bir ili�ki bulundu�unu belirtmi�tir. Garg et al. (2006), yüksek 

verim vermesine ra�men dü�ük ekmeklik kalitesine sahip melezler saptamı�lardır. 

Lloveras et al. (2001), artan azot dozlarıyla tane protein oranı artmı� ve ekmeklik 

kalite parametrelerinde olumlu geli�me gözlenmi�tir. 

Yüksek tane protein koantrasyonlarına yönelik yapılan tek yönlü seleksiyonlar ile 

bu�day tane verim potaiyeli dü�mektedir (Delzer et al. 1995). Yapılan bu 

çalı�malarda yeni çe�itlerin istatistiki olarak olmasa bile eski çe�itlere göre (dü�ük 

verimli) daha dü�ük protein oranına sahip oldu�unu ortaya çıkarmaktadır. Yeni tescil 

edilmi� çe�itler ço�unlukla eski çe�itlere göre daha az protein oranlarına sahiptir 

(Austin et al. 1993). Genellikle artan azot dozu ile tanedeki protein koantrasyonu 

artı� göstermektedir (Schulthess 1997). Ancak azot yarayı�lılı�ı konusunda bir 

de�i�im meydana gelmezse, verim bakımından sürekli artı� gösteren yeni çe�itlerin 

protein koantrasyonlarında azalmalar meydana gelebilir. Kanada, �ngiltere, 

Avustralya ve Almanya’da yeti�en bu�day çe�itlerinde görüldü�ü gibi (Stewart ve 

Dwyer 1990) tane verimi ve protein verimi ço�u kez pozitif olarak korelasyon 

gösterdi�inden (Bänziger 1992) maximum protein verimi genel olarak en yüksek 

verimli çe�itler tarafından olu�turulmaktadır (Gooding & Davies 1997). Nitekim 

bizim çalı�mamızda da benzer durum ortaya çıkmı�, yüksek verimli çe�itlerin protein 
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verimleri yüksek bulunmu�tur. Buna kar�ın tane protein miktarına göre yapılan 

sıralama biraz de�i�mi�tir. Birinci yılda en yüksek tane protein miktarına sahip olan 

Golia çe�idinin protein verimi de�eri öne çıkarken, ikinci yılda en yüksek protein 

miktarına sahip olan Cumhuriyet-75 çe�idi protein verimi bakımından ikinci sırada 

yer almı�tır. Ancak verim bakımından büyük ölçüde farklılık gösteren çe�itler, tane 

protein verimleri bakımından daha az düzeyde varyasyon meydana getirmektedir. 

Tane protein koantrasyonu protein verimi ve tane verimi arasındaki ili�kiden 

olu�tu�u için, bu kombinasyondan zorunlu olarak verim ve protein koantrasyonu 

arasında belirli düzeyde önemli olan ters bir ili�ki ortaya çıkmaktadır. Bu�dayın 

protein verimi ıslah tarihi süresince belirgin düzeyde artı� göstermi�tir (Van Lill & 

Purchase 1995), ancak protein verimindeki genetik artı� verim artı�ına ayak 

uyduramamı�tır. Sonuçta dü�ük miktarda protein koantrasyonları ortaya çıkmı�tır. 

Yüksek tane verimi ile yüksek tane protein koantrasyonlarının kombine edilmesi 

zordur çünkü verim ve protein koantrasyonu arasındaki negatif korelasyonun 

nedenleri tam olarak bulunamamı�tır. E�er yüksek verim ve yüksek protein 

koantrasyonu kesin olarak birle�tirilemiyorsa o zaman bitki yeti�tiricili�inde alınacak 

agronomik önlemlerle ürün kalitesinin muhafaza edilmesi ve protein açı�ının ortadan 

kaldırılması yoluna gidilmelidir. 

Birçok çalı�ma artan azot gübrelemesi sonucu tanede protein koantrasyonunun 

arttı�ını (Feil, 1996; Conforti et al. 1993, Abad et al. 2004), buna kar�ın çok az 

çalı�ma da gluten sa�lamlı�ının göstergesi olan gluten indeksin azaldı�ını ortaya 

koymaktadır (Johason et al. 2004). Gluten indeks de�erinin azalması genelde belli bir 

azot dozunun üzerinde (lüks tüketim) ortaya çıkmaktadır (Erekul et al. 2005). 

Ço�unlukla literatürde bu görü� savunulurken, yapılan bazı çalı�malarda tanede 

protein koantrasyonunun artması sonucu gluten indeks de�erinin, yani ba�ka bir 

deyi�le gluten sa�lamlı�ının azalmadı�ı veya bu azalmanın önemli düzeyde 

gerçekle�medi�i ortaya konulmu�tur (Hagel 2005). Bizim çalı�mamızda ise çe�itler 

arasında dü�ük protein miktarına sahip olanların yüksek gluten indeks de�erine sahip 

oldu�u belirlenmi�tir. 

Tane dolum dönemi sırasında önce taneye azot (protein) birikimi ardından ni�asta 

birikimi gerçekle�mektedir (Sowers et al. 1994). Havaların serin geçmesi tane dolum 
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döneminin uzamasına ve taneye karbonhidrat traferinin artmasına ve buna ba�lı 

olarak daha yüksek bin tane a�ırlıklarının meydana gelmesine neden olmaktadır. 

Tane dolum dönemi sırasında sıcaklıkların artması bu dönemin hızla kısalmasına ve 

taneye daha az karbonhidrat birikmesine neden olaca�ı için tanedeki protein 

koantrasyonunun artmasına yol açmaktadır.  
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Çizelge 4.38: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama tane protein oranları (%) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500  700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 10.4 10.9 9.8 10.4 11.0 11.2 10.5 10.9 12.4 12.4 12.2 12.3 13.1 13.0 13.3 13.1 13.1a 11.8d 11.4e 

Cumhuriyet

-75 
11.1 10.9 9.9 10.6 12.9 11.0 10.7 11.5 13.1 12.2 11.5 12.3 13.8 13.1 13.6 13.5 12.7b 11.8d 11.4e 

Golia 10.8 12.1 10.8 11.2 12.1 12.6 11.7 12.1 13.0 13.3 12.7 13.0 14.5 14.7 13.7 14.3 12.6b 13.1a 12.2c 

Ortalama 10.8E 11.3D 10.2F 10.7 
12.0

C 
11.6D 11.0D 11.5 12.8B 12.6B 12.1C 12.5 13.8A 13.6A 13.5A 13.6 12.3 12.2 11.7 

LSDs*ç=0.22 (Küçük harf)   LSDG*S=0.66 (Büyük harf) 

 

Çizelge 4.39: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama tane protein oranları (%) 

LSDG*S*Ç =0.95 
 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 9.9jk 9.4k 9.9jk 9.7 10.7ghıj 11.7defg 10.7ghıj 11.0 11.2efgh 12.1bcdef 11.7defg 11.6 12.9abc 13.4a 12.2bcdef 12.8 11.3 

Cumhuriye

t-75 

12.8ab

c 
12.4bcde 10.2ıjk 11.8 11.1ghı 9.6k 11.4efgh 10.7 11.1ghı 11.0ghı 12.3bcde 11.4 12.5abcd 

13.0a

b 
12.9abc 12.8 11.7 

Golia 10.1ıjk 9.8jk 10.7ghıj 10.2 11.0ghı 10.6hıj 11.1ghı 10.9 12.1bcdef 11.6defg 12.7abc 12.1 13.1ab 
12.6a

bcd 
13.0ab 12.9 11.5 

Ortalama 10.9 10.5 10.3 10.5 10.9 10.6 11.0 10.8 11.5 11.6 12.2 11.7 12.8 13.0 12.7 12.8 11.5 
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4.2.2.2. Sedimentasyon De�eri 

Denemedeki özelliklerden sedimentasyon de�eri için yapılan varya analizi sonuçları 

iki yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.40`da sunulmu�tur. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

sıklık*çe�it ve gübre*çe�it interaksiyonları ile gübre, sıklık ve çe�it 

faktörleri önemli bulunmu�tur, ikinci yıl olan 2005 yılında da sıklık*çe�it, 

gübre*sıklık ve gübre*çe�it interaksiyonları yanında gübre, sıklık ve çe�it 

faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.40: Deneme yıllarında sedimentasyon de�erine ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 2.898 17.194 

Gübre 3 100.457** 597.515** 

Hata 1 6 3.281 4.960 

Sıklık 2 64.926** 61.778** 

Gübre x Sıklık 6 2.901 17.654** 

Hata 2 16 1.866 2.880 

Çe�it 2 762.704** 724.083** 

Gübre*Çe�it 6 10.605** 8.478** 

Sıklık* Çe�it 4 22.384** 8.896* 

G*S*Ç 12 0.841 3.270 

Hata 48 1.986 2.579 

Genel 107 21.383 35.757 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.41´de 2004 yılına ait sedimentasyon de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonuna göre Gönen-98 çe�idi 300 bitki 

sıklı�ında öne çıkmı�tır. Gübre*çe�it interaksiyonunda 31 ml ile 24 kg/da azot 

dozunda yine Gönen-98 çe�idi yüksek de�er vermi�tir. Sonuçta çe�itler arasında 
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Gönen-98 en iyi de�erleri vermi�tir. Ortalama verilerde artan azot dozlarıyla 

sedimentasyon de�eri artmı�tır. 

Çizelge 4.42´de 2005 yılına ait sedimentasyon de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonuna göre 31 ml de�eriyle 300 bitki 

sıklı�ında Gönen-98 çe�idi, gübre*sıklık interaksiyonuna göre 24 kg/da azot dozunda 

700 bitki sıklı�ında en yüksek de�er ve gübre*çe�it interaksiyonunda 33 ml de�eriyle 

24 kg/da azot dozunda Gönen-98 çe�idinde en yüksek de�erlere ula�ılmı�tır. 

�ki yıllık sedimentasyon de�eri sonuçlarında birinci yıl 26 ml ye kadar artan 

de�erlerin ikinci yıl 29 ml de�erine kadar artı� sa�ladı�ı görülmektedir. Her iki yılda 

da protein de�erlerine benzer olarak azotlu gübreleme arttıkça sedimentasyon 

de�erleri de artmı�tır ki bu sonuçlar Varga et al. (2003, 2006) nın çalı�malarıyla 

uyum içerisindedir. Özellikle 0 kg/da azot dozu ile 24 kg/da azot dozundan elde 

edilen sedimentasyon de�erleri arasındaki fark belirgindir. En yüksek ve en dü�ük 

dozlar arasındaki bu fark ikinci yılda daha belirgin görülmektedir. Bitki sıklıklarında 

ise ters ili�ki gözlenmi�, en yüksek de�erler 300 bitki sıklı�ından elde edilmi�tir. 

Çe�itlerin bitki sıklıklarına verdikleri tepkiler benzer olmu� ve her iki yılda da 

Gönen-98 çe�idi en yüksek de�erlere ula�mı�tır. Balkan (2006), yapmı� oldu�u bir 

çalı�mada sıra arası açıklıklarının sedimentasyon de�erini etkiledi�ini ortaya 

koymu�tur. 

Sedimentasyon de�eri bu�day tanesindeki protein komposziyonuyla ve protein 

oranıyla ili�kilidir (Shewry ve Tahtan, 2000). Ayrıca undaki proteinin kalitesini 

ortaya koymak için yaygın olarak kullanılan bir parametredir (Zeleny, 1947). Türk 

Standartları Etitüsünde unun kaliteli sınıfta yer alabilmesi için sedimentasyon 

de�erinin en az 30 ml ve üzerinde olması gerekti�i belirtilmektedir. Sedimentasyon 

degerleri 36 ml den fazla ise çok iyi; 36-25 ml arasında ise iyi; 16-24 ml arasında ise 

zayıf; 15 ml den dü�ük ise kötü (Uluöz, 1965) olarak de�erlendirilmi�tir. 

Sedimentasyon de�erlerindeki farklılıklar, çe�itlerin genetik özelliklerinden 

kaynaklanmakta yeti�tiricilik etkisi çok az bulunmaktadır (Balkan, 2006). Bu de�er 

protein kalitesi yanında ekme�in kabarma hacmi potaiyelini gösterir ve dolayısıyla 

di�er kalite parametreleriyle ili�kilidir (Peterson ve Graybosch., 1992). 
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Önemli bir kalite parametresi olan sedimentasyon de�erinin dü�ük çıkmasını bazı 

ara�tırıcılar tane dolum dönemindeki yüksek sıcaklıkların (>30 °C) gliadin miktarını 

artırması ile açıklamaktadırlar (Panozzo ve Eagles, 2000). Ege Bölgesi ko�ullarında 

yeti�tirilen bu�day çe�itlerinin sedimentasyon de�erinin ço�u kez istenilen düzeye 

getirilememesi bu nedenden kaynaklanıyor olabilir. 

Demir ve ark. (1999) �zmir ve Aydın ko�ullarında yaptıkları benzer bir çalı�mada 

inceledikleri genotiplerde sedimentasyon de�erini ortalama 20 ml oldu�unu ortaya 

koymu�lardır. Balkan ve Gençtan (2005), Tekirda� Bölgesinde 30-43 ml, Tayyar 

(2005) Çanakkale yöresinde 30-61 ml, Erkul (2006), Aydın �li ko�ullarında 16-24 

ml, Sahari et al. (2006) ise 19-36 ml olarak ölçümlemi�lerdir. 

Trethowan et al. (2001) tane verimi arttıkça sedimentasyon de�erinin azaldı�ını 

bulmu�tur. Bu çalı�mada elde edilen verilerde de tane verimi bakımından öne çıkan 

Golia çe�idinin sedimentasyon de�erinin dü�ük oldu�u, Gönen-98 çe�idinin ise tane 

veriminin dü�ük sedimentasyon de�erinin yüksek oldu�u gözlenmektedir. Bu 

sonuçlar Aydın ve ark. nın 2007 yılı sonuçlarıyla paralellik gösterirken, 2005 yılında 

yaptıkları benzer çalı�ma ile farklılık göstermektedir. Çünkü 2005 yılı çalı�malarında 

verimi yüksek olan hatlarda sedimentasyon de�erini yüksek (40 ml üzerinde) 

bulmu�lardır. Mut ve ark. (2007) Samsun ve Amasya ko�ullarında sedimentasyon 

de�erlerinin 24.5-41.8 ml arasında de�i�ti�ini belirtmi�ler ve sedimentasyon 

de�erinin gluten miktarı ve kalitesini ortaya koydu�unu bildirmi�lerdir, Erekul ve 

ark. (2005) Aydın �linde yaptıkları çalı�mada sedimentasyon de�erlerini ço�unlukla 

dü�ük bulmu�lardır (30 ml nin altında). 
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Çizelge 4.41: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama sedimentasyon de�erleri (ml) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 30 27 27 28B 31 28 26 28B 32 29 29 30A 32 30 30 31A 31a 29ab 28b 

Cumhuriye

t-75 
20 17 18 18G 22 19 19 20F 23 20 21 21EF 26 26 24 25C 23bc 21cd 21cd 

Golia 30 17 22 20F 22 19 22 21EF 23 19 23 22DE 24 21 25 23D 25c 19d 23bc 

Ortalama 23 20 23 22 25 22 22 23 26 23 24 24 27 26 26 26 26 23 24 

LSDs*ç=2.31 (Küçük harf)  LSDG*Ç=1.33 (Büyük harf) 

 

Çizelge 4.42: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama sedimentasyon de�erleri (ml) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 29 19 22 23d 30 25 25 27c 30 28 30 30b 33 33 33 33a 31a 26c 28b 

Cumhuriye

t-75 
18 17 16 17f 21 20 19 20e 24 24 24 24d 27 27 28 27c 23d 22d 22d 

Golia 16 12 12 13g 21 16 17 18f 21 19 20 20e 26 26 28 27c 21e 18f 19f 

Ortalama 21C 16D 16D 18 24B 20C 21C 22 25B 24B 25B 25 29A 29A 30A 29 25 22 23 

LSDS*Ç =1.32 (Koyu)   LSDG*S= 1.93 (Büyük harf)    LSDG*Ç= 1.52 (Küçük harf) 
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4.2.2.3. Ya� Gluten Miktarı 

Denemedeki özelliklerden ya� gluten miktarı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.43`de sunulmu�tur. Kareler ortalaması 

de�erlerinden görüldü�ü gibi denemenin yürütüldü�ü ilk yıl olan 2004 yılında 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu yanında gübre*sıklık ve sıklık*çe�it interaksiyonları 

ile gübre, sıklık faktörleri önemli bulunmu�tur. �kinci yıl olan 2005 yılında da 

sıklık*çe�it interaksiyonu ile gübre, sıklık ve çe�it faktörleri önemli bulunmu�tur. 

Çizelge 4.43: Deneme yıllarında ya� gluten oranına ili�kin varya analiz tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 10.511 15.398 

Gübre 3 237.308** 117.796** 

Hata 1 6 11.213 9.689 

Sıklık 2 117.045** 63.007** 

Gübre x Sıklık 6 18.563 2.777 

Hata 2 16 8.244 3.931 

Çe�it 2 154.681** 259.566** 

Gübre*Çe�it 6 5.474 5.485 

Sıklık* Çe�it 4 20.547* 29.942** 

G*S*Ç 12 13.324* 3.958 

Hata 48 6.154 4.694 

Genel 107 20.161 14.883 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Çizelge 4.44´de 2004 yılına ait ya� gluten oranlarına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en yüksek de�er olan 

% 43 ya� gluten oranı 24 kg/da azot dozunda, 300 bitki sıklı�ında Golia çe�idinden 

elde edilmi�tir. 

Çizelge 4.45´de 2005 yılına ait ya� gluten de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, sıklık*çe�it interaksiyonuna göre Golia çe�idi 300 ve 700 

bitki sıklıklarında % 36 ile en fazla ya� gluten oranına sahiptir. Her iki deneme 
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yılında ortalama de�erlere göre azot dozları arttıkça ya� gluten de�erlerinin arttı�ı 

görülmektedir ve 24 kg/da azot dozundan en yüksek de�erlerin elde edilmi�tir. Bu 

sonuçlar Lasztity, (1987); Yıldız ve Topal, (2002); Varga et al., (2006) ile uyum 

içerisinde bulunmu�tur. Ayrıca birinci yıl sonuçlarında % 40 a kadar çıkan ya� gluten 

oranının ikinci yılda % 37 oranında kalması dikkat çekicidir. Bunda birinci yıl Mayıs 

ve Haziran aylarında görülen kurak periyot kısmen etkili olmu� olabilir. Ba�aklanma 

ve tane doldurma dönemlerinin sıcak günlere rastladı�ı yıllarda sarı olum dönemi 

kısalarak protein ve gluten oranının arttı�ı Yıldız ve Topal (2002) a göre 

belirlenmi�tir. 

Bu�day tane proteininin % 75-85 ini gluten olu�turur ( Shewry, 1995) ve proteinin 

pi�me esnasında pıhtıla�ması için �ekillenmesine yardım eder (Soylu ve ark., 2006). 

Gluten, gliadin ve glutenin protein fraksiyonlarından olu�maktadır. Gliadin hamurun 

viskositesini ve kabarmasını sa�larken glutenin gluten (ya� ve kuru gluten) 

sa�lamlı�ını belirlemektedir (Hagel et al. 2005). Gliadin, alfa, beta, gama ve omega 

olmak üzere toplam dört alt fraksiyona, buna kar�ılık glutenin yüksek (HMW) ve 

dü�ük (LMW) molekül a�ırlıklı olmak üzere iki alt fraksiyona sahiptir. Gluten 

içindeki gliadin oranının artması daha yumu�ak hamurların olu�masına neden 

olmaktadır (Kim et al. 1988; Anjum ve ar., 2007). Özellikle Orth ve Bushuk (1972) 

tarafından yapılan ve bu konudaki temel çalı�ma olarak kabul edilen ara�tırma ile 

ekmeklik kalitesinin artmasında son derece etkili olan glutenin protein fraksiyonunun 

önemi ortaya çıkmı� ve bu konuda daha sonraki yıllarda yapılan birçok ara�tırma bu 

sonucun önemini kanıtlamı�tır (Seilmeier et al. 1992, Field et al. 1983, Gupta et al., 

1993). 

Bilindi�i üzere bu�dayda artan azot uygulamaları sonucu hamur (Jahn-Deesbach et 

al. 1989) ve de gluten yapısı yumu�amaktadır (Johason ve Sveson 1998). Bunu 

destekler nitelikte tanedeki dü�ük ham protein oranları daha sa�lam gluten 

yapılarının olu�masına neden olmaktadır (Rychener et al. 1992, Münzing 2001).  

Ya� gluten miktarı de�erleri % 27 den fazla ise yüksek, % 20-22 arasında ise orta, 

% 20 nin altındaysa dü�ük olarak de�erlendirilir (Uluöz, 1965). Yapılan bu 

çalı�mada elde edilen ya� gluten oranı de�erlerinin % 26-43 arasında de�i�ti�i 

belirlenmi�tir. 
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Artan bitki sıklı�ıyla ya� gluten oranlarının azaldı�ı belirlenmi�tir. Dolayısıyla 300 

bitki sıklı�ı ön plana çıkmı�tır. Ya� gluten protein kalitesi ve tane su 

absorpsiyonunun belirleyicisidir. Bu sebeple kuru gluten, ya� gluten ve protein oranı 

gibi özellikler yeti�me ko�ullarına oldukça ba�lıdır (Soylu ve Sade, 2006). Nitekim 

bu çalı�mada azot dozları ve bitki sıklıkları ya� gluten oranı üzerine etkili 

bulunmu�tur. 

Çe�itler arasında Golia çe�idi en yüksek de�erleri vermi�tir bunu Gönen-98 ve 

Cumhuriyet-75 çe�itleri takip etmi�tir. Her iki yıl sonuçlarında Gönen-98 ve 

Cumhuriyet-75 çe�itlerine ait de�erler birbirine yakın bulunurken Golia bunlardan 

bir miktar fazla ya� gluten miktarına sahip bulunmu�tur. Çe�itlerin genotip 

yapılarının ya� gluten üzerine etkili oldu�u görülmektedir (Oktay, 2006, Pahsa et al., 

2007) 

Budak ve ark. (1997), Kahramanmara� bölgesinde ya� gluten oranlarının % 26-30 

arasında, Ya�dı (2004), Bursa ko�ullarında % 43-51 arasında, Balkan ve Gençtan 

(2005), % 27-34 arasında, Tayyar (2005), Çanakkale ko�ullarında % 31-43 arasında 

de�i�ti�ini belirtmi�ler, Erekul ve ark. (2005), Aydın ili ko�ullarında ya� gluten 

miktarlarının iyi bir seviyede oldu�unu bildirmi�lerdir. Chungt et al. (2003), ABD 

ko�ullarında ya� gluten oranını % 46 olarak tespit etmi�lerdir. 

Ya� gluten oranları protein oranlarının artmasıyla birlikte artmaktadır (Johason, 

2002; Triboi et al., 2000; Varga et al., 2003; Yıldız ve Topal, 2002). Yine Johason et 

al. (2004), azot dozlarının artmasıyla protein ve buna ba�lı olarak ya� gluten 

oranlarının arttı�ını, ancak gluten sa�lamlı�ının azaldı�ını saptamı�tır.  

Yapılan bu çalı�mada da sonuçların protein oranlarıyla uyum içerisinde oldu�u 

belirlenmi�tir. Azot dozları, bitki sıklıkları ve çe�itler bakımından verilen tepkiler 

protein oranlarıyla paraleldir. 
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Çizelge 4.44: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama ya� gluten oranları (%) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 32fghıj 34defgh 29ıjkl 31 36bcdef 35cdefg 31ghıjk 34 36bcdef 36bcdef 34defg 35 37bcde 37bcde 38bcd 37 34 

Cumhuriyet-

75 
33efghı 28jkl 27kl 29 35cdefg 34defgh 26l 32 38bcd 34defgh 30hıjkl 34 39abc 37bcde 38bcd 38 33 

Golia 37bcde 35cdefg 29ıjkl 34 38bcd 36bcdef 38bcd 37 38bcd 37bcde 39abc 38 43a 37bcde 40ab 40 37 

Ortalama 34 33 28 32 36 35 31 34 37 36 34 36 40 37 39 38 35 

LSDG*S*Ç =4.0 

 

Çizelge 4.45: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama ya� gluten oranları (%) 

LSDS*Ç =3.5 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 

Gönen-98 31 32 26 30 33 33 30 32 33 34 32 33 34 35 33 34 32bc 33abc 30cd 

Cumhuriyet

-75 
32 27 26 28 32 30 27 29 34 32 27 31 36 34 33 34 33abc 30cd 28d 

Golia 34 33 34 33 36 35 36 36 37 36 37 37 39 36 38 38 36a 35ab 36a 

Ortalama 32 30 29 30 34 32 32 32 35 34 32 34 36 35 35 35 33 32 31 
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4.2.2.4. Gluten Indeks Oranı (%) 

Denemedeki özelliklerden gluten indeks oranı için yapılan varya analizi sonuçları iki 

yıl ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.46`da sunulmu�tur. Denemenin yürütüldü�ü ilk yıl 

olan 2004 yılında gübre*sıklık*çe�it interaksiyonun yanı sıra sıklık*çe�it 

interaksiyonu ve çe�it faktörü önemli bulunmu�tur. �kinci yıl olan 2005 yılında da 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonunun yanı sıra çe�it ve sıklık faktörleri önemli 

bulunmu�tur. 

Çizelge 4.46: Deneme yıllarında gluten indeks de�erine ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 14.065 7.7.065 

Gübre 3 20.975 21.099 

Hata 1 6 22.448 34.571 

Sıklık 2 26.704 38.898* 

Gübre x Sıklık 6 19.457 6.738 

Hata 2 16 17.407 8.431 

Çe�it 2 186.676** 55.343* 

Gübre*Çe�it 6 33.466 20.590 

Sıklık* Çe�it 4 60.662* 39.370 

G*S*Ç 12 63.934** 40.617* 

Hata 48 19.319 15.769 

Genel 107 29.773 20.317 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

Çizelge 4.47´de 2004 yılına ait gluten indeks oranlarına ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en yüksek de�er % 

97 ile 8 kg/da azot dozunda, 300 bitki sıklı�ı ile Gönen-98 çe�idinden elde edilmi�tir. 

Artan azot dozlarının gluten indeks oranına tepkisi çok açık olmamakla birlikte 0 ve 

8 kg/da azot dozlarından daha yüksek de�erler elde edilmi�tir. Çe�itler arasında 

Gönen-98 çe�idi her dozda öne çıkmı�tır. 

Çizelge 4.48´de 2005 yılına ait gluten indeks de�erlerine ili�kin ortalama ve LSD 

de�erleri sunulmu�tur, gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre en yüksek de�er 



 

 

95 

Gönen-98 çe�idinden 8 kg/da azot dozunda 300 bitki sıklı�ında ve 16 kg/da azot 

dozundan 500 bitki sıklı�ında, ayrıca Golia çe�idinden 8 kg/da azot dozu ve 300 bitki 

sıklı�ında % 94 gluten indeks oranıyla elde edilmi�tir. Ancak genel olarak tüm azot 

dozlarında gluten indeks oranları iyi veya çok iyi sonuçlar vermi�tir. 

Birçok ara�tırma artan azot gübrelemesi sonucu tanede protein oranının arttı�ını 

ancak gluten sa�lamlı�ının belirtisi olan gluten indeks oranının azaldı�ını ortaya 

koymu�tur (Garrido-Lestache et al., 2004; Johason et al., 2004). Gluten indeks 

oranının azalması genellikle belirli bir dozun üzerinde ön plana çıkmaktadır (Erekul 

ve ark., 2005). Bazı ara�tırmalarda ise tanede protein oranının artması sonucu gluten 

indeks de�erinin azalmadı�ını veya bu azalma önemli bir miktarda olmadı�ını 

vurgulamı�lardır (Hagel et al., 2005; Ev, 2006). Hagel et al. (2005), gluten sa�lamlı�ı 

üzerine bugüne kadar kabul edilmi� olan HMW-Glutenin öneminin sanıldı�ı kadar 

etkili olmadı�ı olasılı�ı üzerinde durmaktadır.  

Gluten indeks oranı ekmeklik unlarda en az % 60 olmalıdır (Perten, 1990). Bu oranın 

dü�ük olması durumunda ekmek yapımında sorunlar ya�anmakta, hamurun gaz tutma 

kabiliyeti zayıflamaktadır. Pelshenke (1933) hamurun gaz tutma gücü ile gaz üretim 

kapasitesinin gluten kalitesi ile yakın ili�kili oldu�unu belirtir. 

Gluten indeks oranı gluten sa�lamlı�ının bir göstergesidir. Azot gübrelemesi ve 

iklimin yanı sıra toprak özellikleri de gluten sa�lamlı�ını etkiler (Johason et al., 

2001). Özellikle benzer iklim ko�ullarına sahip aynı çe�itlerde yapılan çalı�malarda 

hafif bünyeli topraklarda yeti�tirilen bu�day tanelerinde protein oranı yüksek ve buna 

ba�lı olarak dü�ük gluten indeks oranı bulunmu�tur (Gooding ve Davies, 1997). 

Gluten indeks oranı % 0-50 arasında ise zayıf gluten, % 50-90 arasında ise normal 

gluten, % 90-100 arasında ise kuvvetli gluten olu�ur (Boyacıo�lu, 1994). 

Çalı�mada çe�itler arasında Gönen-98 çe�idi her iki yılda da yüksek de�erler 

vermi�tir. Balkan ve Gençtan (2005), Tekirda� ko�ullarında inceledikleri çe�itlerde 

gluten indeks oranlarının % 75-87 arasında de�i�ti�ini ortaya koymu�lardır. Erekul 

ve ark. (2005), Aydın ili ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında gluten indeks 

oranlarının yeterli bir düzeyde bulundu�unu, Tayyar (2005), Çanakkale ko�ullarında 

% 47.5-97.5 arasında, Erkul (2006), ise Aydın ko�ullarında % 62-97 arasında 

de�i�ti�ini belirlemi�lerdir. 
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Çizelge 4.47: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama gluten indeks oranları (%) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 92abc 95a 91abcd 93 97a 87bc 92ab 92 91a 91a 88ab 90 93a 93a 91a 92 92 

Cumhuriyet-

75 
92abc 86cd 94ab 91 76d 90abc 92ab 86 79c 85bc 93a 86 88ab 91a 83b 87 88 

Golia 87bcd 89abcd 85cd 87 91abc 91abc 91abc 91 88ab 87ab 90ab 88 87ab 87ab 91a 88 89 

Ortalama 90 90 90 90 88 89 92 90 86 88 90 88 89 90 88 89 90 

LSDG*S*Ç =7.2 

 

Çizelge 4.48: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama gluten indeks oranları (%) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 90abc 93a 91abc 92 94a 92ab 83d 90 91abc 94a 90abc 91 93a 93a 93a 93 92 

Cumhuriyet-

75 
86bc 91abc 88abc 88 80d 93a 91abc 88 91abc 88abc 93a 91 89abc 94a 87abc 90 89 

Golia 86bc 88abc 88abc 87 94a 89abc 90abc 91 86bc 90abc 90abc 89 89abc 89abc 92ab 90 89 

Ortalama 88 91 89 89 89 91 88 90 89 91 91 90 90 92 91 91 90 

LSDG*S*Ç =6.5 
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4.2.2.5. Dü�me Sayısı  

Denemedeki özelliklerden dü�me sayısı için yapılan varya analizi sonuçları iki yıl 

ayrı ayrı olmak üzere çizelge 4.49`da sunulmu�tur. Denemenin yürütüldü�ü ilk yılda 

çe�it ve sıklık faktörleri önemli bulunmu�tur. �kinci deneme yılında ise 

gübre*sıklık*çe�it interaksiyonu önemlidir. 

Çizelge 4.49: Deneme yıllarında dü�me sayısı de�erine ili�kin varya analiz 

tablosu 

2004 2005 Varyasyon 
Kayna�ı 

Serbestlik 
Derecesi Kareler Ortalaması Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 2465.7 200.84 

Gübre 3 7985.9 17174.79** 

Hata 1 6 3284.7 1648.70 

Sıklık 2 24993.4** 2871.67 

Gübre x Sıklık 6 9900.7 8784.54* 

Hata 2 16 3453.5 2533 

Çe�it 2 173462.4** 2022826.92** 

Gübre*Çe�it 6 6886.9 34312.75** 

Sıklık* Çe�it 4 4574.1 11981.49** 

G*S*Ç 12 2426.4 10688.54** 

Hata 48 5047.9 2535.71 

Genel 107 8329.0 44022.45 

=önemsiz     * = % 5 seviyesinde önemli       ** = % 1 seviyesinde önemli   

 

Dü�me sayısının 250 sn civarında olması istenildi�i için buna en yakın de�erler 

dikkate alınmı�tır. Çizelge 4.50 de 371 sn dü�me sayısı de�eri ile 500 bitki sıklı�ı ön 

plana çıkmı�tır. Çe�itler arasında Gönen-98 çe�idi istenilen de�ere yakın sonuçlar 

vermi�tir. 

Çizelge 4.51 de ise gübre*sıklık*çe�it interaksiyonuna göre 0 kg/da azot dozun 300 

ve 500 bitki sıklıklarından 251 ve 252 sn de�erleriyle Cumhuriyet-75 çe�idinden elde 

edilmi�tir. Genel olarak Cumhuriyet-75 çe�idinin istenilen de�erlere yakın de�erler 
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verdi�i görülmektedir. Benzer bir çalı�mada da çe�itler arasında dü�me sayısı 

bakımından farklılık saptanmı�tır (Pahsa, 2007). 

�ki yıllık sonuçlar de�erlendirildi�inde birinci yıl sonuçları optimum dü�me sayısı 

de�erlerine uzak bulunurken ikinci yılda istenilen de�erlerin yakalandı�ı 

belirlenmi�tir. Bunda özellikle ikinci deneme yılında Mayıs ayında görülen 

ya�ı�ların etkisi büyüktür. Geç dönem görülen ya�ı�lar alfa amilaz aktivitesini artırır 

ve dü�me sayısının azalmasına neden olur (Gooding ve Davies, 1997). 

Ekmek kalitesi üzerine etki eden önemli parametrelerden birisi de dü�me sayısıdır ve 

dü�me sayısının optimum de�erlerin altında veya üstünde olması ekme�in bünyesi 

üzerine olumsuz yönde etki etmektedir (Diepenbrock et al., 1999). Ekmeklik kalitesi 

üzerine etki eden bu parametreyi di�er parametrelerden ayıran en önemli özelli�i 

dü�me sayısının en çok iklim ko�ullarından etkilenmesidir (Gooding et al. 2003). 

Özellikle tane dolum döneminde meydana gelen kurak hava periyotları dü�me 

sayısının hızla yükselmesine ve undaki enzim aktivitesinin hızla dü�mesine neden 

olmakta, bu ise ekme�in istenilen düzeyde kabarmaması sonucunu do�urmaktadır. 

Ekmeklik unlarda istenen dü�me sayısı 250±25 saniyedir (Diepenbrock et al., 2005), bu 

de�er 150 sn den dü�ük ise unda alfa amilaz enzimi aktivitesi artmı�tır, 300 sn den fazla 

ise enzim aktivitesi azalmı�tır, hamur yeterince kabarmaz, ekme�in içi sıkı olur (	engün, 

2006). 

Ülkemizde yeti�tirilen bu�daylardan elde edilen unlarda alfa amilaz aktivitelerinin 

yetersiz oldu�u daha evvel yapılan çalı�malarda belirtilmi�tir (Menderis, 2006). 
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Çizelge 4.50: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2004 yılına ait ortalama dü�me sayısı de�erleri (sn) 

LSDS=29.3   LSDç=33.7   

 

Çizelge 4.51: Azot dozları, sıklıklar ve çe�itlere göre 2005 yılına ait ortalama dü�me sayısı de�erleri (sn) 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 
Çort 

Gönen-98 184hıjk 170kjl 148k 167 171kj 213hıjk 198hıjk 194 203hıjk 221hıjk 179ıjk 201 185hıjk 230hıj 196hıjk 204 192 

Cumhuriyet-75 251hıj 252hıj 224hıjk 242 254hı 258hı 252hıj 255 221hıjk 264h 239hıj 241 225hıjk 217hıjk 188hıjk 210 237 

Golia 659cd 756ab 800a 738 431g 503fg 626de 520 721bc 470fg 544ef 578 593de 644cd 721bc 653 622 

Ortalama 365 393 391 383 285.3 324.6 358.6 323 382 318 321 340 334 364 368 355 350 

LSDG*S*Ç =82.7 

0 kg/da N 8 kg/da N 16 kg/da N 24 kg/da N Sıklık ortalamaları 
Çe�itler 

300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 Ort 300 500 700 
Çort. 

Gönen-98 415 351 300 355 511 368 340 406 392 364 339 365 384 399 386 390 426 371 341 379b 

Cumhuriyet-75 435 389 404 409 408 381 359 383 410 405 397 404 428 473 450 450 420 412 402 412b 

Golia 615 483 488 529 581 557 485 541 504 401 492 466 488 512 540 513 547 488 501 512a 

Ortalama 488 408 397 431 500 435 395 443 435 390 409 412 433 461 459 451 464 424 415 434 
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4.2.2.6. Aminoasit Miktarları 

Ekmeklik kalitesinin de�erlendirilmesinde kimyasal özellikler arasında incelenmesi 

gereken çok sayıda özellikler vardır. Bunlardan biride çe�itlerin beslenme fizlolojisi 

ve protein kalitesi hakkında bizlere bilgi veren Aminoasit spektrumu ve 

aminoasitlerin miktarları yeralmaktadır. Bilindi�i gibi tahıllarda esaiyel 

aminoasitlerin miktarları sınırlı seviyede bulunmaktadır (Henry ve Kettlewell, 1996). 

Özellikle Lisin, Metionin ve Treonin bu aminoasitlerin ba�lıcalarını olu�turmaktadır. 

Aminoasit miktarları büyük ölçüde kalıtsal özelliklere ba�lı olmakla birlikte sınırlı 

düzeyde çevre �artlarından ve azot uygulamalarından da etkilenmektedir (Feil, 1998; 

Miller et al., 1996). Aminoasit analizleri büyük bir u�ra� ve maliyet gerektirdi�inden 

denemede yer alan çe�itlere yönelik analizlerde tekkerrürler birle�tirilerek çe�itlerin 

500 sıklıktaki de�i�en azot dozlarına yönelik tepkileri belirlenmeye çalı�ılmı�tır. 

Yapılan analizler bölgemizde yaygın olarak yeti�tirilen bazı çe�itlerin aminoasit 

miktarlarına ve da�ılımlarına yönelik bilgi vermektedir. Denemede yer alan tüm 

çe�itlerde incelenen aminoasitler içerisinde özellikle Glutamin, Arginin, Alanin, 

Valin ve Lösin gibi aminoasitlerin di�er aminoasitlere göre daha yüksek oranlarda 

temsil edildi�i görülmektedir (Çizelge 4.52). Bunların içerisinde Arginin, Valin ve 

Lösin gibi esaiyel aminoasitlerin bulunması olumlu bir sonuç olarak 

de�erlendirilmektedir. Beklenildi�i gibi ve dünyadaki di�er bu�day çe�itlerinde 

oldu�u gibi bölgemiz ko�ullarında yeti�tiricili�i yapılan çe�itlerin Lisin, Metionin ve 

Treonin bakımından fakir oldukları dikkat çekmektedir. Bu aminoasitlere ilaveten 

çe�itlerin Glisin ve Histidin bakımından fakir oldukları ortaya konulmu�tur. 

Çe�itlerin artan azot dozlarına kar�ı verdi�i tepki tam bir uyum göstermemi�tir. 

Ancak dü�ük düzeyde temsil edilen esaiyel aminoasitler (Lisin, Metionin,  Treonin, 

Glisin ve Histidin) ço�u kez azot gübresi verilmeyen uygulamalarda (kontol 

uygulamaları) en yüksek de�erlere sahip olmu�lardır. Bu aminoasitlerde artan azot 

dozları kar�ısında de�erlerinin bir azalma e�ilimi içerisine girdi�i görülmektedir, 

özellikle 0 kg/da azot ve 24 kg/da azot dozu kar�ıla�tırıldı�ında bu durum daha iyi 

ortaya çıkmakdadır. Bu sonuçlar bu konuda yapılan önceki çalı�malarla belirli 

düzeyde bir uyum içinde bulunmu�tur (Feil, 1997; Feil, 1998).  

Ortaya konulan ve tek yıllık verilere (2005) dayananan sonuçların daha sa�lıklı 

olarak de�erlendirilebilmesi için çalı�maların birkaç yıl devam ettirilmesi, 
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tekkerrürlerin ayrı de�erlendirilmesi ve çalı�maların daha kontrollü �artlarda 

gerçekle�tirilmesi gerekmektedir. 
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4.3. KORELASYON ANAL�Z� SONUÇLARI 

Korelasyon analizi sonucunda bitki boyu ile tane verimi arasında birinci yılda (r=-

0.329**) ve ikinci yılda ise (r=-0.370**) negatif ve önemli de�erler bulunmu�tur. 

Ba�ar ve ark. (1998) ile Oktay (2006) benzer bir çalı�mada bitki boyu ile tane verimi 

arasında olumlu ve önemli ili�ki saptamı�tır, ancak Köycü (1979) ve Anıl (2000) tane 

verimi ile bitki boyu arasında olumsuz-önemli ili�ki saptamı�tır. Bitki boyu ile verim 

komponentleri arasında en yüksek korelasyon bayrak yaprak alanı olmak üzere ile 

birinci yılda (r=0.771**) ve ikinci yılda (r=0.844**) pozitif ve önemli bulunmu�tur. 

Bu ili�ki bitki boyunun bayrak yaprak artı�ına paralel bir �ekilde artı� gösterece�ine 

i�aret etmektedir. Nitekim çalı�mamızda en yüksek bitki boyuna sahip Cumhuriyet-

75 çe�idinin en geni� yaprak alanına sahip oldu�u görülmektedir (Çizelge 4.2 ve 4.3). 

Bin tane a�ırlı�ı ile birinci yılda (r=0.698**) ve ikinci yılda (r=0.777**) pozitif ve 

önemli korelasyonlar tespit edilmi�tir. Çalı�mada yine uzun boylu Cumhuriyet-75 

çe�idinin bin tane a�ırlı�ının öne çıktı�ı görülmektedir. Bunlara ilave olarak her iki 

yılda da çiçeklenme ve olgunla�ma gün sayılarıyla olumsuz ve önemli korelasyon 

belirlenmi�tir. Ayrıca birinci yıl elde edilen sonuçlarda bitki boyu ile protein oranı ve 

sedimentasyon arasında pozitif ancak önemsiz, ya� gluten, gluten indeks ve kuru 

gluten arasında negatif ve önemsiz bir ili�ki bulunmu�tur. �kinci yıl sonuçlarında 

bitki boyu ile protein oranı ve gluten indeks arasında pozitif ve önemsiz, 

sedimentasyon de�eri ile (r=0.332**) olumlu ve önemli ve ya� gluten (r=-0.450**) 

ile olumsuz ve önemli bir ili�ki bulunmu�tur. Sonuç olak bitki boyunun verim 

parametrelerine oranla kalite parametreleri ile arasında bulunan ili�kilerin önemsiz 

oldu�u, verim komponentleri ile arasındaki korelasyon katsayılarının daha yüksek 

oldu�u görülmektedir. Ayrıca çalı�mada en kısa boylu Golia çe�idinin kalitenin 

önemli bir ölçütü olan protein oranı de�erlerinin çe�itler arasında en yüksek oldu�u 

ölçümlenmi�tir. Ev (2006) ise bitki boyu ile tane verimi ve protein oranı arasında 

olumsuz ve önemsiz, ya� gluten ile arasında olumsuz ve önemli bir ili�ki oldu�unu 

belirtmi�tir. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda ba�aklanma gün sayısı ile tane verimi arasında 

birinci yılda (r=0.413**) ikinci yılda (r=0.342**) pozitif ve önemli ili�ki oldu�u 

saptanmı�tır. Ba�akta ba�açık sayısı ile birinci yılda (r=0.484**) ve ikinci yılda 

(r=0.470**) olumlu ve önemli ili�ki belirlenmi�tir. Ba�akta ba�akçık sayısına ba�lı 
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olarak ba�akta tane sayısı ile de birinci yılda (r=0.324**) ve ikinci yılda (r=0.340**) 

olumlu ve önemli ili�ki tespit edilmi�tir. Buna kar�ın Sönmez ve ark. (2004), 

ba�aklanma gün sayısı ile ba�akta tane sayısı arasında (r=-0.224**) olumsuz ve 

önemli ili�ki bulunmu�tur. En yüksek korelasyonu gösterdi�i çiçeklenme gün sayısı 

ile birinci yılda (r=0.619**) ve ikinci yılda (r=0.730**) olumlu ve önemli bir ili�ki 

tespit edilmi�tir. Erken ba�aklanma ile erken çiçeklenme gerçekle�mekte ve tane 

dolumu için daha fazla süre sa�lanmaktadır. Sönmez ve ark. (2004) ba�aklanma gün 

sayısı ile tane dolum süresi arasında (r=-0.591**) olumsuz ve önemli bir korelasyon 

ortaya koymu�, erken ba�aklanmada tane dolum süresinin uzadı�ını bildirmi�tir. Bin 

tane a�ırlı�ı ile birinci yılda (r=-0.753**) ve ikinci yılda (r=-0.619**) olumsuz ve 

önemli bir ili�ki bulunmu�tur. Ortaya çıkan yüksek negatif korelasyonun sebebi 

erken ba�aklanma ile tane dolum süresi uzayaca�ı için bin tane a�ırlı�ının artmasıdır. 

Sonuçlardan erken ba�aklanmanın hem tane verimini artırdı�ı hem de erken 

çiçeklenme sa�ladı�ı görülmektedir. Ayçiçek ve Yıldırım (2006), ba�aklanma gün 

sayısı ile tane verimi arasında olumsuz ve önemsiz bir ili�ki bulgulamı� buna kar�ın 

bin tane a�ırlı�ı ile arasında pozitif ve önemli bir ili�ki saptamı�tır. Bilgin ve Korkut 

(2005) ise çalı�mamıza benzer �ekilde ba�aklanma gün sayısı ile tane verimi arasında 

olumlu ve önemli ili�ki tespit etmi�tir. Kalite özelliklerine bakıldı�ında birinci yılda 

en yüksek ya� gluten (r=0.417**) ile olumlu ve önemli ili�ki belirlenmi�tir. Di�er 

kalite parametrelerinden protein oranı, sedimentasyon de�eri ve dü�me sayısı ile 

olumlu ve önemli ili�kiler belirlenmi�tir. �kinci yılda kalite de�erlerine bakıldı�ında 

ba�aklanma gün sayısı ile ya� gluten arasında (r=0.562**) olumlu ve önemli, dü�me 

sayısı ile (r=0.522**) olumlu ve önemli korelasyonlar saptanmı�tır. Bölgemizde 

erken ba�aklanma özellikle nisan ayı sonundan itibaren ortaya çıkan a�ırı sıcaklardan 

etkilenmeyi azaltarak tane dolumunun daha fazla serin ve nemli havalarda 

gerçekle�mesini sa�layacaktır. Bu sayede uzun ve uygun ko�ullarda gerçekle�mi� 

dolum süresi ile tanelerin fiziksel kalite özelliklerinin daha iyi olması 

beklenmektedir. Havaların serin geçmesi tane dolum döneminin uzamasına ve taneye 

karbonhidrat transferinin artmasına ve buna ba�lı olarak daha yüksek bin tane 

a�ırlıklarının meydana gelmesine neden olmaktadır. Tane dolum dönemi sırasında 

sıcaklıkların artması bu dönemin hızla kısalmasına ve taneye daha az karbonhidrat 

birikmesine neden olaca�ı için tanedeki protein konsantrasyonunun artmasına yol 
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açmaktadır. Ancak azot transferine ba�lı olarak tane protein konsantrasyonundaki bu 

artı� genelde hava sıcaklı�ı 30 °C’ye ula�ıncaya kadar gerçekle�mektedir (Lopez-

Bellido et al. 2001). Kalite kriterleri ile ortaya çıkan olumlu ve önemli korelasyonlar 

bu görü�ü destekler niteliktedir. 

Çiçeklenme gün sayısı ile yüksek korelasyona sahip oldu�u ba�aklanma gün 

sayısından daha evvel bahsedilmi�tir. Ba�aklanma gün sayısı ile olgunla�ma gün 

sayısı arasında birinci yılda (r=0.175*) ve ikinci yılda (r=0.377**) olumlu ve önemli 

bir ili�ki mevcuttur, çiçeklenme süresinin en kısa zamanda tamamlanması 

olgunla�mada da erkencilik sa�layacaktır. Dolayısıyla olgunla�ma gün sayısı ile 

beklenen korelasyon ortaya çıkmı�tır. Bitki boyu ile birinci yılda (r=-0.632**) 

olumsuz ve önemli ve ikici yılda (r=-0.639**) olumsuz ve önemli ili�ki tespit 

edilmi�tir ki en uzun boylu olan Cumhuriyet-75 çe�idinin en erken çiçeklenmesi bu 

ili�ki sayesinde açıklanabilir. Bin tane a�ırlı�ı ile birinci yılda (r=-0.615**) ve ikinci 

yılda (r=-0.619**) olumsuz ve önemli ili�ki saptanmı�tır. Kalite parametrelerinden 

protein oranı ile birinci yılda (r=0.402**) ve ikinci yılda (r=0.192**) daha dü�ük 

miktarda olmak üzere olumlu ve önemli, protein oranına ba�lı olarak ya� gluten 

miktarı ile birinci yılda (r=0.390**) ve ikinci yılda (r=0.549**) olumlu ve önemli 

ili�ki belirlenmi�tir. Dü�me sayısı ile birinci yılda (r=0.467**) ve ikinci yılda 

(r=0.568**) olumlu ve önemli ili�ki bulgulanmı�tır. Çiçeklenme gün sayısının 

uzamasıyla dü�me sayısının da artaca�ı görülmektedir. 

Olgunla�ma gün sayısı ile tane verimi arasında birinci yılda (r=0.049) ve ikinci yılda 

(r=0.108) olumlu ve önemsiz ili�ki saptanmı�tır. Ancak Gençtan ve Sa�lam (1987), 

350 bitki sıklı�ında tane verimi ile ba�aklanma-erme süresi arasında olumlu ve 

önemli ili�ki, 450 bitki sıklı�ında ise olumsuz ve önemsiz bir ili�ki belirlemi�lerdir. 

Olgunla�ma gün süresi tane dolum süresini de içine aldı�ı için bu sürenin uzun 

olması dolayısıyla taneye fotosentezle ula�acak asimilatların daha fazla olmasına 

neden olacaktır, nitekim Bilgin ve Korkut (2005) olgunla�ma süresinin artmasının 

verimi artırabilece�ini bildirmi�tir. Ba�aklanma gün sayısı ile birinci yılda 

(r=0.249**) ve ikinci yılda (r=0.405**) olumlu ve önemli ili�kiler belirlenmi�tir. 

Ba�aklanma gün sayısı arttıkça olgunla�ma gün süresi de uzar. Olgunla�ma süresinin 

çiçeklenme süresi ile olan ili�kisi de olumlu ve önemli olmasına kar�ın korelasyon 

de�eri daha dü�üktür. Bitki boyu ile birinci yılda (r=-0.248**) ve ikinci yılda (r=-
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0.329**) olumsuz ve önemli ili�kiler tespit edilmi�tir. Nitekim ortalama de�erlerde 

de en uzun boylu Cumhuriyet-75 çe�idinin en erken olgunla�tı�ı görülmektedir. En 

yüksek korelasyon de�erine sahip oldu�u ba�akta tane sayısı ile birinci yılda 

(r=0.270**) ve ikinci yılda (r=0.223*) olumlu ve önemli ili�kiler belirlenmi�tir. 

Olgunla�ma gün sayısı çiçeklenme dönemini de içine alan dolayısıyla tane dolum 

dönemini de kapsayan bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemin uzun sürmesi sayesinde 

tane a�ırlı�ında artı� sa�lanabilmektedir. Protein oranı ile birinci yılda (r=-0.322**) 

olumsuz ve önemli ve ikinci yılda (r=-0.022) olumsuz ve önemsiz ili�ki saptanmı�tır. 

Olgunla�ma süresinin uzun olması ni�asta birikiminin artı�ına sebep olaca�ı için 

protein oranı ile arasında negatif bir korelasyon de�eri bulunmu�tur. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre bayrak yaprak alanı ile tane verimi arasında 

birinci yılda (r=-0.380**) ve ikinci yılda (r=-0.438**) olumsuz ve önemli korelasyon 

bulunmu�tur. Bu�dayda çiçeklenme döneminde yaprak alan indeksi 4-6 m2 arasında 

de�i�ir (Diepenbrock et al., 1999) ve 0.5 m2 yi a�mayan bayrak alan de�eri ile 

özellikler arası ili�kiler de�erlendirildi�inde her zaman sa�lıklı sonuçlar ortaya 

konulamayabilinmektedir. Buna kar�ın bazı ara�tırmacılar sırasıyla r=0.396** ve 

r=0.890** olmak üzere tane verimi ile bayrak yaprak alanı arasında olumlu ve 

önemli korelasyonlar bulmu�lardır (	ener ve ark., 1999; Mohiuddin ve Croy, 1980; 

Ba�er ve ark. 2005). Bitki boyu ile olan yüksek korelasyondan daha önce 

bahsedilmi�tir. Tane verimine kar�ılık bin tane a�ırlı�ı ile bayrak yaprak alanı 

arasında birinci yılda (r=0.548**) ve ikinci yılda (r=0.647**) pozitif ve önemli ili�ki 

kaydedilmi�tir. Bayrak yapra�ı ba�a�a en yakın yapraktır ve tanelere asimilat 

birikiminin önemli bir kısmını sa�lar. Bayrak yaprak alanı artı�ı ile gerçekle�en 

yüksek madde birikimi iri tane olu�umuna katkıda bulunmu�tur, bu da olumlu ve 

önemli korelasyonun ortaya çıkmasını sa�lamı�tır. Hsu ve Walton (1971), bayrak 

yaprak alanı ile bin tane a�ırlı�ı arasında (r=0.36**) olumlu ve önemli ili�ki 

belirlemi�lerdir. Ba�akta ba�akçık sayısı ile birinci yılda (r=-0.279**) ve ikinci yılda 

(r=-0.267**) olumsuz ve önemli korelasyon mevcuttur. Çiçeklenme gün sayısı ile 

birinci yılda (r=-0.561**) ve ikinci yılda (r=-0.548**) olumsuz ve önemli, 

ba�aklanma gün sayısı ile birinci yılda (r=-0.446**) ve ikinci yılda (r=-0.565**) 

olumsuz ve önemli ili�ki belirlenmi�tir. Tek ba�ak verimi ile birinci yılda (r=0.076) 

olumlu ve önemsiz, ikinci yılda ise (r=0.449**) olumlu ve önemli korelasyon tespit 
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edilmi�tir. Kalite özelliklerinden sedimentasyon de�eri ile birinci yılda (r=0.223*) ve 

ikinci yılda (r=0.443**) olumlu ve önemli, dü�me sayısı ile birinci yılda (r=-

0.414**) ve ikinci yılda (r=-0.809**) olumsuz ve önemli ili�kiler bulgulanmı�tır. 

Kalite özelliklerinden protein oranı ve sedimentasyon dı�ındaki özelliklerle olumsuz 

bir ili�ki tespit edilmi�tir. 

Korelasyon analizi sonucunda ba�akta ba�akçık sayısı ile tane verimi arasında birinci 

ve ikinci yılda aynı de�eri alan (r=0.141) olumlu ve önemsiz ili�ki bulunmu�, 

ba�akçık sayısının direk olarak verimi etkilemedi�i ortaya çıkmı�tır. Anıl (2000), 

Samsun ko�ullarında bazı ekmeklik bu�day çe�itlerinde verim ve verim uurlarını 

belirledi�i çalı�masında tane verimi ile ba�akta ba�akçık sayısı arasında olumlu ve 

çok önemli ili�ki belirlemi�tir. En yüksek korelasyonu sa�ladı�ı ba�akta tane sayısı 

ile arasında birinci yıl (r=0.435**) ve ikinci yılda (r=0.609**) olumlu ve önemli 

ili�ki bulunmu�tur. Soylu (1999) ile Karademir ve Sa�ır (1999), Ayçiçe�i ve 

Yıldırım (2006) yaptı�ı çalı�malarda ba�akta ba�akçık sayısı ile en yüksek pozitif 

korelasyona sırasıyla r=0.409**, r=0.642** ve r=0.718** olmak üzere ba�akta tane 

sayısının sahip oldu�unu ortaya koymu�tur. Sözen ve Ya�dı (2005), Bursa 

ko�ullarında yaptıkları çalı�malarında ba�akta ba�akçık sayısı ile ba�akta tane sayısı 

arsında r=0.546** de�erinde pozitif ve önemli korelasyon saptamı�lardır. Ba�akçık 

sayısı azaldıkça ba�akçıkların içinde bulunan tane sayısı da azalacaktır. Ba�akçık 

sayısındaki artı� tek ba�ak verimini olumlu etkileyecektir. Bitki boyu ile birinci yılda 

(r=-0.387**) ve ikinci yılda (r=-0.371**) olumsuz ve önemli ili�ki saptanmı�tır. 

Uzun bitki boyuna sahip çe�itlerde seyrek ba�ak dizili�i sebebiyle daha az ba�akçık 

bulunmaktadır. Çiçeklenme gün sayısı bakımından birinci yılda (r=0.332**) ve 

ikinci yılda (r=0.393**) olumlu ve önemli, ba�aklanma gün sayısı bakımından birinci 

yılda (r=0.484**) ve ikinci yılda (r=0.470**) olumlu ve önemli korelasyonlar 

belirlenmi�tir. Bin tane a�ırlı�ı bakımından birinci yılda (r=-0.508**) ve ikinci yılda 

(r=-0.420**) olumsuz ve önemsiz ili�ki saptanmı�tır. Ba�akta ba�akçık sayısının 

azalması ba�akta tane sayısının da azalması demektir ve bu da tane irili�inin 

artmasına neden olur. Kalite özelliklerinden ya� gluten de�eri ve dü�me sayısı ile 

ba�akçık sayısı arasında olumlu ve önemli ili�kiler belirlenmi�tir. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda ba�akta tane sayısı ile tane verimi arasında 

birinci yıl (r=-0.154) ve ikinci yıl (r=-0.132) negatif ve önemsiz ili�ki meydana 
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gelmi�tir. Tane verimine olan katkısının dolaylı olarak yani di�er verim 

komponentleri üzerinden dolaylı olarak gerçekle�ti�i dü�ünülmekte bunun için di�er 

istatistiki analizlerin yapılması önerilmektedir. Kahraman (2006), ba�akta tane sayısı 

ile tane verimi arasında olumlu ve önemli ili�ki tespit etmi�tir. Ba�akta tane sayısıyla 

en yüksek pozitif korelasyonu sa�layan tek ba�ak verimi özelli�i ile birinci yıl 

(r=0.526**) ve ikinci yıl (r=0.310**) olumlu ve önemli ili�ki içerisindedir. Soylu 

(1999), ba�akçık sayısı ile ba�akta tane a�ırlı�ı arasında (r=0.645**) pozitif ve 

önemli korelasyon bulmu�tur. Ba�akta ba�akçık sayısı ile yüksek korelasyondan daha 

evvel bahsedilmi�tir. Ba�aklanma gün sayısı ile birinci yıl (r=0.324**) ve ikinci yıl 

(r=0.340*) olmak üzere olumlu ve önemli, olgunla�ma gün sayısı ile birinci yıl 

(r=0.270**) ikinci yıl (r=0.223*) olumlu ve önemli korelasyona sahiptir. Uygun hava 

ko�ullarının gerçekle�ti�i uzun ba�aklanma ve olgunla�ma süreleri tane sayısının 

artmasına neden olabilmektedir. Sönmez ve ark. (1999), ba�akta tane sayısı ile 

ba�aklanma gün sayısı arasında (r=-0.224*) negatif ve önemli korelasyon ortaya 

koymu�tur. Verim komponentlerinden metrekarede ba�ak sayısı ve bin tane a�ırlı�ı 

ile negatif ve önemli korelasyonlar saptanmı�tır. Bazı ara�tırmacılar da ba�akta tane 

sayısı ile bin tane a�ırlı�ı arasında negatif korelasyon bulmu�lardır (Karademir ve 

Sa�ır, 1999). Dolayısıyla birim alanda azalan ba�akta tane sayısı, iri tane olu�umuna 

neden olarak bin tane a�ırlı�ını artırır. Kalite parametreleri arasında sedimentasyon 

ve gluten indeks ile pozitif ili�ki bulgulanmı�tır. Sedimentasyon de�eri ile birinci yıl 

(r=0.387**) ve ikinci yıl (r=0.461**) olumlu ve önemli ili�ki saptanmı�tır. Gluten 

indeks de�eri ile (r=0.215*) olumlu ve önemli ikinci yıl ise (r=0.156) olumlu ve 

önemsiz ili�ki saptanmı�tır. Ya� gluten ile birinci yılda (r=0.268**) pozitif ve 

önemli, ikinci yılda (-0.016) negatif ve önemsiz ili�ki ölçümlenmistir. Oktay (2006), 

ekmeklik bu�day çe�itlerini inceledi�i çalı�masında sedimentasyon ve gluten 

de�erleri ile tane sayısı arasında olumsuz ve önemli ili�ki belirlemi�tir. 

Tek ba�ak verimi ile tane verimi arasında birinci yıl (r=-0.489**) ve ikinci yıl (r=-

0.229**) olumsuz ve önemli ili�ki saptanırken bazı ara�tırmacılar bu iki özellik 

arasında olumlu ve önemli ili�ki belirlemi�tir (Kahraman, 2006; Özberk ve Özberk, 

2004; Dokuyucu ve ark., 1999). Ancak en yüksek korelasyon ba�akta tane sayısı ile 

tek ba�ak verimi arasında birinci yıl (r=0.526**) ve ikinci yıl (r=0.310**) olumlu ve 

önemli korelasyonlardır. Soylu (1999) ve Özberk ve Özberk (2004) ba�akta tane 
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a�ırlı�ı ile ba�akta tane sayısı arasında sırasıyla r=0.645** ve r=0.718** korelasyon 

de�erlerinde, pozitif ve önemli ili�ki belirlemi�lerdir. Bitki boyu ile birinci yılda 

(r=0.101) olumlu ve önemsiz, ikinci yılda (r=0.413**) olumlu ve önemli korelasyon 

bulgulanmı�tır. Metrekarede ba�ak sayısı ile birinci yılda (r=-0.516**) ve ikinci yılda 

(r=-0.283**) olumsuz ve önemli ili�ki belirlenmi�tir. Ba�ak alanı ile birinci yılda 

(r=0.474**) ve ikinci yılda (r=0.261**) olumlu ve önemli ili�ki saptanmı�tır. Bin 

tane a�ırlı�ı ile birinci yılda (r=0.328**) ve ikinci yılda (r=0.312**) gözlenen olumlu 

ve önemli ili�ki tane verimini dolaylı olarak etkileyecektir. �ri tane olu�umu 

sebebiyle tek ba�ak vermininin yüksek olması bin tane a�ırlı�ını da artırır. Dokuyucu 

ve ark. (1999), tek ba�ak verimi ile bin tane a�ırlı�ı arasında (r=0.191**) pozitif ve 

önemli korelasyon tespit etmi�tir. Protein oranı ile birinci yılda (r=-0.608**) ve 

ikinci yılda (r=-0.283**) olumsuz ve önemli bir ili�ki belirlenmi�tir. Kalite 

parametrelerinden bir di�eri olan ve tane protein oranı ile ili�kili bulunan ya� gluten 

miktarı ile birinci yılda (r=-0.451**) olumsuz ve önemli ikinci yılda (r=0.022) 

olumlu ve önemsiz ili�ki tespit edilmi�tir.  

Metrekarede ba�ak sayısı verim komponentleri içerisinde tane verimi ile arasında 

birinci yılda (r=0.386**) ve ikinci yılda (r=0.499**) olumlu ve önemli ili�ki 

saptanmı�tır. Benzer olarak Sa�lam (1999) ile Oktay (2006) tane verimi ile arasında 

sırasıyla r=0.642** ve r=0.285** olumlu ve önemli korelasyon tespit etmi�tir. 

Sönmez ve ark. (1999) tane verimini en çok etkileyen özelliklerin metrekarede ba�ak 

sayısı ve ba�akta tane sayısı oldu�unu bildirmi�tir. Ba�aklanma gün sayısı ile birinci 

yılda (r=0.258**) ve ikinci yılda (r=0.310**), çiçeklenme gün sayısı ile birinci yılda 

(r=0.310**) ve ikinci yılda (r=0.380**) olan pozitif ve önemli ili�kiler tespit 

edilmi�tir. Ba�aklanma ve çiçeklenme gün sayılarının yüksek olması karde�lenme 

döneminin de uzun olması anlamına gelir ve yeterli ya�ı�ın oldu�u karde�lenme 

dönemi, karde�lenmeyi dolayısıyla ba�ak sayısını artırır (Sülük, 2002). Tek ba�ak 

verimi, ba�akta tane sayısı ve bin tane a�ırlı�ı gibi önemli verim komponentleri ile 

arasında ise olumsuz ve önemli korelasyonlar tespit edilmi�tir. Metrekarede ba�ak 

sayısı arttıkça ba�akta tane sayısı azalmaktadır (Arısoy ve ark., 2005). Hsu ve Walton 

(1971) tarafından benzer bir çalı�mada bin tane a�ırlı�ı ile negatif korelasyon 

bulgulanmı�tır. Kalite parametrelerinden protein oranı ile en yüksek korelasyon 

sa�lanmı� birinci yılda (r=0.286**) ve ikinci yılda (r=0.374**) olumlu ve önemli 
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ili�ki ortaya çıkmı�tır. Protein oranına ba�lı olarak ya� gluten ile birinci yılda 

(r=0.286**) ve ikinci yılda (r=0.374**) olumlu ve önemli yüksek korelasyon 

bulunmu�tur. Ayrıca gluten indeks de�eri ile birinci yılda (r=-0.215**) olumsuz ve 

önemli ve ikinci yılda (r=0.049) olumlu ve önemsiz ili�ki belirlenmi�tir. 

Belirlenen korelasyon de�erlerine bakıldı�ında bin tane a�ırlı�ı ile tane verimi 

arasında birinci yılda (r=-0.462**) ve ikinci yılda (r=-0.285**) negatif ve önemli 

korelasyon bulunmu�tur. Geçtan ve Sa�lam (1987) bin tane a�ırlı�ının tahıllarda tane 

verimini etkiledi�ini belirtmi�, tane verimi ve bin tane a�ırlı�ı arasında olumlu ve 

önemli bir ili�ki ortaya koymu�lardır. Bitki boyu ile birinci yılda (r=0.698**) ve 

ikinci yılda (r=0.777**) yüksek olumlu korelasyonlar gözlenmi�tir. Bayrak yaprak 

alanı ile de birinci yılda (r=0.548**) ve ikinci yılda (r=0.647**) pozitif korelasyonlar 

saptanmı�tır. Ba�aktaki tanelerin a�ırlı�ı anlamına gelen tek ba�ak verimi ile birinci 

yılda (r=0.328**) ve ikinci yılda (r=0.312**) pozitif ve önemli korelasyonlar 

belirlenmi�tir. Çiftci ve Ya�dı (2007) ile Özberk ve Özberk (2004) incelenen 

özellikler arasında bin tane a�ırlı�ı ile en yüksek korelasyonu ba�akta tane a�ırlı�ı 

sırasıyla r=0.508** ve r=0.316** de�erleriyle ortaya koymu�lardır. Ayrıca ba�akta 

ba�akçık sayısı ve çiçeklenme gün sayıları ile arasında her iki yılda da negatif ve 

önemli korelasyonlar bulunmu�tur. Bizim çalı�mamızda kalite parametrelerinden 

protein oranıyla birinci yılda negatif ve önemli ikinci yılda önemsiz bir ili�ki 

saptanmı�tır. Proteine ba�lı olarak ya� gluten de�erleri ile de negatif ve önemli ili�ki 

bulunmu�tur. 

Korelasyon sonuçlarına göre tane verimi de�erlendirildi�inde birinci yılda en yüksek 

pozitif korelasyona sahip olan verim komponentinin metrekarede ba�ak sayısı 

(r=0.386**) oldu�u görülmektedir. Tek ba�ak verimi (-0.489**), bayrak yaprak alanı 

(r=-0.308**) ve bin tane a�ırlı�ı (r=-0.462**) ile arasında negatif ve önemli 

korelasyon mevcuttur. Ayçiçek ve Yıldırım (2006) ise tane verimi ile bin tane 

a�ırlı�ı arasında (r=0.308**) olumlu ve önemli ili�ki ortaya koymu�lardır. Di�er 

verim komponentleriyle ili�kileri önemsiz bulunmu�tur. Kalite parametrelerinden 

protein miktarı, ya� gluten miktarı, dü�me sayısı de�erleriyle pozitif ve önemli 

ili�kiler belirlenmi�tir. Özellikle protein oranı ile (r=0.518**) olan pozitif ve önemli 

korelasyon dikkat çekicidir. �kinci yılda ise yine en yüksek korelasyonu metrekarede 

ba�ak sayısı (r=0.499**) ile bulunu� ve bunu sırayla ba�aklanma gün sayısı 
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(r=0.413**) ve çiçeklenme gün sayısı (r=0.385**) izlemi�tir. Di�er verim 

parametreleri önemsiz bulunmu�tur. Kalite kriterlerinden pozitif korelasyonlar 

protein oranı (r=0.314**) buna ba�lı olarak ya� gluten miktarı (r=0.509**) ve dü�me 

sayısı (r=0.569**) ile ortaya çıkmı�tır. Altınba� ve ark. (2004), Aydın lokasyonunda 

bazı ekmeklik bu�day çe�itlerinde verim ve kalite özelliklerini belirledikleri 

çalı�malarında tane verimi ile sadece ya� gluten de�eri arasında pozitif ve önemli 

(r=0.45**) korelasyon belirlemi�lerdir. Trethowan et al. (2001), tane verimi ile 

protein oranı ve bunun yanı sıra sedimentasyon de�eri ile negatif korelasyon 

bulmu�lardır. 

Korelasyon analizi sonucunda birinci yılda hektolitre a�ırlı�ı ile tane verimi arasında 

(r=0.48 ) pozitif ve önemsiz ili�ki bulunmu�tur, benzer bir çalı�mada da hektolitre 

a�ırlı�ı ile tane verimi arasında pozitif bir ili�ki bulunmu�tur (Garrido-Lestache, 

2004). Di�er bir benzer çalı�mada Anıl (2000) hektolitre a�ırlı�ı ile tane verimi 

arasında (r=0.497**) pozitif ve önemli korelasyon ölçümlemi�tir. Bayrak yaprak 

alanı ile (r=0.187**) pozitif ve önemli ili�ki belirlenmi� ancak di�er verim 

komponentleri ile arasında önemsiz korelasyonlar ortaya çıkmı�tır.  

Kalite parametrelerinden sedimentasyon ile (r=0.369**) ve ya� gluten ile 

(r=0.206**) pozitif ve önemli korelasyon bulunmu�tur. �kinci yılda tane verimi yine 

(r=0.110 ) pozitif ve önemsiz, tek ba�ak verimi ile (r=0.260**) pozitif ve önemli 

ili�ki saptanırken ba�akta tane sayısı ile (r=-0.235**) negatif ve önemli korelasyon 

ölçülmü�tür. Kalite parametrelerinden sedimentasyon (r=0.332**) ve gluten indeks 

oranı (r=0.249**) ile pozitif ve önemli ili�ki belirlenmi�tir. 

Korelasyon tablosuna bakıldı�ında protein ile tane verimi arasında birinci yılda 

(r=0.518*) ve ikinci yılda (r=0.314**) pozitif ve önemli korelasyon tespit edilmi�tir. 

Ba�ar ve ark., (1998) ise benzer bir çalı�mada protein ile tane verimi arasında 

(r=0.801**) pozitif ve önemli korelasyon yakalamı�tır. Metrekarede ba�ak sayısı ile 

birinci yılda (r=0.533**) ve ikinci yılda (r=0.384**) pozitif ve önemli ili�ki vardır. 

Çiçeklenme gün sayısı ile birinci yılda (r=0.402**) olumlu ve önemli, ikinci yılda 

(r=-0.057) ise negatif ve önemsiz korelasyon bulunmu�tur. Tek ba�ak verimi ile 

birinci yılda (r=-0.608**) olumlu ve önemli ve ikinci yılda (r=0.067) olumlu ve 

önemsiz korelasyonlar tespit edilmi�tir. Di�er kalite parametreleriyle ili�kileri ise en 
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yüksek ya� gluten ile birinci yılda (r=0.711**) ve ikinci yılda (r=0.368**) olumlu ve 

önemli korelasyon bulunmu�tur. Benzer bir çalı�mada da protein oranı ile en yüksek 

korelasyon ya� gluten de�eri ile ortaya çıkmı�tır (Gürsel, 2006). Gluten indeks de�eri 

ile birinci yılda (r=-0.283**) negatif ve önemli ve ikinci yılda (r=0.116) pozitif ve 

önemsiz korelasyonlar ölçümlenmi�tir. Gluten indeks de�eri protein kalitesiyle 

ili�kilidir. Artan protein oranıyla gluten indeks de�eri azalıyorsa protein kalitesinin 

dü�ük oldu�u söylenebilir. Sedimentasyon de�eri ile ikinci yılda (r=0.423**) olumlu 

ve önemli korelasyonlar belirlenmi�tir ki protein miktarı sedimentasyonun bir 

göstergesidir. 

Korelasyon analizi sonucunda sedimentasyon de�eri ile verim arasında birinci yılda 

(r=-0.018) ve ikinci yılda (r=0.131) önemsiz ili�ki bulunmu�tur. Verim 

komponentlerinden en yüksek korelasyonda bulundu�u ba�akta tane sayısı ile birinci 

yılda (r=0.387**) ve ikinci yılda (r=0.461**) pozitif ve önemli ili�ki, hektolitre 

a�ırlı�ı ile birinci yılda (r=0.369**) ve ikinci yılda (r=0.332**) pozitif ve önemli 

ili�ki tespit edilmi�tir. Kalite kriterlerinden ya� gluten ile birinci yılda (r=0.261**) 

pozitif ve önemli, ikinci yılda (r=0.148) olumlu ve önemsiz ili�ki, proteinle birinci 

yılda önemsiz, ikinci yılda (r=0.423**) pozitif ve önemli ili�ki bulunmu�tur. Benzer 

bir çalı�mada Anıl (2000) sedimentasyon de�eri ile protein oranı arasında 

(r=0.455**) pozitif ve önemli korelasyon ölçümlemi�tir. Gluten indeks ile birinci 

yılda (r=0.237**) ve ikinci yılda (r=0.256**) pozitif ve önemli ili�kiler tespit 

edilmi�tir. Altınba� ve ark. (2004) Aydın lokasyonunda yaptıkları benzer bir 

çalı�mada sedimentasyon de�eri ile bin tane a�ırlı�ı arasında negatif, Bornova 

lokasyonunda ya� gluten miktarı ile arasında pozitif bir ili�ki saptamı�lardır. 

Korelasyon analizi sonucunda ya� gluten de�erlerine bakıldı�ında tane verimi ile 

birinci yılda (r=0.391**) ve ikinci yılda (r=0.509**) pozitif ve önemli korelasyon 

belirlenmi�tir. Oktay (2006) ve Kahraman (2006) da bu iki özellik arasında pozitif 

korelasyon ölçümlemi�tir. Elde edilen sonuçlarda protein oranına benzer �ekilde bir 

ili�ki ortaya çıkmı� ve verim artı�ıyla birlikte ya� gluten miktarı artı�ının 

gerçekle�ti�i belirlenmi�tir. Ya� gluten miktarı ve verim komponentleri arasında en 

yüksek korelasyon ba�aklanma gün sayısı ile elde edilmi�tir, birinci yılda 

(r=0.417**) ve ikinci yılda (r=0.562**) pozitif ve önemli ili�ki gözlenmi�tir. Kalite 

parametreleri ile olan ili�kilere bakıldı�ında protein oranıyla birinci yılda 
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(r=0.711**) ve ikinci yılda (r=0.368**) pozitif ve önemli ili�ki bulunmu�tur. 

Sedimentasyon de�eri ile birinci yılda (r=0.261**) pozitif ve önemli ikinci yılda 

(r=0.148) pozitif ve önemsiz ili�ki belirlenmi�tir. Altınba� ve ark. (2004), 

sedimentasyon de�eri ile ya� gluten arasında pozitif ve önemli korelasyon bulmu�tur. 

Dü�me sayısı ile birinci yılda (r=0.322**) ve ikinci yılda (r=0.489**) olumlu ve 

önemli korelasyonlar bulgulanmı�tır. Pahsa et al. (2007), benzer bir çalı�mada ya� 

gluten’in protein oranı ve sedimentasyon de�eri ile pozitif korelasyona sahip iken 

protein oranıyla negatif korelasyona sahip oldu�unu ortaya koymu�tur. Oktay 2006 

bin tane a�ırlı�ı ve hektolitre ile ya� gluten arasında pozitif korelasyon bulgularken 

bizim çalı�mamızda bu özellikler arasında negatif korelasyon ölçümlenmi�tir. 

Korelasyon analizi sonucunda gluten indeks oranı ile tane verimi arasında birinci  

(r=-0.074) ve ikinci yılda (r=0.009) önemsiz bulunmu�tur. Kahraman (2006) ise tane 

verimi ve gluten indeks oranı arasında negatif korelasyon belirlemi�tir. En yüksek 

korelasyon ba�akta tane sayısı ile birinci yılda (r=0.215**) ve ikinci yılda 

(r=0.256**) pozitif ve önemlidir. Protein oranıyla birinci yılda (r=-0.283**) negatif 

ve önemli, ikinci yılda önemsiz ili�ki bulunmu�tur. Bu sonuç Ev (2006) ve 

Kahraman (2006) ile uyum içerisindedir. Sedimentasyon de�eri ile birinci yılda 

(r=0.237**) ve ikinci yılda (r=0.256**) pozitif ve önemli korelasyonlar elde 

edilmi�tir. Di�er kalite parametreleriyle elde edilen korelasyonlar ise negatif ili�ki 

yönünde bulunmu�tur. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda dü�me sayısı ile tane verimi arasında birinci 

yılda (r=0.305**) ve ikinci yılda (r=0.569**) pozitif ve önemli korelasyon 

ölçümlenmi�tir. Kalite parametreleri ile ili�kilerine bakıldı�ında protein oranı ile 

birinci yılda (r=0.246**) pozitif ve önemli, ikinci yılda (r=0.009) önemsiz ili�ki 

tespit edilmi�tir ki önemsiz ili�ki benzer bir çalı�mada da kaydedilmi�tir (Menderis, 

2006). Ya� gluten oranı ile birinci yılda (r=0.322**) ve ikinci yılda (r=0.489**) 

pozitif ve önemli ili�ki vardır. Sedimentasyon de�eri ile birinci yılda (r=-0.229**) ve 

ikinci yılda (r=-0.489**) negatif ve önemli ili�ki ortaya çıkarılmı�tır. Yine benzer bir 

çalı�mada sedimentasyon ile dü�me sayısı arasında r=-0.205* de�erinde negatif 

korelasyon bulgulanmı�tır. Menderis (2006) ise sedimentasyon ile pozitif ve önemli 

ili�ki saptamı�tır.  
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Çizelge 4.52. �kinci deneme yılına ait bazı amino asit sonuçları (mol AS/100 mol AS). 
Azot 

Dozları 

(kg/da) 

Çe�itler 
Bitki Sıklı�ı 

(adet/m2) 
Asparagin Glutamin Serin Histidin Arginin Glisin Treonin Alanin Triptofan Metionin Valin Fenilalanin Izolösin Lösin Lisin 

0 Gönen-98 500 3.80 10.26 2.97 1.24 5.38 1.04 1.84 12.30 2.30 0.90 5.18 2.05 3.08 6.17 0.82 

8 Gönen-98 500 5.74 18.82 4.38 1.90 7.66 1.55 2.90 20.78 3.30 1.42 7.81 3.75 4.98 10.86 1.93 

16 Gönen-98 500 3.97 12.76 3.18 1.27 5.51 1.10 1.95 12.72 2.29 1.00 5.07 2.12 2.94 6.21 1.05 

24 Gönen-98 500 4.31 13.69 3.80 1.39 6.44 1.35 2.61 13.55 2.44 1.05 5.57 2.49 3.22 6.97 1.17 

0 Cumhuriyet-75 500 4.25 13.15 3.64 1.47 6.23 1.31 2.38 15.11 2.49 1.22 6.23 2.40 3.82 7.48 1.42 

8 Cumhuriyet-75 500 5.24 12.73 3.61 1.64 6.59 1.45 2.46 15.50 2.57 1.15 5.91 2.26 3.60 7.23 1.08 

16 Cumhuriyet-75 500 4.15 12.34 3.05 1.20 5.75 1.15 1.78 14.60 2.57 1.03 5.82 2.38 3.52 7.32 0.96 

24 Cumhuriyet-75 500 5.07 16.31 3.63 1.95 8.02 1.66 2.85 17.60 3.01 1.44 7.18 3.24 4.23 9.04 1.35 

0 Golia 500 4.22 13.70 3.12 1.63 6.80 1.41 2.36 16.18 2.62 1.22 6.62 2.69 4.02 8.55 1.05 

8 Golia 500 5.03 14.64 3.01 2.62 8.34 1.69 3.20 19.43 3.08 1.63 7.29 3.30 4.58 9.80 1.49 

16 Golia 500 4.63 15.97 3.78 1.72 8.94 1.73 2.95 21.98 3.52 1.54 9.29 3.73 5.61 11.23 1.43 

24 Golia 500 6.23 18.63 4.74 2.06 8.75 1.71 3.36 20.84 3.43 1.57 7.94 3.67 4.66 10.26 1.63 
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Çizelge 4.53. Denemede yer alan özellikler arası korelasyon katsayıları (2003-2004 yılı). 
 Mde Bas Verim TBV BBS BTS HLA BBOY CGS BGS OGS BAYA BTA PROT SDS Yas glu �ndeks FN 

Mde 
basak - 0.386** -0.516** -0.043 -0.342** 0.114 0.040 0.310** 0.258** -0.085 0.064 -0.132 0.533** -0.018 0.286** -0.215* 0.015 

Verim - - -0.489** 0.141 -0.154 0.048 -0.329** 0.385** 0.413** 0.049 -0.308** -0.462** 0.518** -0.124 0.391** -0.074 0.305** 

TBV - - - 0.132 0.526** 0.013 0.101 -0.361** -0.310** 0.062 0.076 0.328** -0.608** 0.081 -0.451** 0.025 -0.165 

BBS - - - - 0.435** 0.062 -0.387** 0.332** 0.484** 0.084 -0.279** -0.508** 0.079 0.192* 0.233** -0.049 0.278** 

BTS - - - - - 0.103 -0.416** 0.163 0.324** 0.270** -0.276** -0.436** -0.337** 0.387** -0.016 0.215* -0.087 

HLA - - - - - - 0.125 -0.120 0.022 -0.003 0.187* -0.114 0.082 0.369** 0.206* -0.007 -0.124 

BBOY - - - - - - - -0.632** -0.591** -0.248** 0.771** 0.698** 0.013 0.169 -0.158 -0.129 -0.433** 

CGS - - - - - - - - 0.619** 0.175 -0.561** -0.615** 0.402** -0.083 0.390** -0.096 0.467** 

BGS - - - - - - - - - 0.249** -0.446** -0.753** 0.337** 0.255** 0.417** 0.136 0.287** 

OGS - - - - - - - - - - -0.201* -0.166 -0.322** -0.094 -0.129 0.053 0.026 

BAYA - - - - - - - - - - - 0.548** -0.003 0.223* -0.155 -0.127 -0.414** 

BTA - - - - - - - - - - - - -0.356** -0.277** -0.474** -0.067 -0.302** 

Protein - - - - - - - - - - - - - 0.116 0.711** -0.283** 0.246** 

SDS - - - - - - - - - - - - - - 0.261** 0.237** -0.229** 

Yasglu - - - - - - - - - - - - - - - -0.150 0.322** 

Indeks - - - - - - - - - - - - - - - - -0.052 

FN - - - - - - - - -  - - - - - - - 
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Çizelge 4.54. Denemede yer alan özellikler arası korelasyon katsayıları (2004-2005 yılı). 
 M2 de 

Basak 
Verim TBV BBS BTS HLA BBOY CGS BGS OGS BAYA BTA PROT SDS Yas glu �ndeks FN 

M2 de 
basak - 0.499** -0.283** 0.009 -0.227* -0.096 0.380** 0.310** 0.055 -0.080 -0.143 -0.168 0.384** 0.131 0.374** 0.049 0.284** 

Verim - - -0.229** 0.141 -0.132 -0.038 -0.370** 0.489** 0.342** 0.108 -0.438** -0.285** 0.314** -0.070 0.509** 0.009 0.569** 

TBV - - - 0.248** 0.310** 0.260** 0.413** -0.264** -0.263** -0.182* 0.449** 0.312** 0.067 0.423** 0.022 0.204* -0.480** 

BBS - - - - 0.609** -0.002 -0.371** 
 0.393** 0.470** 0.180* -0.267** -0.420** 0.014 0.252** 0.446** 0.101 0.178* 

BTS - - - - - 0.228** -0.209* 0.343** 0.340** 0.223* -0.044 -0.406** -0.057 0.461** 0.268** 0.156 -0.150 

HLA - - - - - - 0.153 0.049 -0.023 -0.032 0.164 -0.036 0.080 0.332** -0.095 0.249** -0.341** 

BBOY - - - - - - - -0.639** -0.643** -0.329** 0.844** 0.777** 0.174 0.332** -0.450** 0.029 -0.743** 

CGS - - - - - - - - 0.730** 0.377** -0.548** -0.619** 0.192* 0.126 0.549** 0.115 0.568** 

BGS - - - - - - - - - 0.405** -0.565** -0.588** 0.154 0.086 0.562** 0.125 0.522** 

OGS - - - - - - - - - - -0.194* -0.305** -0.022 -0.085 0.097 0.068 0.184* 

BAYA - - - - - - - - - - - 0.647** 0.076 0.443** -0.431** 0.088 -0.809** 

BTA - - - - - - - - - - - - 0.151 0.071 -0.430** -0.007 -0.492** 

Protein - - - - - - - - - - - - - 0.423** 0.368** 0.116 0.009 

SDS - - - - - - - - - - - - - - 0.148 0.256** -0.489** 

Yasglu - - - - - - - - - - - - - - - -0.050 0.489** 

Indeks - - - - - - - - - - - - - - - - -0.156 

FN - - - - - - - - -  - - - - - - - 
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5. SONUÇLAR VE ÖNER�LER 

Ara�tırma sonuçlarına göre, azot dozları, sıklıklar ve çe�itler arasında incelenen 

parametreler bakımından farklılıklar ortaya çıkmı�tır. Elde edilen veriler 

de�erlendirildi�inde ortaya çıkan sonuçlar bu bölümde özetlenmi�tir. 

Bitki boyları bakımından Cumhuriyet çe�idinin öne çıktı�ı gözlenmi�tir. Bitkilerin 

bitki boyu ile ili�kili bulunan güne� ı�ı�ından faydalanma ve optimum fotosentez 

yapabilmeleri için azot dozları arasında 16 kg/da dozun ve bitki sıklıkları bakımından 

metrekarede 500 bitkinin yeti�tirilmesi önerilebilir. 

Di�er bir parametre olan ba�aklanma gün sayısında ortalama de�erler farklı bitki 

sıklıkları ve farklı azot dozlarıyla birlikte pek de�i�memesine kar�ın çe�itler arasında 

Cumhuriyet çe�idinin en erkenci çe�it oldu�u gözlenmi�tir. 

Çiçeklenme gün sayısı ve olgunla�ma gün sayısı de�erlerinde de durumun benzer 

oldu�u, Cumhuriyet çe�idinin en kısa çiçeklenme ve olgunla�ma gün sayısı 

de�erlerine sahip olarak çe�itler arasında biraz daha erkenci oldu�u belirlenmi�tir. 

Yüksek bayrak yaprak alanı bakımından azot dozlarından 16 kg/da dozu daha 

ekonomik bulunurken bitki sıklıkları arasında metrekarede 700 bitki önerilebilir. 

Çe�itler arasında ise Cumhuriyet çe�idinde en geni� bayrak yaprak alanı elde 

edilmi�tir. �ncelenen özelliklerden ba�akta ba�akçık sayısının artan azot dozlarıyla 

arttı�ı, artan bitki sıklıklarıyla azaldı�ı tespit edilmi�tir. Çe�itler arasında Golia ve 

Gönen çe�idinin öne çıktı�ı saptanmı�tır. 

Verimi etkileyen unsurlardan biri olan ba�akta tane sayısında birinci yılda artan azot 

dozlarıyla bir azalma görülürken ikinci yılda artan azot dozlarıyla artma gözlenmi�, 

ancak 16 kg/da ve 24 kg/da azot dozları arasında ba�akta tane sayısı bakımından 

fazla bir fark bulunmamı�tır. Ba�akta tane sayısında birinci yılda farklı bitki sıklı�ı 

de�erlerine verilen tepkilerin farklı olmasına kar�ın ikinci yılda metrekarede 300 

bitki sıklı�ının daha yüksek de�erler verdi�i, çe�itler arasında Gönen ve Cumhuriyet 

çe�idinin öne çıktı�ı bulgulanmı�tır. 

Tek ba�ak veriminde birinci yılda 0 kg/da azot dozu ikinci yılda ise 16 kg/da azot 

dozu en yüksek de�erleri vermi�lerdir. Bitki sıklıkları bakımından birinci yılda 
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metrekarede 300 bitki, ikinci yılda metrekarede 500 bitki sıklıkları yüksek de�er 

vermi�lerdir. Çe�itler arasında sırayla Gönen ve Cumhuriyet çe�itlerinin tek ba�ak 

verimlerinin daha yüksek oldu�u ortaya konulmu�tur. 

Di�er bir önemli verim komponenti olan metrekarede ba�ak sayılarının artan azot 

dozlarıyla arttı�ı ve 24 kg/da azot dozundan en yüksek verilerin alındı�ı saptanmı�tır. 

Artan bitki sıklı�ıyla metrekarede ba�ak sayısı artmı�tır. Çe�itler arasında birinci 

yılda Golia, ikinci yılda Cumhuriyet çe�itleri öne çıkmı�tır. 

Ayrıca bin tane a�ırlı�ının artan azot dozlarıyla azaldı�ı, farklı bitki sıklıklarından 

metrekarede 500 ve 700 bitki sıklıklarında en yüksek de�erlere ula�ıldı�ı 

gözlenmi�tir. Çe�itler arasında ise Cumhuriyet çe�idinin bin tane a�ırlı�ının yüksek 

oldu�u ortaya çıkmı�tır. 

Tane verimi de�erleri incelendi�inde birinci yıl ortalama sonuçlara göre çe�itler 

arasında Golia çe�idi en yüksek verimi vermi�, bunu Cumhuriyet ve Gönen 

izlemi�tir. Ayrıca Golia çe�idinin 24 kg/da dozdan en yüksek verim alınmasına 

kar�ın, ekonomik bulunan 16 kg/da azot dozunda ve metrekarede 500 bitki sıklı�ında 

yeti�tirilmesi önerilmektedir. Di�er çe�itler incelendi�inde ortaya çıkan 

kombinasyonlar biraz daha farklıdır. Cumhuriyet çe�idinde 24 kg/da azot dozunda, 

metrekarede 500 bitki sıklı�ında yeti�tirilmesi önerilmektedir. Gönen çe�idinde ise 

16 kg/da azot dozunda metrekarede 500 bitki sıklı�ında yeti�tirilmesinin uygun 

oldu�u belirlenmi�tir. Sonuçta Golia çe�idinde ba�akta ba�akçık sayısı yüksek 

olmasına ra�men steril ba�akçık olu�umu nedeniyle ba�akta tane sayısı Gönen 

çe�idinde yüksek bulunmu�tur. Buna kar�ın metrekarede ba�ak sayısında Golia 

çe�idinin öne çıkması, tane veriminde de Golia çe�idinin yüksek de�er vermesine 

neden olmu�tur. Bunlara ilave olarak Cumhuriyet çe�idinin bin tane a�ırlı�ının 

yüksek olması tane veriminde Golia çe�idinden sonraki sırayı almasına neden 

olmu�tur. �kinci yıl sonuçları de�erlendirildi�inde yine Golia çe�idinin en yüksek 

verimi verdi�i ve tüm çe�itlerin 16 kg/da azot dozunda, metrekarede 500 bitki 

sıklı�ının optimum tane verimini sa�ladı�ı görülmektedir.  

Fiziksel kalite parametresi olan hektolitre a�ırlı�ı bakımından azot dozları arasında 

önemli bir fark olmadı�ı görülmektedir. Bitki sıklıkları bakımından metrekarede 500 
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ve 700 bitki sıklıkları yüksek de�er ta�ırken, çe�itler arasında Gönen çe�idinin 

hektolitre a�ırlı�ı yüksek bulunmu�tur. 

Önemli bir kalite parametresi olan protein oranı artan azot dozlarıyla artı� 

göstermi�tir. Dolayısıyla azot dozları bakımından 24 kg/da azot dozu en yüksek 

de�erleri vermi�tir. Bitki sıklıkları bakımından metrekarede 500 bitki sıklı�ının 

yüksek de�er verdi�i gözlenmi�tir. Çe�itler arasında ortalama de�erler bakımından 

çok farklılık olmamasına kar�ın birinci yılda Golia çe�idi, ikinci yılda Cumhuriyet 

çe�idi en yüksek protein oranına sahip bulunmu�tur.  

Sedimentasyon de�erlerinin artan azot dozlarıyla arttı�ı gözlenmi�tir. Sıklıklar 

arasında metrekarede 300 bitki sıklı�ı, çe�itler arasında ise Gönen çe�idi en yüksek 

de�erleri vermi�tir.  

Di�er bir kalite parametresi olan ya� gluten miktarının artan azot dozlarıyla arttı�ı ve 

24 kg/da azot dozunda en yüksek de�erlerin elde edildi�i ortaya konmu�tur. Bitki 

sıklıkları arasında 300 bitki sıklı�ı, çe�itler arasında Golia çe�idi öne çıkmı�tır.  

Gluten indeks oranı ortalama de�erlerinin azot dozlarından çok etkilenmedi�i ayrıca 

farklı azot dozlarında bitki sıklıklarına de�i�en tepkiler verdi�i gözlenmi�tir. Çe�itler 

arasında Gönen çe�idinin gluten indeks de�eri daha yüksek bulunmu�tur. 

Dü�me sayısı bakımından optimum de�erlerin birinci yılda 16 kg/da azot dozundan 

ikinci yılda 8 kg/da azot dozundan elde edildi�i görülmektedir. Sıklıklar arasında 

metrekarede 700 bitki sıklı�ının, çe�itler arasında birinci yılda Gönen çe�idi, ikinci 

yılda Cumhuriyet çe�idinin en optimum de�erleri ta�ıdıkları ortaya çıkmı�tır. 

Ayrıca incelenen aminoasitler bakımından ba�ta esansiyel aminoasitlerin en üst azot 

dozunda azalmalar gösterdi�i genel olarak ortaya konulabilmi�tir. Bu da yüksek 

kalite arzusu ile beslenme fizyolojisi arasında bir çeli�ki olu�turmaktadır. 

Özellikler arası ili�kiler korelasyon analizi ile incelenmi�tir ve dikkate de�er bulunan 

korelasyon de�erleri özetlenmi�tir. Birinci yılda tane verimi ile en yüksek korelasyon 

ba�aklanma gün sayısı arasında (r=0.413**) ile bulunmu�tur. Tane verimi ile en 

yüksek negatif korelasyon ise bin tane a�ırlı�ı ile (r=-0.462**) bulunmu�tur. Tek 

ba�ak verimi ile ba�akta tane sayısı arasında (r=0.526**) pozitif ve önemli 

korelasyon, bitki boyu ile bin tane a�ırlı�ı arasında (r=0.698**) pozitif ve önemli, 
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bayrak yaprak alanı ile bin tane a�ırlı�ı arasında (r=0.548**) pozitif ve önemli 

korelasyonlar bulunmu�tur. Protein oranı ile tane verimi arasında (r=0.518**) pozitif 

ve önemli ili�ki tespit edilmi�tir. �ncelenen kalite özellikleri arasında en yüksek 

korelasyon protein oranı ile ya� gluten oranı arasında (r=0.711**) ölçümlenmi�tir.  

�kinci yılda tane verimiyle dikkat çeken korelasyon de�erleri metrekarede ba�ak 

sayısıyla arasında (r=0.499**) bulunan de�erdir. Bunun dı�ında tane verimi ile 

çiçeklenme gün sayısı arasında (r=0.489**) pozitif ve önemli ili�ki bulunmu�tur. Tek 

ba�ak sayısı ile bayrak yaprak alanı arasında (r=0.449**) da yüksek korelasyon 

saptanmı�tır. Bayrak yaprak alanı ile bitki boyu arasındaki (r=0.844**) ve bayrak 

yaprak alanı ile bin tane a�ırlı�ı arasındaki (r=0.777**) yüksek korelasyon de�erleri 

de dikkat çekicidir. Protein oranı ile tane verimi arasında birinci yıla benzer �ekilde 

(r=0.314**) pozitif ili�ki bulunmu�tur. Kalite parametreleri arasından protein oranı 

ile ya� gluten arasındaki (r=0.368**) ve protein oranı ile sedimentasyon de�eri 

(r=0.423**) arasındaki korelasyonların di�er korelasyon de�erlerine göre daha 

yüksek oldu�u belirlenmi�tir. 

Sonuç olarak çe�itler tane verimi bakımından ülkesel ortalamanın çok üzerinde ve 

bölgesel ortalamanın biraz üzerinde sonuçlar vermi�tir. Kalite parametreleri en üst 

azot dozuna kadar artı� sa�lamı�tır, ancak yine de tane kalitesini belirleyen en önemli 

özellik olan protein oranları arzu edilen seviyelere ta�ınamamı�tır. Verim için genel 

olarak 16 kg/da azot dozu yeterli görülürken, iyi bir kaliteye ula�mak için azot 

dozunun 24 kg/da a kadar arttırılmasına gidilmelidir. 24 kg/da gibi son derece yüksek 

olan azot dozlarında istenilen protein de�erlerine ula�ılamaması sonucunda çe�itlere 

yönelik çalı�malar daha kapsamlı hale getirilmeli, azot alımının ve bitki bünyesinde 

ta�ınımının ne denli etkili oldu�u sorusuna cevap aranmalıdır. Ayrıca gübre 

uygulamaları, gübre formları ve toprakta azot yıkanması, kullanılabilir azot gibi 

parametreleri ve de bundan sonraki çalı�malara katılması gerekmektedir. Kalite 

sonuçlarında dikkati çeken bir konuda denemede yer alan çe�itlerin bazı kalite 

parametrelerinde di�erlerine göre daha üstün sonuçlar getirdi�idir. Bu durum 

denemede yer alan çe�itlerin sadece protein de�erlerine göre de�il di�er kalite 

parametrelerini de dikkate alınmasını gerektirmektedir. Kalite parametrelerinden 

protein ve dü�me sayısı istenilen seviyelerde olmamasına kar�ın özellikle gluten ve 

gluten indeks sonuçları itibariyle iyi de�erler vermi�tir ve bu sonuçlar dikkate 
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alındı�ında bu çe�itlerin hamur özelliklerinin yüksek olması beklenmektedir. Verime 

göre kalitede dü�me sayısı hariç dikkati çeken en üst kalite de�erlerine 300-500 bitki 

sıklı�ından ula�ılabilmi� olmasıdır. Yapılacak ıslah çalı�malarında bu sonuçlar 

dikkate alınarak çe�itlerin iyi bir kalite grubuna dahil olması sa�lanmalıdır. 
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