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FARKLI PAMUK ÇEÞÝTLERÝNDE ÝLK SULAMA ZAMANLARININ BAZI AGRONOMÝK VE 
TEKNOLOJÝK ÖZELLÝKLER ÜZERÝNE ETKÝSÝ*

1 2Nedim ÖZBEK , Mustafa Ali KAYNAK

ÖZET
Büyük Menderes Ovasý koþullarýnda, Ege Bölgesinin standart pamuk çeþitlerinden olan, Nazilli 84 ve Nazilli M-503'ün 
farklý çiçeklenme yoðunluklarýnda yapýlan ilk sulamanýn, bazý morfolojik, agronomik ve lif teknolojik özelliklerine 
etkisini belirleyerek en uygun ilk sulama zamanýnýn saptanmasý amacýyla yapýlan bu çalýþma, bölünmüþ parseller deneme 
deseninde iki faktörlü ve üç tekrarlamalý olarak yürütülmüþtür.
Araþtýrmada, ilk sulama zamaný olarak; çiçeklenme öncesi (taraklanma baþlangýcýndan on gün sonra), çiçeklenme 
baþlangýcý (% 25 çiçeklenme), %50 çiçeklenme ve çiçeklenme doruðu (çiçeklenme baþlangýcýndan on gün sonra) olmak 
üzere 4 farklý uygulama zamaný seçilmiþtir.
Yapýlan çalýþmada ilk sulama zamanýnýn, boðum sayýsý, tek bitki koza sayýsý, erkencilik oraný, çýrçýr randýmaný ve lif 
mukavemeti üzerine etkili olmadýðý, buna karþýlýk, kütlü pamuk verimi, bitki boyu, boðum arasý uzunluðu ve lif uzunluðu 
üzerine etkili olduðu saptanmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Pamuk, ilk sulama zamaný, verim, lif kalitesi

The Effects of First Irrigation Times on Agronomical and Technological Traits in Different Cotton Cultivars

ABSTRACT
This study was carried out to determine the effect of the first irrigation time on some morphological, agronomic and 
technological traits of the Aegean Region's standard cotton cultivars, Nazilli 84 and Nazilli M-503, at different flowering 
dates, under the Meander Valley conditions. The experiment was arranged in split-plot design with 3 replications.
In the research, four different first irrigation times were taken as fallows; before flowering (ten day later from the 
squaring), beginning of  flowering  (25 %  flowering), 50% flowering and at full blooming (ten day later from the 
flowering).
The results showed that first irrigation time had no effect on nod number, number of boll per plant, first picking 
percentage, ginning outturn and fiber strength of cotton. On the other hand, seed cotton yield, plant height, internode and 
fiber length had affected significantly from first irrigation time.
Key Words : Cotton, first irrigation time, yield, fiber quality
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GÝRÝÞ göre deðiþir. Bitkilerin bir mevsim içerisinde 
kullandýklarý suyun % 80-90'ýný kaldýrdýklarý kök 

Pamukta  iy i  b i r  su lama takv imin in  bölgesine etkin kök derinliði denir. Sulama 
oluþturulmasý, toprak neminin bitki için uygun bir uygulamalarýnda etkin kök derinliðinin ýslatýlmasý 
seviyede tutulmasýný saðlar. Toprak neminin bitki için amaçlanýr. Sulama suyu gereksinimleri, bu derinlik 
uygun bir seviyede tutulmasý, pamuk bitkisinde dikkate alýnarak hesaplanmalýdýr (Tekinel ve 
vegetatif ve generatif geliþmeler arasýndaki dengeyi Kamber,1989). Pamuk bitkisinde etkili kök derinliði 
saðlamakta, bu da meyve tutumu, meyvelerin yukarýda belirtilen þartlara göre deðiþmekle beraber 
geliþmesini ve olgunlaþmasýný saðlamaktadýr yaklaþýk 90 cm olarak kabul edilmektedir (Özkara ve 
(Sezgin,1997). Geliþme periyodu içerisinde toprak Yalçuk,1981). Genellikle pamuk bitkisinin su ihtiyacý 
neminin gereðinden fazla olmasý, aþýrý vegetatif bu derinlik üzerinden hesaplanmaktadýr.
geliþmeye neden olmakta ve meyve tutumunu Pamuk, toprak nem koþullarýna karþý oldukça 
olumsuz yönde etkilemektedir. Toprak neminin duyarlý bir bitkidir. Pamuk bitkisinde kök uzunluðu; 
istenilen düzeyin altýnda olmasý ise bitkinin vegetatif uygun toprak, bakým ve çevre þartlarýnda 180 cm'ye 
geliþimini olumsuz yönde etkilemekte, özellikle kadar ulaþabilmektedir (Kanber ve Özdemir, 1978). 
çiçeklenme döneminde oluþan aþýrý nem eksiklikleri Bitkinin toprak neminden faydalanabilmesi, 
büyümeyi tamamen durdurmakta ve bitkide meyve oluþturduðu kök yoðunluðu ve etkili kök derinliði ile 
dökümüne neden olmaktadýr. Pamuk tarýmýnda bir yakýndan iliþkilidir.
bitkiden yeterli sayýda koza alýnabilmesi için toprak Pamuk bitkisinde kök oluþumu, toprak nemi 
neminin istenilen düzeyde tutulmasý gereklidir. yanýnda toprak sýcaklýðý ile de yakýndan iliþkilidir. 

Büyüme mevsiminde bitki köklerinin Toprak sýcaklýðý 15 °C ve altýnda olduðunda kök 
0ulaþabileceði maksimum derinliðe bitki kök derinliði geliþemez, 20 C'de yan kökler oluþmaya ve 25 °C'de 

denir. Bu derinlik; bitkiye, toprak özelliklerine, ana kökler uzamaya baþlar. Optimum kök geliþme 
iklime, sulama yöntemine ve sulama programlarýna sýcaklýklarý 33-35 °C arasý sýcaklýklardýr (Þahin ve 
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Ekþi,1998). Pamuk tarýmýnda yapýlan erken dönem olduðu belirlenen (Þahin ve Kývýlcým, 1997), ayný 
sulamalarý ile toprak sýcaklýklarý belirli miktarlarda zamanda ülke pamukçuluðunda önemli bir yere sahip 
düþmektedir (Wanjura ve ark., 1996), bu da kök olan Nazilli 84 ve Nazilli M-503 çeþitlerinin 
geliþiminin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadýr. çiçeklenme yoðunluklarýndan yararlanarak ilk sulama 
Zamanýndan erken ve gereðinden fazla verilen su, zamanýnýn, bazý morfolojik, agronomik ve teknolojik 
topraðýn havasýz kalmasýna,   bitkinin havasýzlýktan özelliklere etkisini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr.
boðulmasýna veya sulamaya müteakip topraðýn 
o turmas ýna ,  do lay ýs ýy la  kökle r in  ye te r l i  MATERYAL ve METOT
geliþememesine sebep olabilir. Ayrýca, kökler toprak 
yüzeyine yakýn bölgede rutubet bulabildiði için Çalýþmaya, Ege Bölgesi standart pamuk çeþitleri 
derinlere inemez. Bu nedenle diðer sulamalarýn daha olan Nazilli 84 ve Nazilli M-503 materyal olarak 
sýk aralýklarla yapýlmasý gerekir. Ýlk sulamanýn alýnmýþtýr.
geciktirilmesi durumunda ise bitkinin süratle Araþtýrma, Nazilli Pamuk Araþtýrma Enstitüsü 
büyümesi gerektiði dönemde, toprakta yeterli deneme tarlasýnda, bölünmüþ parseller (split-plot) 
miktarda nem yoksa kökler geliþemez. Sonraki deneme deseninde ve 3 tekrarlamalý olarak 
sulamalar ne kadar zamanýnda yapýlýr ise yapýlsýn ilk yürütülmüþtür. Deneme, büyük parsellere sulama 
sulamanýn kütlü pamuk verimine olumsuz etkisi zamaný, küçük parsellere ise pamuk çeþidi gelecek 
giderilememektedir (Aydemir, 1982). þekilde düzenlenmiþtir. Ekim, 03.05.1999 tarihinde 

Pamuk tarýmýnda sulama zamaný; toprak nem sýra arasý 70 cm, sýra uzunluðu 12 m olan, 8 sýralý 
içeriðinin saptanmasý, bitki dokularýndaki nemin parsellere mibzerle yapýlmýþtýr. Çýkýþtan sonra sýra 
ölçülmesi ve bitkinin göstermiþ olduðu belirtiler üzerindeki bitkiler arasýnda 20 cm boþluk býrakýlacak 
yardýmýyla belirlenebilir. Toprak nemi, el ile veya bazý þekilde seyreltme yapýlmýþtýr. Parsellerin birbirinden 
araçlarýn kullanýmý ile belirlenebilmektedir. Bu etkilenmemesi için, parseller arasýnda 2.10 m, bloklar 
araçlar, tansiyometre veya geçirgen bir bloðun arasýnda 4 m aralýk býrakýlmýþtýr. 
elektriksel iletkenliðinin ölçülmesidir (Sezgin, 1997 ). Ekim öncesi, pulluk altýna 12 kg/da triple super 

Pamukta sulama zamanýnýn belirlenmesinde fosfat, diskli týrmýk altýna 30 kg/da amonyum sülfat 
kullanýlan diðer bir yöntem bitki su isteði belirtilerinin (%21 N), 2.el çapasýndan sonra da 20 kg/da amonyum 
gözlenmesidir. Bu yöntem pratikte en çok kullanýlan nitrat (%26 N) gübresi bant usulü olarak sýra arasýna 
yöntem olup, alet ekipman gerektirmeyen bir verilmiþtir. Deneme, 2 kez elle, 3 kez traktörle 
yöntemdir. Pamuk bitkisinde, içinde bulunduðu su çapalanmýþ, 1 kez Thrips tabaci lind ve Empoasca 
stresi nedeniyle çiçeklenme yoðunluðunun artmasý, decipens paoli ve 1 kez de Aphis gossypii Glow'a karþý 
ana gövdedeki renk deðiþiminin büyüme noktasýna ilaçlanmýþtýr.
yaklaþmasý veya pamuk yapraklarýnda renk Denemede, iki çeþitte de;
koyulaþmasý gibi bazý su isteði belirtileri ortaya A: Çiçeklenme öncesinde ilk sulama 
çýkmaktadýr (Aydemir,1982). Bu yöntemde, bu (taraklanma baþlangýcýndan 10 gün sonra),
belirtilerden yararlanýlarak sulama takvimi B: Çiçeklenme baþlangýcýnda ilk sulama (1 m 
oluþturulmaktadýr. sýra üzerinde ortalama 1 adet çiçeklenmiþ bitki tespit 

Toprakta çimlenme ve fide büyümesi için yeterli edildiðinde),
rutubet bulunduðunda, çiçeklenme dönemine kadar C: %50 çiçeklenmede ilk sulama (sýra 
pamuk bitkisini sulamak gerekmez, bu dönemde bitki üzerindeki bitkilerin %50'sinden fazlasýnda çiçek 
su tüketimi oldukça azdýr. Çiçeklenme döneminde teþekkül etmesi),
bitkiler artýk geliþmiþ durumdadýrlar, bu zamanda D: Çiçeklenme doruðunda ilk sulama 
hava sýcaklýðý, buharlaþma ve bitkinin terleme ile (çiçeklenme baþlangýcýndan 10 gün sonra) olmak 
kaybettiði su miktarý oldukça artmýþ durumdadýr. Bu üzere 4 farklý sulama zamaný uygulanmýþtýr.
nedenle, bu dönemde bitki su ihtiyacý artmaktadýr. Sulama uygulamalarý; Nazilli 84 çeþidinde ilk 
Bitkinin su ihtiyacýnýn arttýðý bu dönemde, sulamanýn sulama A konusunda 50., B konusunda 62., C 
bir kaç gün geciktirilmesi bile çiçek ve tarak konusunda 63., D konusunda 73. günlerde, Nazilli M-
dökümünü arttýrabilir. Erken sulama da yine ayný 503 çeþidinde, A konusunda 50., B konusunda 60., C 
derecede hatalýdýr. Bu kez, bitki generatif geliþmeden konusunda 63. ve D konusunda 71. günlerde 
çok vegetatif geliþme gösterir, yeterli çiçek ve koza yapýlmýþtýr. Verilecek su miktarý; ilk sulamalarda 
oluþmaz, oluþan meyveler dökülür (Aydemir, 1982). bütün konular için 80 ton/da olarak hesaplanmýþtýr. 

Pamukta ilk sulama zamaný ile ilgili bugüne Bitki geliþmesi için gerekli olan diðer sulamalarda ise, 
kadar birçok araþtýrma yapýlmýþ, bu araþtýrmalarda ilk bitkinin su isteði belirtileri ortaya çýkmaya 
sulama zamaný genellikle ekimden itibaren geçen gün baþladýðýnda, her parselin ortasýndan 0-30,30-60, 60-
sayýsý veya bitkinin geliþme dönemi ile ifade 90 cm toprak katmanlarýndan alýnan toprak 
edilmiþtir. Bazý araþtýrýcýlar ilk sulama zamanýnýn örneklerinin nem içeriði tespit edilmiþtir. Her 
verim üzerine etkili olmadýðýný ileri sürerken, bazý sulamada, azalan nem yöntemine göre topraðý tarla 
araþtýrýcýlar ise, verim üzerine etkili bulmuþlardýr. kapasitesine getirecek miktarda su tavalara ölçülü 

Bu çalýþma, su stresine karþý duyarlýlýklarý farklý olarak verilmiþtir. Sulamalara parsellerdeki bitkilerin 
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analizi kareler ortalamasi degerleri Çizelge 2'de yaklaþýk %5'i koza açtýðýnda son verilmiþ, vejetasyon 
verilmistir.süresi boyunca A konularýnda 5, diðer sulama 

Çizelge 2'de, kütlü pamuk verimi, bitki boyu, konularýnda 4'er kez sulama yapýlmýþtýr. Sulama 
konularýna göre yapýlan sulama uygulamalarý ve bogum arasi uzunlugu ve lif uzunlugu özellikleri 
verilen su miktarlarý Çizelge 1'de verilmiþtir. yönünden ilk sulama zamanlari arasinda önemli 

Hasat parsel kenarlarýndan ikiþer sýra, sýra baþ ve farklilik olduðu, bitki boyu, bogum sayisi, bogum 
sonlarýndan ise l'er metre kenar tesiri býrakýlarak, arasi uzunlugu, çirçir randimani ve lif mukavemeti 
birinci el 07.09.1999 tarihinde, ikinci el ise özellikleri yönünden ise çesitler arasinda önemli 
15.10.1999 tarihinde olmak üzere iki defada farklilik olduðu görülmektedir.
gerçekleþtirilmiþtir.

Çalýþmada, kütlü pamuk verimi, erkencilik Kütlü Pamuk Verimi 
oraný, bitki boyu (Grimes et al., 1978), boðum sayýsý Çalýþmada, ilk sulama konularýna göre elde 
(Oosterhuis ve Bourland, 1997), boðum arasý edilen dekara kütlü pamuk verimleri ve konular 
uzunluðu (Oosterhuis and Bourland, 1997), koza arasýndaki farklýlýklarýn önem düzeyini belirlemek 
sayýsý ( Oosterhuis ve Bourland,1997 ), çýrçýr amacýyla yapýlan Duncan testi sonuçlarý Çizelge 3'de 
randýmaný (%), lif uzunluðu ve lif mukavemeti verilmiþtir.
özellikleri incelenmiþtir. Çizelge 3'de görüldüðü gibi ilk sulama 

zamanlarýna göre farklý iki verim gurubu ortaya 
ARAÞTIRMA BULGULARI ve TARTIÞMA çýkmýþ, en yüksek kütlü pamuk verimi çiçeklenme 

doruðu (D) sulama konusundan elde edilmiþ, bunu 
Pamuk çeþitlerinde farkli ilk sulama çiçeklenme öncesi sulama (A) konusu izlemiþtir. En 

zamanlarinda tespit edilen kütlü pamuk verimi, bitki düþük kütlü pamuk verimi ise % 25 çiçeklenme (B) 
boyu, bogum sayisi, bogum arasi uzunlugu, tek bitki konusundan elde edilmiþtir.
koza sayisi, erkencilik orani, çirçir randimani, lif Bu sonuçlara göre, ilk sulama zamanýnýn kütlü 
uzunlugu ve lif mukavemeti özelliklerine ait varyans pamuk verimi üzerine etkili olduðu, en uygun ilk 

Çizelge 1. Nazilli 84 ve Nazilli M-503 pamuk çeþitlerinin 1999 yýlý yetiþtirme periyodu süresince  
verilen su miktarlarý  ve sulama gün sayýlarý  
  l.Sulama 2.Sulama 3.Sulama 4.Sulama 5.Sulama Top. Su 

  Gün Su Mik. 
(ton /da)

 Gün Su  Mik. 
(ton/da) 

Gün Su Mik 
(ton/da) 

Gün Su Mik. 
(ton/da) 

Gün Su Mik. 
(ton/da) 

 A 50 80 73 80 92 117 108 120 123 120 517 

N.84 B 62 80 91 156 108 120 123 120 - - 476 

 C 65 80 91 139 108 120 123 120 - - 459 

 D 73 80 92 119 108 120 123 120  - 439 

 A 50 80 71 80 92 117 108 120 123 120 517 

N.M- B 60 80 91 152 108 140 123 120 - - 492 

503 C 63 80 91 156 108 120 123 120 - - 476 

 D 71 80 92 117 108 120 123 120 - - 437 

 
Çizelge 2. Farklý ilk sulama zamanlarýnda çeþitlerde incelenen özelliklere iliþkin varyans analizi  
kareler ortalamasý deðerleri  

Varyasyon 
Kaynaðý 

S.D 
 
 
 

Kütlü 
Pamuk 
Verimi 

Bitki Boyu Boðum 
Sayýsý 

Boðum 
Arasý 
Uzun. 

Tek 
Bitki 
Koza 
Sayýsý 

Erken. 
Oraný 

Çýrçýr 
Rand. 

Lif 
Uzun. 

Lif 
Mukavem. 

Tekerrür  2 3044.04** 34.63 2.24 0.01 5.00 51.29 0.67 2.04** 1.30 

Sul. Zam. 3 754.29* 182.44** 0.12 0.33** 1.17 34.75 0.56 0.86* 17.47 

Hata 1 6 157.99 9.74 0.25 0.03 1.69 49.29 0.20 0.14 5.61 

Çeþit 1 160.17 486.00* 5.04* 2.1** 0.22 155.04 36.75** 0.20 298.22** 

S.Z. x Çeþit 3 158.79 78.67 1.15 0.08 0.22 131.71 0.10 1.26 5.82 

Hata 2 8 117.25 63.13 0.80 0.06 0.51 128.29 0.17 0.49 2.04 

Genel  23 472.68 82.69 0.96 0.17 1.24 90.34 1.85 0.66 18.28 

* = %5 seviyesinde önemli, ** = %1 seviyesinde önemli  
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sulama zamanýnýn çiçeklenme doruðunda yapýlan ise çiçeklenme doruðu (D) sulama konusunda 
sulamalar olduðu, ilk suyun erken verilmesinin kütlü oluþmuþtur.
pamuk verimini arttýrmadýðý ortaya çýkmaktadýr. Bu sonuçlara göre, ilk sulamanýn erken 

Elde edilen bulgular Bilgel (1996)'in, ilk yapýlmasýnýn bitki boyunu önemli ölçüde arttýrdýðý 
sulamanýn erken yapýlmasýnýn verimde artýþlara neden ortaya çýkmaktadýr. Bu durum, erken sulamanýn 
olmadýðý yönündeki bulgularýný desteklerken, Tekinel v e g e t a t i f  b ü y ü m e y i  a r t t ý r m a s ý n d a n  
ve Kanber (1989)'in bulgularý ile çeliþir niteliktedir. kaynaklanmaktadýr. Elde edilen bulgular Marani and 

Çalýþmanýn yapýldýðý 1999 yýlý yetiþtirme Levi (1973) ve Grimes et al. (1978)'in bulgularýný 
periyodunda, hava sýcaklýklarý normal deðerlerde desteklemiþtir.
seyretmekle beraber, 05.07.1999 tarihinde (63.gün) Çizelge 5'den, Nazilli 84 çeþidinde ortalama 
deneme alanýnda 12 mm yaðýþ tespit edilmiþtir. Her iki bitki boyunun 105.5 cm, Nazilli M-503 çeþidinde ise 
pamuk çeþidinde de en yüksek kütlü pamuk veriminin, 114.3 cm olduðu ve her iki çeþit arasýnda önemli 
ilk sulamanýn 71. ve 73. günlerde yapýlan D oranda farklýlýk olduðu görülmektedir.
(Çiçeklenme doruðu) sulama konusundan alýnmasý, 
yukarýda belirtilen sebeplerden dolayý bitkilerin su ve Boðum Sayýsý 
s ý c a k l ý k  s t r e s i n e  g i r m e m e s i n d e n  Sulama konularýna göre ortalama bitki boðum 
kaynaklanabilmektedir. Erken yapýlan sulamalarda sayýlarý Çizelge 6'da, pamuk çeþitlerinin boðum 
kütlü pamuk veriminin düþük olmasý, vegetatif ve sayýlarý arasýndaki farklýlýklarýn önem düzeyini 
generatif büyüme arasýndaki dengenin vegetatif belirlemek amacýyla yapýlan Duncan testi sonuçlarý 
büyüme lehine bozulmasýndan ileri gelebilmektedir. Çizelge 7'de özetlenmiþtir.

Çizelge 6'dan, boðum sayýsýnýn Nazilli 84 
Bitki Boyu çeþidinde 22.4 (A) ile 23.4 (D), Nazilli M-503 

Bitki boyu yönünden, ilk sulama zamanlarý ve çeþidinde ise 21.6 (D) ile 22.6 (A) arasýnda deðiþtiði, 
pamuk çeþitleri arasýndaki farklýlýklarýn önem istatistiki olarak önemli olmamakla beraber Nazilli 84 
düzeyini belirlemek amacýyla yapýlan Duncan testi çeþidinde en fazla boðum oluþumu çiçeklenme doruðu 
sonuçlarý Çizelge 4 ve Çizelge 5'de özetlenmiþtir. (D) sulama konusunda gözlenirken, Nazilli M-503 

Çizelge 4'de görüldüðü gibi ilk sulama çeþidinde en fazla boðum oluþumunun çiçeklenme 
zamanlarýna göre bitki boylarýnda farklý üç grup öncesi (A) sulama konusunda olduðu görülmektedir.
ortaya çýkmýþ, en yüksek bitki boyu çiçeklenme öncesi Çizelge 7'den, Nazilli 84 çeþidinin ortalama 
(A) sulama konusundan oluþmuþ, bunu % 25 boðum sayýsýnýn 23.05, Nazilli M-503 çeþidinin 
çiçeklenme (B) konusu izlemiþtir. En düþük bitki boyu ortalama boðum sayýsýnýn ise 22.10 olduðu ve her iki 

Çizelge 4.
Sulama Konularý  Bitki Boyu (cm) Duncan %5 

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi  109 123 116 A 

B. % 25 Çiçeklenme  107 118  113 AB 

C. % 50 Çiçeklenme  102 114  108 BC 

D. Çiçeklenme Doruðu  104 102 103 C 

 
Çizelge 5. Çeþitlerin bitki boyu (cm) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar.  
Çeþitler Bitki Boyu (cm) 

Nazilli 84  105.5           b  

Nazilli M -503 114.3           a 

 

Çizelge  3. Sulama konularýna göre kütlü pamuk verimi (kg/da) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar  
Sulama Konularý  Kütlü  Pamuk Verimi  (kg/da)  Duncan %5 

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi 478.7 487.3 483.0 AB 

B. % 25 Çiçeklenme 473.3 481.0 477.2 B 

C. % 50 Çiçeklenme 486.0 476.3 481.2 AB 

D. Çiçeklenme Doruðu 495.3 509.3 502.3 A 

Çeþit Ortalamala rý 483.3 488.5  

 
 Sulama konular (cm) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar a göre ortalama bitki boyu na



çeþit arasýnda önemli oranda farklýlýk olduðu Çizelge 9'dan, Nazilli 84 çeþidinde ortalama 
görülmektedir. boðum arasý uzunluðunun 4.60 cm, Nazilli M-503 

Çalýþmada elde edilen bulgular, Marani ve Levi çeþidinde ise 5.18 cm olduðu, çeþitler arasýnda boðum 
(1973)'nin, geciktirilmiþ (çiçeklenme ortasýnda) ilk arasý uzunluðu yönünden önemli oranda farklýlýk 
sulama ile daha az sayýda boðum oluþacaðý yönündeki olduðu görülmektedir.
bulgularý ile çeliþir niteliktedir. Bu durum, materyal ve Çalýþmada elde edilen bulgular, Marani ve Levi 
çevre koþullarýndan kaynaklanabilmektedir. Bu (1973)'nin ilk sulamanýn çiçeklenme ortasýna kadar 
çalýþmada, elde edilen bulgular, ilk sulama zamanýnýn geciktirilmesiyle daha düþük bitki büyüme oraný elde 
boðum oluþumu üzerine etkisinin önemsiz, pamuk edileceði yönündeki bulgularý ile uyum içerisindedir. 
çeþidinin ise etkili olduðu yönündedir. Yapýlan çalýþmada, özellikle Nazilli- M-503 

çeþidinde, ilk sulama zamaný ile bitki boyu önemli 
Boðum Arasý Uzunluðu ölçüde deðiþmiþ, fakat bitki boðum sayýsý 

Ýlk sulama zamanlarý ve pamuk çeþitleri deðiþmemiþtir.   Bunun sonucunda bitki boðum arasý 
arasýndaki farklýlýklarýn önem düzeylerini belirlemek uzunluklarý da önemli ölçüde deðiþmiþtir. Bu durumun 
amacýyla yapýlan Duncan testi sonuçlarý Çizelge 8 ve bitkide erken sulama ile ortaya çýkan vegetatif 
Çizelge 9'da verilmiþtir. büyümenin bir sonucu olduðu söylenebilir.

Çizelge 8'de görüldüðü gibi, ilk sulama 
konularýna göre boðum arasý uzunluklarý yönünden, Tek Bitki Koza Sayýsý 
0.05 Duncan'a göre iki farklý grup ortaya çýkmýþ, en Ýlk sulama zamaný ve pamuk çeþitlerine iliþkin 
fazla boðum arasý uzunluðu çiçeklenme öncesi sulama ortalama tek bitki koza sayýlarý Çizelge 10'da 
konusundan elde edilirken, en düþük boðum arasý verilmiþtir.
uzunluðu çiçeklenme doruðu sulama konusundan elde Çizelge 10'dan, ortalama tek bitki koza 
edilmiþtir. sayýsýnýn, Nazilli 84 çeþidinde 14.1 (B) ile 14.8 (D), 

Bu sonuçlara göre, ilk sulamanýn erken Nazilli M-503 çeþidinde ise 13.8 (C) ile 15.1 (D) 
yapýlmasýnýn boðum arasý uzunluðunu önemli ölçüde arasýnda deðiþtiði, yapýlan istatistiki analiz sonucunda 
arttýrdýðý belirlenmiþtir. ilk sulama zamanýnýn tek bitki koza sayýsýný önemli 

Çizelge 8. Sulama konularýna göre ortalama boðum arasý uzunluðu (cm) ve 0.05 Duncan'a göre  
oluþan gruplar  
Sulama Konularý  Boðum Arasý Uzunluðu (cm) Duncan 

%5 
Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi 4.9 5.4 5.15 A 

B. % 25 Çiçeklenme 4.6 5.3 4.95 AB 

C. % 50 Çiçeklenme 4.4 5.2 4.80 AB 

D. Çiçeklenme Doruðu 4.5 4.8 4.65 B 

 
Çizelge 9. Çeþitlerin boðum arasý uzunluðu (cm) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar 
Çeþitler Boðum Arasý Uzunluðu (cm) 

Nazilli 84                4.60              b 

Nazilli M-503 5.18               aA  

 

Çizelge 7. Çeþitlerin boðum sayýsý (adet/bitki) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar 
Çeþitler Boðum Sayýsý (adet/bitki) 

Nazilli 84  23.05          a  

Nazilli M -503 22.10          b 

 

Çizelge 6. Sulama konularýna göre ortalama boðum sayýsý deðerleri (adet/bitki) 
Sulama Konularý  Boðum Sayýsý (adet/bitki)  

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi 22.4 22.6 22.5 

B. % 25 Çiçeklenme 23.2 22.4 22.8 

C. % 50 Çiçeklenme 23.2 21.8 22.5 

D. Çiçeklenme Doruðu 23.4 21.6 22.4 
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oranda etkilemediði ancak, her iki çeþitte de en fazla görülmektedir.
koza oluþumunun çiçeklenme doruðundaki sulama Elde edilen bulgular, Grimes ve ark. (1978)'ýn, 
konusundan (D) elde edildiði görülmektedir. ilk sulamanýn vegetatif büyüme, olgunluk oraný ve lif 

Elde edilen bulgular, Longenecker ve Erie üretimini etkilediðini, erken ve geç yapýlan ilk 
(1968)'in  erken sulama ile çok sayýda meyve ve sulamalarla olgunluðun geciktiðini, Norton ve ark. 
meyve dalý oluþacaðý, bunun sonucunda daha fazla (1997), geciktirilmiþ sulamanýn bitkinin büyümesini 
sayýda koza üretileceði yönündeki görüþü ile çeliþir geciktirdiði, buna baðlý olarak mevsim boyunca 
niteliktedir. Bu durum materyal ve çevre devam eden bir gecikmenin ortaya çýktýðý yönündeki 
koþullarýndan kaynaklanabilmektedir. Çalýþmada, bulgularý ile çeliþir niteliktedir.
Nazilli M-503 çeþidinde erken sulama ile bitkiler Çalýþmada, ilk sulama zamanýna göre erkencilik 
vegetatif büyümeye teþvik edildiði, geciktirilmiþ oranlarýnýn deðiþmemesi, ilk sulama periyodunca 
sulama konularýnda ise bitkiler dengeli bir büyüme bitkilerin herhangi bir sýcaklýk ve su stresine maruz 
gösterdiði bu nedenle tek bitki koza sayýsýnýn bir kalmamalarýndan kaynaklanmaktadýr.
miktar yüksek çýktýðý söylenebilir.  

Çýrçýr Randýmaný 
Erkencilik Oraný Sulama konularýna göre ortalama çýrçýr 

Çalýþmada, ilk sulama zamanýna göre saptanan randýmaný deðerleri Çizelge 12'de verilmiþtir.
erkencilik (1.toplama yüzdesi) oranlarý Çizelge 11'de Çizelge 12'den, ilk sulama zamanýna göre 
verilmiþtir. ortalama çýrçýr randýmanýnýn istatistiki olarak önemli 

Çizelge 11'den, erkencilik oranýnýn Nazilli 84 olmamakla birlikte % 41.6 (B) ile % 42.3 (A) arasýnda 
çeþidinde, % 62 (B) ile % 73 (A), Nazilli M-503 deðiþtiði görülmektedir.
çeþidinde ise % 65 (A) ile % 77 (D) arasýnda deðiþtiði, Pamuk çeþitleri arasýndaki farklýlýklarýn önem 
ilk sulama zamanýnýn her iki pamuk çeþidinde de düzeyini belirlemek amacýyla yapýlan Duncan testi 
erkenciliðe önemli bir etkisinin olmadýðý, ancak sonuçlarý Çizelge 13'de verilmiþtir.
Nazilli M-503 çeþidinde önemsiz de olsa ilk suyun Çizelge 13'den, ortalama çýrçýr randýmanýn 
erken verilmesinin bir miktar geççiliðe neden olduðu Nazilli 84 çeþidinde % 43.18, Nazilli M-503 çeþidinde 

Çizelge 11. Sulama konularý ve çeþitlerde erkencilik oraný deðerleri (%) 
Sulama Konularý  Erkencilik Oraný (%) 

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Oncesi 73 65 69.0 

B. % 25 Çiçeklenme 62 72 67.0 

C. % 50 Çiçeklenme 70 75 72.5 

D. Çiçeklenme Doruðu. 64 77 70.5 

Çeþit Ortalamalarý  67.3 72.3  

 
Çizelge 12. Sulama konularýna göre ortalama çýrçýr randýmaný deðerleri (%) 
Sulama Konularý  Çýrçýr Randýmaný (%)  

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi  43.6 40.9 42 3 

B. % 25 Çiçeklenme  42.6 40.5 41 6 

C. % 50 Çiçeklenm e 43.1 40.6 41.9 

D. Çiçeklenme Doruðu  43.4 40.8 42.1 

 

Çizelge 10. Sulama konularýna göre çeþitlerin tek bitki koza sayýsý deðerleri (adet/bitki)  
Sulama Konularý  Tek Bitki Koza Sayýsý (adet/bitki)  

Nazilli 84 Nazilli M -503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi  14.4 14.0 14.20 

B. % 25 Çiçeklenme  14.1 14.0 14.05 

C. % 50 Çiçeklenme  14.3 13.8 14.05 

D. Çiçeklenme Doruðu  14 8 15.1 14.95 

Çeþit Ortalamalarý  14.4 14 2  

 

104



Çizelge 14. Sulama konularýna göre lif  uzunluðu deðerleri ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar 
Sulama Konularý  Lif Uzunluðu (mm) Duncan 

(%5) 
Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Oncesi  29.5 30.6 30.05    A 

B. % 25 Çiçeklenme  29.1 30.0 29.55    AB 

C. % 50 Çiçeklenme  29.4 28.9 29.15     B 

D. Çiçeklenme Doruðu  29.8 29.0 29.40    AB 

Çeþit Ortalamalarý 29.5 29.6  

 

ise % 40.70 olduðu, her iki çeþit arasýnda çýrçýr Elde edilen bulgular, Bilgel (1996)'in ilk suyun 
randýmaný yönünden önemli oranda farklýlýk olduðu erken verilmesi ile lif uzunluðunun azaldýðý 
görülmektedir. yönündeki bulgularý ile ayný yönde bulunmamýþtýr. Bu 

Elde edilen bulgular, Grimes ve ark. (1978)'nýn durum, ele alýnan materyalin farklýlýðýndan 
bulgularý ile çeliþir niteliktedir. Bu çeliþkinin nedeni, kaynaklanabilmektedir.
ilk sulama zamanýnýn çýrçýr randýmaný üzerine 
etkisinin olmayabileceði gibi, örneklerin belirlenen Lif Mukavemeti 
koza pozisyonlarý üzerinden yapýlmayýp, parselden Sulama konularýna göre ortalama lif 
alýnan kütlü numunesinden yapýlmasýndan mukavemeti deðerleri Çizelge 15'de verilmiþtir.
kaynaklandýðý söylenebilir. Çizelge 15'den, sulama konularýna göre lif 

mukavemeti istatistiki olarak önemli olmamakla 
2Lif Uzunluðu birlikte, 85.500 (A) ile 82.200 lb/inch  (C) arasýnda 

Çalýþmada, ilk sulama konularýna göre elde deðiþtiði, en yüksek lif mukavemetinin çiçeklenme 
edilen lif uzunluðu deðerleri ve konular arasýndaki öncesi  sulama konusundan elde edi ldiði  
farklýlýklarýn önem düzeyini belirlemek amacýyla görülmektedir.
yapýlan Duncan testi sonuçlarý Çizelge 14'de Pamuk çeþitleri arasýndaki farklýlýklarýn önem 
verilmiþtir. düzeyini belirlemek amacýyla yapýlan Duncan testi 

Çizelge 14'den, sulama konularýna göre lif sonuçlarý Çizelge 16'da verilmiþtir.
uzunluðu bakýmýndan iki farklý grup ortaya çýktýðý, en Çizelge 16'dan, Lif mukavemeti yönünden 
yüksek lif uzunluðunun çiçeklenme öncesi sulama çeþitlerin önemli oranda farklý olduklarý, Nazilli 84 

2konusundan (30.05 mm) elde edilirken en kýsa lif çeþidinin ortalama lif mukavemetinin 87.230 lb/inch , 
2uzunluðunun % 50 çiçeklenme konusundan (29.15 Nazilli M-503 çeþidinin ise 80.350 lb/inch  olduðu 

mm) alýndýðý görülmektedir. Çalýþmada elde edilen görülmektedir. Çalýþma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre, erken sulamanýn lif uzunluðunu bulgular, ilk sulama zamanýnýn lif mukavemeti 
arttýrdýðý izlenebilmektedir. üzerine önemli etkisinin bulunmadýðý yönündedir.

Çizelge 16. Çeþitlerin lif mukavemeti Deðerleri 2(1000 lb/inch ) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar  
Çeþitler 

2Lif Mukavemeti (1000 lb/inch )  

Nazilli 84  87.23                a 

Nazilli M -503 80.35                b 

 

Çizelge 15. Sulama konularýna göre ortalama lif mukavemeti deðerleri (1000 lb/inch2) 
Sulama Konularý  Lif Mukavemeti (1 000 lb/inch2) 

Nazilli 84 Nazilli M-503 Ortalama 

A. Çiçeklenme Öncesi 89.5 81.4 85.5 

B. % 25 Çiçeklenme 89.5 80.2 84.9 

C. % 50 Çiçeklenme 84.4 79.9 82.2 

D. Çiçeklenme Doruðu 85.5 79.9 82.7 

 

Çizelge 13. Çeþitlerin ortalama çýrçýr randýmanlarý (%) ve 0.05 Duncan'a göre oluþan gruplar. 
Çeþitler  Çýrçýr Randýmaný (%) 

Nazilli 84  43.18             a 

Nazilli M -503 40.70             b  
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