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ÇARÞAMBA OVASI KOÞULLARINDA YEM ve YEÞÝL GÜBRE 
AMACIYLA YETÝÞTÝRÝLEN YEM BAKLASI (Vicia faba L.)'NIN 

TOPRAÐIN BAZI FÝZÝKSEL ve KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝLERÝ

1 2Mehmet Arif ÖZYAZICI , Nutullah ÖZDEMÝR

ÖZET
Araþtýrma 2000-2004 yýllarý arasýnda Çarþamba Ovasý koþullarýnda yürütülmüþtür. Tesadüf bloklarý deneme 
desenine göre 4 tekrarlamalý olarak kurulan araþtýrmada “yeþil gübreleme-mýsýr-buðday” münavebe sistemi 
uygulanmýþtýr. Yeþil gübre bitkisi olarak yem baklasý kullanýlmýþtýr. Araþtýrmada; yeþil gübre bitkisinin tüm 
aksamýnýn gömülmesi ve yalnýzca kök+anýz aksamýnýn gömülmesi suretiyle yapýlan yeþil gübrelemenin iki farklý 
uygulama þekli; her iki uygulama þekillerinde, yeþil gübrelemeyi takiben yetiþtirilen ana ürünlere farklý azot 

-1 -1dozlarý (mýsýr için 0, 60, 120, 180 kg N ha , buðday için 0, 50, 100, 150 kg N ha ) uygulamasý, geleneksel sistemde 
kimyasal gübre uygulamasý ile yeþil gübre ve azotun yer almadýðý kontrol konusu uygulamalarý ele alýnmýþtýr. 
Yeþil gübre uygulamalarýnýn genelde topraðýn strüktür stabilite indeksi, agregat stabilite indeksi, hacim aðýrlýðý, 
makro ve mikro gözenek hacimleri üzerinde önemli bir etkisi görülmemiþtir. Buna karþýn, münavebenin birinci 
yýlýnda strüktür stabilite indeksi ve makro gözenek hacmi kontrol konusuna göre istatistiki açýdan önemli 
derecede farklýlýk göstermiþtir. Genellikle yeþil gübrenin her iki uygulama þekli de, kontrol parseline göre 
topraðýn organik madde ve toplam azot içeriðini artýrmýþlardýr. Araþtýrma sonuçlarýna göre, yapýlan uygulama ve 
iþlemlerin topraklarýn fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde etkilediði ancak bölge koþullarýnýn organik 
materyallerin hýzlý parçalanmasýna neden olmasýndan dolayý etkinin geçici ve sýnýrlý kaldýðý belirlenmiþtir. 
Anahtar Kelimeler: Yeþil gübreleme, yem baklasý, mýsýr, buðday 

The Effects of Faba Bean (Vicia faba L.) Grown As Fodder and Green Manure on Some Soil Physical 
and Chemical Properties in Çarþamba Plain Conditions

ABSTRACT
The research was carried out in Çarþamba Plain conditions between 2000-2004. “Green manure-maize-wheat” 
rotation system was applied in the research that was established as to randomised block design in with four 
replications. Faba bean was used as green manure plant. In the research, two different application methods of 
green manure that were done by means of having both all parts and only root+stubble part of the green manure 
plant buried, different nitrogen doses application to the main crops that were grown subsequent to green manure 

-1 -1in each two applications (0, 60, 120, 180 kg N ha  for maize, 0, 50, 100, 150 kg N ha  for wheat), chemical 
fertilizer application in traditional system and control subject applications in which green manure and nitrogen 
didn't take place, were discussed. There were no significant effects of green manure applications on the structure 
stability index values, aggregate stability index values, volum weights and the macro, micro pore volumes of 
soils. However, in the first year of rotation, structure stability index values and macro pore volumes showed based 
on the control as statistically significant difference. In general, both types of applications of green manure 
provided an increase in organic matter and total nitrogen contents of soils with respect of the control. According to 
research, practice and procedures in a positive effect on physical and chemical properties of soils, but the 
conditions of the region due to the effect of organic material that degradation quickly determined that a temporary 
and limited.
Key Words: Green manure, faba bean, maize, wheat
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GÝRÝÞ düzeyinin korunmasý ve geliþtirilmesi, bir baþka ifade 
ile sürdürülebilir toprak kullanýmý için organik madde 

Artan nüfus ve geliþen ekonominin ortaya içeriðinin kontrol altýnda tutulmasý önem 
çýkardýðý ihtiyaçlar tarým arazileri üzerindeki baskýyý taþýmaktadýr. Bu amaçla organik atýk veya artýklarýn 
yoðunlaþtýrmakta ve sürdürülebilir tarýmsal üretimi topraða ilavesi gibi tarýmsal uygulamalara hýz 
olumsuz yönde etkilemektedir. Diðer yandan, aþýrý kazandýrýlmasý gerekmektedir. Ülkemiz tarým 
toprak iþleme, monokültür tarým ve yetersiz toprak topraklarýnýn organik madde içeriðinin genelde 
idaresi yöntemleri gibi faktörler de eklenince toprak yetersiz olduðu da düþünüldüðünde, toprak organik 
yapýsýnýn bozulmasý kaçýnýlmaz hale gelmektedir. maddesinin artýrýlmasý, topraklarýn fiziksel 
Toprakta yapýsal bozulmanýn önlenmesi ve toprak özelliklerini geliþtirmede, strüktür stabilitesini 
v e r i m l i l i ð i n i n  a r t ý r ý l m a s ý  t o p r a k l a r ý n  artýrarak erozyona karþý duyarlýlýðýný azaltmada 
sürdürülebilirliðinin saðlanmasý açýsýndan oldukça önemli katkýlar saðlayacaktýr. 
önemlidir. Bu nedenle, topraklarýn fiziksel, kimyasal Topraklarýn organik madde içerikleri ise ilave 
ve biyolojik özelliklerinin iyileþtirilmesi, verim edilen organik gübrelerin cins ve miktarýna baðlý 
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olarak deðiþmektedir. Edmeades (2003) tarafýndan býraktýðý sonbahar, kýþ veya erken ilkbahar aylarýnda 
yapýlan bir çalýþmada organik (çiftlik gübresi, arýtma yeþil gübreleme amacýyla tek yýllýk baklagil yem 
çamuru ve yeþil gübreleme) ve ticari gübrelemenin bitkisi yetiþtirilmesi üreticiler tarafýndan daha kolay 
ürün verimi ve toprak özellikleri üzerine olan etkileri benimsenebilir ve yaygýnlaþabilir.
araþtýrýlmýþtýr. Organik gübre uygulanmýþ olan Yeþil gübreleme amacýyla kullanýlan yeþil gübre 
topraklarýn yüksek organik madde içeriðine sahip bitkilerinin yalnýz toprak üstünde geliþen organlarýnýn 
olduðu ve mikro fauna sayýsý bakýmýndan ticari toprak altýna getirilmesi ile organik madde ilave 
gübreleme yapýlan topraktan daha zengin olduðu edilmemekte, ayný zamanda köklerin oluþturduðu 
bildirilmiþtir. organik madde miktarý da büyük bir deðere 

Macrae ve Mehuys (1987), yaptýklarý bir ulaþmaktadýr. Bu bakýmdan ot sorunu çekilen 
çalýþmada mýsýr yeþil gübre rotasyonunun   toprakta mevsimlerde, söz konusu yeþil gübre bitkilerinin otu 
organik madde artýþý ve topraðýn fiziksel özellikler için biçildikten sonra kalan kýsmý topraða 
üzerindeki etkisini incelemiþlerdir. Araþtýrýcýlar 3 yýl karýþtýrýlmak suretiyle de yeþil gübreleme 
boyunca yapýlan yeþil gübrelemenin killi topraðýn yapýlabilmektedir. 
organik madde miktarýný artýrýrken hacim aðýrlýðýný Bu araþtýrmada, Çarþamba Ovasý'nda boþ geçen 
azalttýðýný, kumlu toprakta ise organik madde kýþlýk ara devrede yem veya yeþil gübre amacýyla 
miktarýnda artýþ belirlenemediðini bildirmiþlerdir. yetiþtirilen yem baklasýnýn kendisinden sonra 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi kýraç uygulanan mýsýr-buðday münavebesinde topraklarýn 
deneme alanýnda uygulanan sürekli münavebenin bazý fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkilerini ortaya 
topraðýn strüktürel dayanýklýlýðý ve erozyona karþý koymak amaçlanmýþtýr.
duyarlýlýðý üzerindeki etkisini araþtýran Özdemir 
(1993); strüktürel dayanýklýlýk ölçütü, hava MATERYAL ve YÖNTEM
geçirgenliðinin su geçirgenliðine oraný, agregat 
stabilitesi, dispersiyon oraný, erozyon oraný ve toprak Araþtýrmada tarla denemeleri, Samsun iline 35 
aþýným faktörü deðerleri bakýmýndan münavebe km mesafede bulunan Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma 
sistemlerinin etkinliklerinin münavebede yer alan Enstitüsü Müdürlüðü'ne ait Çarþamba Deneme 
bitki çeþidi ve münavebenin uygulama þekline baðlý Ýstasyonu arazisinde kurulmuþtur. Çalýþma, her bir 
olarak deðiþtiðini bildirmektedir. Prasad ve Sinha münavebe periyodunda yeþil gübre bitkisi olarak yem 
(2000) tarafýndan en yüksek agregatlaþmanýn baklasýnýn yer aldýðý “yeþil gübreleme-mýsýr-buðday” 
dengelenmiþ organik gübre ve bitkisel atýk ekim nöbeti sistemi uygulanarak üç münavebe 
uygulamalarý ile elde edildiði ve bu sayede hacim periyodu halinde yürütülmüþtür. Buna göre; birinci yýl 
aðýrlýðý ve penetrasyon direncinde bir azalma (2000 yýlýnda) kurulan münavebe denemesi I. periyot 
saðlandýðý bildirilmiþtir. münavebe denemesi, ikinci yýl (2001 yýlýnda) kurulan 

Toprak yapýsýnýn iyileþtirilmesi, topraða azot ve denemeler II. periyot münavebe denemesi, üçüncü yýl 
organik madde kazandýrýlmasý amacýyla özellikle (2002 yýlýnda) kurulan denemeler ise III. periyot 
ekim nöbetlerinde baklagil yem bitkilerinin yem veya münavebe denemesi þeklinde isimlendirilmiþtir. Üç 
yeþil gübre bitkisi olarak yetiþtirilmesi pratikte farklý yýlda kurulan münavebe denemeleri ayný 
uygulanabilecek en önemli yöntemlerden birisidir. lokasyonda, fakat, her yýl ayrý birer tarla alanýnda 
Fakat Karadeniz Bölgesi'nde olduðu gibi, tarla kurulmuþ ve her bir münavebe periyodu kendi 
tarýmýna uygun arazi varlýðý çok az, küçük veya parçalý içerisinde çakýlý olarak yürütülmüþtür. 
olan yerlerde bu amaca yönelik olarak yem Araþtýrma yeri topraklarý Yeþilýrmak'ýn farklý 
bitkilerinin ekim nöbeti düzenleri içinde ayrý bir ürün dönemlerde getirmiþ olduðu alüvyal depozitler 
olarak yer almasý çok zor gözükmektedir. Bu tip üzerinde oluþan topraklarý içermektedir. Denemeler 
alanlarda özellikle ana ürünlere zarar vermeden veya kurulmadan önce alýnan topraklarýn bazý fiziksel ve 
alanýný azaltmadan, ara bitkisi olarak yerini alabilir. kimyasal özellikleri Çizelge 1'de verilmiþtir. Çizelge 1 
Bir baþka ifade ile, yazlýk ana ürünlerin araziyi boþ incelendiðinde; araþtýrma yeri topraklarý orta bünyeli 

Toprak Özelliði Birim Deðeri
I. periyot II. periyot   III.periyot 

Kil % 34.16 35.20 34.33 
Silt % 54.84 55.16 55.00 
Kum % 10.99 9.64 10.67 
Bünye sýnýfý  SiCL SiCL SiCL 
pH  7.83 7.88 7.91 
Elektriksel Ýletkenlik (EC) dS m-1 0.645 0.412 0,640 
Kireç % 5.9 8.3 6.3 
Organik Madde % 2.77 1.77 2.28 
Alýnabilir Fosfor kg P2O5 ha-1  43 41 11 
Alýnabilir Potasyum kg K2O ha-1  540 310 270    

Çizelge 1. Araþtýrma alanýna ait deneme öncesi alýnan topraklarýn bazý fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarý 

Çarþamba Ovasý Koþullarýnda Yem ve Yeþil Gübre Amacýyla Yetiþtirilen Yem Baklasý (Vicia faba L.)'nýn Topraðýn Bazý Fiziksel ve Kimyasal 
Özelliklerine Etkileri



17

(SiCL) (Anonymous, 1951), tuzsuz, hafif alkali, orta ürünlerine uygulanan 4 farklý azotlu gübre dozu 
kireçli, bitkiler tarafýndan alýnabilir fosfor kapsamý oluþturmuþtur. Yeþil gübreleme, yem baklasýnýn 
düþük, alýnabilir potasyum bakýmýndan I. ve II. periyot tamamen topraða gömülmesi (1-4 no'lu konular) ve 
deneme alanýnýn yeterli, III. periyot deneme yerinin yem baklasýnýn otu biçilip parselden kaldýrýldýktan 
ise az seviyede (Ülgen ve Yurtsever, 1995) olduðu sonra geriye kalan anýzýn topraða gömülmesi (5-8 
görülmektedir. Organik madde bakýmýndan ise I. ve no'lu konular) suretiyle iki farklý þekilde yapýlmýþtýr. 
III. periyot münavebe denemesi topraklarýnýn orta Her iki yeþil gübre uygulamasýndan sonra münavebe 
seviyede, II. periyot deneme yerinin ise organik dahilinde mýsýr ve buðday bitkileri yetiþtirilmiþ ve bu 
maddece düþük seviyede (Ülgen ve Yurtsever, 1995) ürünlere 4 farklý azot dozu (mýsýr için 0, 60, 120, 180 

-1 -1olduðu belirlenmiþtir.  kg N ha , buðday için 0, 50, 100, 150 kg N ha ) (1-8 
Serin yarý rutubetli, yazlarý sýcak ve kurak, no'lu araþtýrma konularý) uygulanmýþtýr (Çizelge 3). 

kýþlarý serin ve yaðýþlý geçen Çarþamba Ovasý'nýn Araþtýrmanýn 9 no'lu konusunda, geleneksel 
iklim özelliði Karadeniz Bölgesi'nin genel iklim sistemde mýsýr ve buðday yetiþtiriciliði yapýlmýþ, 
özelliklerini taþýmaktadýr. Uzun yýllar sýcaklýk dolayýsýyla boþ geçen (yeþil gübresiz) kýþlýk ara 

oortalamasý 14.2 C olup, araþtýrma yýllarý yýllýk sýcaklýk devreden sonra mýsýr+buðday münavebesi 
o uygulanmýþtýr. Buna göre, mýsýr ve buðdayda azotlu ortalamasý ise 14.2-15.5 C arasýnda deðiþiklik 

gübre miktarlarýnýn uygulanmasýnda, yörenin iklim ve göstermiþtir. Yörede uzun yýllar itibariyle ortalama 
toprak koþullarýnda daha önce yapýlmýþ araþtýrma nispi nem oraný % 73.9, araþtýrma yýllarý nispi nem 

-1ortalamasý ise % 71.1-74.5 arasýnda deðiþiklik sonuçlarý baz alýnarak mýsýr için 160 kg N ha  
-1göstermiþtir. Araþtýrma yýllarý yýllýk toplam yaðýþ (Özdemir, 1983), buðday için 200 kg N ha  (Özdemir 

625.4-866.7 mm arasýnda deðiþmiþ olup, uzun yýllar ve Güner, 1983) uygulamasý esas alýnmýþtýr. 
verilerine göre ise yýllýk 680.0 mm yaðýþ Araþtýrmanýn 10 no'lu konusunda ise, 9 no'lu iþlemde 
kaydedilmiþtir (Anonim, 2005). olduðu gibi boþ geçen (yeþil gübresiz) kýþlýk ara 

Baklagil yem bitkilerinden yem baklasý (Vicia devreden sonra azot verilmeksizin mýsýr-buðday 
faba L.) yeþil gübreleme materyali olarak kullanýlmýþ münavebesi uygulanmýþtýr (Çizelge 3).
olup, yem baklasýnýn bazý tarýmsal özelliklerine ait Araþtýrmada tarla denemeleri, tesadüf bloklarý 
veriler Çizelge 2'de verilmiþtir.  deneme desenine göre 4 tekrarlamalý olarak 

Araþtýrma konusunu; yeþil gübrenin iki farklý yürütülmüþ olup, parsel büyüklüðü 4.2 m x 6.0 
2uygulama þekli ile her bir uygulamada yeþil m=25.2 m 'dir. Yem baklasý tohumlarý, 30 cm sýra arasý 

-1gübrelemeden sonra yetiþtirilen mýsýr ve buðday mesafede ve 250 kg ha  ekim normunda elle 

Özyazýcý, Özdemir

Özellik Birim Deðeri 

I. periyot  II. periyot    III. periyot 

Kök kuru madde aðýrlýðý kg ha-1 995 814 1096 
  Topraða gömülen toplam (kök+topraküstü) kuru  
  biyomas  

kg ha-1 3499 2581 3261 

Toplam N (kök+anýz aksamý) kg ha-1 16.5 17.3 23.7 
Toplam N (kök+ toprak  üstü aksamý) 
 

kg ha-1 100.4 101.4 116.6 

Organik C (toprak altý aksamý) % 33.52 32.30 33.00 
Organik C (toprak üstü aksamý) % 46.23 46.61 45.98 
Toplam N (toprak altý aksamý) % 1.66 2.12 2.16 
Toplam N (toprak üstü aksamý)  % 3.35 4.76 4.29 
C/N (toprak altý aksamý)  20.2 15.2 15.3 
C/N (toprak üstü aksamý) 13.8 9.8 10.7

Çizelge 2. Yeþil gübre yem baklasý bitkisinde saptanan toprak altý ve toprak üstü biyomaslarýna ait bazý veriler 

No Araþtýrma Konularý 
1 Tüm aksamýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 0 kg ha-1 N, buðdaya 0 kg ha-1 N 
2 Tüm aksamýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 60 kg ha-1 N, buðdaya 50 kg ha-1 N 
3 Tüm aksamýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 120 kg ha-1 N, buðdaya 100 kg ha-1 N 
4 Tüm aksamýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 180 kg ha-1 N, buðdaya 150 kg ha-1 N 
5 Kök ve anýz aksamýnýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 0 kg ha-1 N, buðdaya 0 kg ha-1 N 
6 Kök ve anýz aksamýnýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 60 kg ha-1 N, buðdaya 50 kg ha-1 N 
7 Kök ve anýz aksamýnýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 120 kg ha-1 N, buðdaya 100 kg ha-1 N 
8 Kök ve anýz aksamýnýn gömüldüðü yeþil gübreleme uygulamasý + mýsýra 180 kg ha-1 N, buðdaya 150 kg ha-1 N 
9 Geleneksel sistemde kimyasal gübre uygulamasý = Optimum NPK  

10 Kontrol=Azotsuz-yeþil gübresiz uygulama

Çizelge 3. Araþtýrmada ele alýnan konular
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ekilmiþtir. Ekimden önce bakla tohumlarý Rhizobium potasyumlu gübre (% 48-52 K O-potasyum sülfat) 2

leguminosarum bakteri ýrký ile usulüne uygun olarak uygulamalarý mýsýr ve buðday ekimleri öncesi alýnan 
aþýlanmýþtýr. Yeþil gübre uygulamasýndan önce yem toprak örneklerinin analiz sonuçlarýna göre deneme 
baklasýnýn sadece kök ve anýz artýklarýnýn topraða parsellerinin tamamýna homojen bir þekilde ekimle 
karýþtýrýlacaðý parsellerde (5-8 no'lu konular), beraber sýraya band usulü verilmiþtir. Araþtýrmada, 
baklanýn toprak üstü aksamý yani otu biçilmiþ ve önemli tarýmsal uygulamalara ait kayýtlar Çizelge 4'te 
tarladan uzaklaþtýrýlmýþtýr. Deneme alanýnýn tamamý gösterilmiþtir.  
pullukla sürülerek yeþil gübre materyalleri topraða Yeþil gübre uygulamalarýnýn topraðýn bazý 
gömülmüþtür. Buna göre yeþil gübreleme uygulamasý; özelliklerine etkilerini belirlemek amacýyla, kimyasal 
yem baklasý % 75 çiçeklenme devresinde iken, iklim parametreler için her bir münavebe periyotlarýnda 
koþullarýnýn elverdiði ölçüde ana ürün mýsýr ekimini mýsýr ve buðdayýn hasatlarý sonunda, fiziksel 
geciktirmeyecek þekilde yapýlmýþtýr. parametreler için sadece münavebenin sonunda 

Mýsýr ekimi 0.70 m sýra arasý ve 0.25 m sýra üzeri (buðday hasadýndan sonra) 0-20 cm derinlikten genel 
mesafesinde olacak þekilde, kombine mibzerle kurallara uygun olarak (Jackson, 1958) toprak 
yapýlmýþtýr. Tohumluk olarak “Karadeniz Yýldýzý” örnekleri alýnmýþtýr. 
mýsýr çeþidi kullanýlmýþtýr. Buðday ekimi ise 14 cm Araþtýrma topraklarýnýn bünye analizleri 
sýra aralýðýna ayarlý havalý kombine mibzerle yapýlmýþ Bouyoucus hidrometre yöntemiyle (Anonymous, 

-1olup, 180 kg ha  ekim normu ile tohum atýlmýþtýr. 1986); toprak reaksiyonu (pH) hazýrlanan saturasyon 
Tohumluk olarak “Panda” buðday çeþidi  çamurunda cam elektrotlu pH metre ile, elektriksel 
kullanýlmýþtýr. iletkenlik (EC) saturasyon çamurundan çýkartýlan 

Çizelge 3'te gösterilen araþtýrma konularýna göre ekstrakta kondaktivite cihazý ile, kireç Scheibler 
faktör olarak incelenen azotlu gübre (% 21 N- kalsimetresiyle, organik madde modifiye edilmiþ 
amonyum sülfat) dozlarýnýn yarýsý mýsýr ve buðdayýn Walkley Black yöntemiyle, alýnabilir fosfor Olsen 
ekimiyle birlikte, öteki yarýsý mýsýr bitkileri 50 cm'ye yöntemine göre, toplam azot (N) modifiye Kjeldahl 
ulaþtýðý dönemde, buðday bitkisi için ise kardeþlenme yöntemine göre, alýnabilir potasyum 1 N amonyum 
ortalarýnda uygulanmýþtýr. Denemelerde fosforlu asetat (pH=7.0) ile ekstraksiyon yöntemiyle 
gübre (% 42-44 P O -triple süper fosfat) ve belirlenmiþtir (Anonymous, 1982). C/N oraný ise 2 5

Münavebe 
Bitkileri 

Tarýmsal 
Ýþlemler 

I. periyot 
  münavebe denemesi 

II. periyot  
  münavebe denemesi 

III. periyot  
münavebe denemesi 

 
 

Yem 
baklasý 

Ekim tarihi 07 Kasým 2000 14 Kasým 2001 05 Kasým 2002
Fosforlu  
gübreleme miktarý

100 kg ha-1 P2O5 100 kg ha-1 P2O5 160 kg ha-1 P2O5 

Potasyumlu gübreleme 
miktarý

--- --- 100 kg ha-1 K2O 

Yeþil gübreleme 
zamaný 

18 Nisan 2001 26 Nisan 2002 29 Nisan 2003 

 
 
 
 
 
 
 

Mýsýr 
 

Ekim tarihi 22 Mayýs 2001 14 Mayýs 2002 16 Mayýs 2003
Fosforlu gübreleme 
miktarý 

120 kg ha-1 P2O5 120 kg ha-1 P2O5 160 kg ha-1 P2O5 

Potasyumlu gübre 
miktarý

--- 200 kg ha-1 K2O  230 kg ha-1 K2O  

Boðaz doldurma tarihi 26 Haziran 2001 28 Haziran 2002 25 Haziran 2003
Sulama zamaný ve 
miktarý 

Boðaz doldurma, tepe 
püskülü ve  
süt olum dönemlerinde,  
her bir dönemde 100 mm
su

Tepe püskülü 
döneminde 140  
mm su 

Boðaz doldurma, tepe 
püskülü ve  
süt olum dönemlerinde, 
her bir dönemde  
100 mm su

Hasat tarihi 02 Ekim 2001 26 Eylül 2002 06.10.2003 
 
 
 
 

Buðday 
 

Ekim tarihi 27 Kasým 2001 19 Kasým 2002 22 Kasým 2003
Fosforlu gübreleme 
miktarý 

90 kg ha-1 P2O5 190 kg ha-1 P2O5 140 kg ha-1 P2O5 

Potasyumlu gübreleme 
miktarý

--- 100 kg ha-1 K2O 70 kg ha-1 K2O 

Ýkinci azotlu gübreleme 
zamaný 

13 Mart 2002 20 Mart 2003 01 Nisan 2004 

Yabancý ot mücadele 
zamaný

12 Mart 2002 18 Mart 2003 21 Mart 2004 

Hasat tarihi 10 Temmuz 2002 7 Temmuz 2003 13 Temmuz 2004

Çizelge 4. Her bir münavebe periyotlarýnda araþtýrmada ele alýnan bitkilerin tarýmsal iþlem kayýtlarý

Çarþamba Ovasý Koþullarýnda Yem ve Yeþil Gübre Amacýyla Yetiþtirilen Yem Baklasý (Vicia faba L.)'nýn Topraðýn Bazý Fiziksel ve Kimyasal 
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organik karbon ile toplam azotun oranlanmasýndan deðerlendirilmiþtir. F-testi sonuçlarýna göre 
(Tüzüner, 1990) tespit edilmiþtir. ortalamalar arasýndaki farklýlýklar DUNCAN testi ile 

Al ýnan  toprak  örnekle r inde  f iz ikse l  karþýlaþtýrýlmýþtýr (Yurtsever, 1984). 
analizlerden; hacim aðýrlýðý Yeþilsoy ve Güzeliþ 
(1969)'e, strüktür stabilite indeksi (SSÝ) Yeþilsoy BULGULAR ve TARTIÞMA
(1969)'a, agregat stabilitesi (ASÝ) Demiralay (1993)'a 
göre yapýlmýþtýr. Toplam gözeneklilik, hacmi bilinen Yeþil gübre uygulamasýnýn topraðýn bazý 
bozulmamýþ örneklerin doygunluk durumundan; fiziksel özelliklerine etkileri 
mikro gözenekler, ayný örneklerin tarla kapasitesinin Çarþamba Ovasý koþullarýnda uygulanan yeþil 
saðlanmasýndan bulunarak; aralarýndaki farktan gübreleme-mýsýr-buðday münavebe sisteminde yeþil 
yararlanýp makro gözenekler hesaplanmýþtýr gübre uygulamasýnýn topraðýn bazý fiziksel 
(Demiralay, 1993).  özelliklerine etkilerini belirlemek amacýyla, buðday 

Araþtýrmada kullanýlan yeþil gübre materyalinin bitkisinin hasadýndan sonra alýnan toprak örneklerinde 
toprak altý ve toprak üstü kýsýmlarýnýn toplam organik yapýlan fiziksel analiz sonuçlarý Çizelge 5'te 
madde ve organik karbon analizi ile C/N oranlarý verilmiþtir. 
Bulgurlu ve Ergül (1978)'e, kök ve gövdesine ait Varyans analizlerinde saptanan F deðerlerine 
toplam azot analizi, yem baklasýnýn toprak altý ve göre uygulanan iþlemler, münavebe sonunda topraðýn 
toprak üstü kýsýmlarýna ait kuru madde aðýrlýðý SSÝ üzerinde sadece birinci periyot denemesinde % 1 
Bayraklý (1987)'ya göre tespit edilmiþtir.  düzeyinde önemli olan farklý etkide bulunmuþlardýr. 

Analiz sonucu elde edilen veriler, her bir Birinci münavebe denemesi sonunda SSÝ, konularýn 
münavebe periyodu ve her hasat sonunda ayrý ayrý ortalamasý olarak % 12.28-20.23 arasýnda deðiþiklik 
tesadüf bloklarýnda varyans analizine tabi tutulmuþ ve göstermiþ olup, en yüksek SSÝ deðeri % 20.23 ile yeþil 

Çizelge 5. Münavebe sonunda alýnan topraklarýn bazý fiziksel özellikleri 

SSÝ: Strüktür Stabilite Ýndeksi, ASÝ: Agregat Stabilite Ýndeksi  
Her münavebe periyodu içerisinde ayný sütunda ayný harflerle gösterilen ortalamalar arasýndaki farklýlýk istatistiki anlamda 
önemli deðildir.   

 
Münavebe 
Periyotlarý

 
Konular 

    SSÝ 
    (%) 

ASÝ 
(%) 

  Hacim  
  aðýrlýðý 

(g/cm3)

Makro 
gözenekler 

(%)

Mikro 
gözenekler 

(%)

Kil 
(%) 

Silt 
(%) 

Kum 
(%) 

 
 
 
 

Birinci  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    15.33 bc 44.40   1.40 abc 25.09 ab 40.92 ab 28.09 53.29 18.62 
2    16.40 b 46.40   1.35 bcd 26.24 a 39.76 b 26.45 51.42 22.13 
3    13.53 bc 49.68   1.53 a 20.77 b 45.24 a 28.20 51.18 20.62 
4    12.70 c 52.03   1.31 cd 28.23 a 37.78 b 26.95 53.67 19.38 
5    20.23 a 52.93   1.49 a 21.25 b 44.75 a 28.02 49.80 22.18 
6    16.95 ab 55.38   1.26 d 28.25 a 37.76 b 27.02 53.29 19.69 
7    15.08 bc 51.48   1.40 abc 24.35 ab 41.66 ab 25.95 53.03 21.02 
8    13.48 bc 49.95   1.45 ab 24.02 ab 41.98 ab 28.11 52.60 19.29 
9    13.50 bc 52.95   1.52 a 20.49 b 45.52 a 27.49 52.07 20.44 

10 12.28 c 51.20 1.53 a 21.24 b 44.77 a 28.04 51.40 20.56
 
 
 

Ýkinci  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    51.50 10.37   1.49 22.93 43.08 26.27 50.14 23.59 
2    47.90   6.08   1.56 22.70 43.30 23.10 52.70 24.20 
3    46.18 12.53   1.50 23.08 42.93 24.71 52.05 23.24 
4    47.38 14.53   1.50 24.85 41.15 26.27 48.61 25.12 
5    45.73   9.98   1.45 26.70 39.33 23.04 52.96 24.00 
6    43.65 10.60   1.53 23.75 42.25 25.20 52.20 22.60 
7    47.73   9.63   1.52 25.55 40.45 22.51 55.07 22.42 
8    47.55 11.30   1.55 23.00 43.00 20.47 53.80 25.73 
9    45.63   9.75   1.54 22.20 43.80 24.62 51.06 24.32 

10 47.68 9.35 1.53 24.40 41.60 23.05 55.24 21.71
 
 
 

Üçüncü  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    48.39   9.06   1.51 cde 24.41 41.59 27.73 50.97 21.30 
2    49.93 10.35   1.49 e 24.45 41.56 28.34 48.49 23.17 
3    51.40   7.79   1.51 cde 24.06 41.95 27.23 51.02 21.75 
4    45.62   8.79   1.57 a 23.75 42.25 27.71 51.43 20.86 
5    51.25   9.91   1.57 a 24.00 42.00 26.22 51.08 22.70 
6    51.03 10.47   1.52 bcde 23.23 42.77 28.05 51.37 20.58 
7    50.19 10.10   1.50 de 24.06 41.95 27.86 49.56 22.58 
8    48.89   9.58   1.56 ab 23.02 42.99 28.91 49.58 21.51 
9    51.80   6.31   1.55 abc 23.02 42.98 28.23 52.47 19.30 

10    49.12 10.24   1.54 abcd 23.84 42.17 28.35 49.55 22.10 

Özyazýcý, Özdemir



gübrenin kök+anýz aksamýnýn topraða gömüldüðü istatistiki anlamda farklýlýk görülmemiþtir. Üçüncü 
uygulamada (5 no'lu iþlem) belirlenmiþtir. Duncan periyot münavebe denemesinde; 4 ve 5 no'lu iþlemler 
testi sonucuna göre; sadece kök ve anýz aksamýnýn istatistiki yönden birinci grubu oluþtursa da 8, 9 ve 10 
gömüldüðü yeþil gübre uygulamalarýna (5-8 no'lu no'lu uygulamalar ile aralarýndaki farklýlýk önemsiz 
iþlemler) ait SSÝ deðerlerinin -ayný azotlu gübre bulunmuþtur. Ýkinci periyot münavebe denemesinde 
dozuna karþýlýk gelen konular itibariyle- yeþil ise araþtýrmada ele alýnan konularýn topraklarýn hacim 
gübrenin tamamýnýn toprak altýna verildiði (1-4 no'lu aðýrlýðýna etkileri istatistiki bakýmdan önemsiz 
iþlemler) uygulamalardan önemli derecede farklý olma çýkmýþtýr (Çizelge 5). Bu bulgular ise, yeþil gübre 
eðilimi göstermiþtir. Ancak, 5-8 no'lu iþlemlerde uygulamalarýnýn, sadece toprak iþlemenin 
uygulanan parsellerin topraðýna ait yüksek SSÝ yaratabileceði olumsuz etkileri bertaraf edebileceðini 
deðerlerini tamamen yeþil gübre uygulama þeklinin göstermektedir. Bu araþtýrmada elde edilen sonuçlar, 
etkisine baðlamak oldukça güçtür. Çünkü, araþtýrma literatür bilgisi (Özbek, 1971; Ateþalp, 1974; Yeþilsoy 
alaný topraklarý tane irilik daðýlýmlarý (bünye) ve ark., 1987; Yeþilsoy ve ark., 1993) ile de 
bakýmýndan benzerlik gösterdiði, özellikle kil ve kum desteklenmektedir. 
miktarlarý yönünden yeþil gübre uygulamasý Araþtýrmada ele alýnan iþlemlerin makro ve 
yapýlmayan 9 ve 10 no'lu parseller ile yeþil gübre mikro gözenek hacmi üzerinde etkileri birinci periyot 
uygulamasý yapýlan parsellerden oransal olarak münavebe denemesinde istatistik yönden çok önemli 
birbirine yakýn deðerler elde edildiði görülmektedir (P<0.01) bulunurken, son iki uygulama yýllarýnda söz 
(Çizelge 5). Bu durum, sadece yeþil gübre anýzýnýn konusu etkiler önemsiz çýkmýþtýr. Birinci münavebe 
gömüldüðü uygulama parsellerinde daha stabil periyodunda, makro gözenekler yönünden söz konusu 
agregatlarýn oluþmasýnda toprakta zaten var olan kilin farklýlýk, 3 ve 5 no'lu konular hariç tutulduðunda 
etkisini de düþündürmektedir. Periyotlar ya da genelde yeþil gübre uygulamalarýnýn bulunduðu 
münavebe yýllarý arasý kýyaslamada (ikinci ve üçüncü iþlemler ile yeþil gübresiz (9 ve 10 no'lu iþlemler) 
münavebe denemesi periyotlarý) strüktür stabilite uygulamalar arasýnda gerçekleþmiþtir. Mikro 
indeksindeki artýþ, yalnýzca yeþil gübre uygulanan gözenekler yönünden ise; istatistiki anlamda birinci 
parsellerde deðil, kontrol iþlemlerinde de grubu 9, 10, 5 ve 3 no'lu uygulamalar oluþturmuþtur. 
görüldüðünden, konular arasýnda SSÝ yönünden Son iki münavebe periyotlarý da dikkate alýndýðýnda, 
istatistiki anlamda farklýlýk çýkmamýþtýr. Benzer makro ve mikro gözenek hacminin yeþil gübre 
bulgularý Özsan ve ark. (1982), Yeþilsoy ve ark. (1987) uygulamalarýndan etkilenmediði görülmektedir 
ve Yeþilsoy ve ark. (1993) da ifade etmiþlerdir. (Çizelge 5). Bu durum, Yeþilsoy ve ark. (1987) ve 
Nitekim organik maddenin toprak strüktürünün Yeþilsoy ve ark. (1993) tarafýndan da vurgulanmýþtýr. 
geliþiminde geçici etkilere sahip olduðu birçok 
araþtýrmacýlar (Özbek, 1971; De Boodt, 1985; Moore Yeþil gübre uygulamasýnýn topraðýn bazý 
ve ark., 1989; Yeþilsoy ve Aydýn, 1991) tarafýndan da kimyasal özelliklerine etkileri 
vurgulanmaktadýr.     “Yeþil gübreleme-mýsýr-buðday” münavebe 

Araþtýrmada, münavebenin sonunda alýnan sisteminde yeþil gübreleme uygulamalarýnýn, 
toprak örneklerinin ASÝ deðerleri yönünden her üç ürünlerin hasat sonrasý topraklarýnýn organik madde, 
münavebe denemesinde de konular arasýnda istatistiki organik karbon, toplam azot ve C/N oranlarýna 
bakýmdan farklýlýk görülmemiþtir. Bununla birlikte, etkilerine iliþkin veriler Çizelge 6'da sunulmuþtur. 
ASÝ deðerleri incelendiðinde; birinci münavebe Araþtýrmada ele alýnan konularýn birinci ve üçüncü 
periyoduna ait münavebe sonu topraklarýnda yeþil periyot münavebe denemesi topraklarýn incelenen 
gübre uygulamasýnýn yapýldýðý parsellerin ortalama kimyasal parametrelere etkileri istatistiki açýdan 
ASÝ deðeri % 50.28 olup, 9 ve 10 no'lu iþlemlere göre önemsiz bulunurken; ikinci münavebe periyodunda, 
düþük deðer göstermiþtir. Buna karþýlýk ikinci periyot mýsýr hasat sonrasý topraklarýn organik madde ve 
münavebe denemesi alanýnda ise yeþil gübre organik karbon, buðday hasat sonrasý topraklarýn 
uygulamalarý ortalamasý (% 10.63) kontrol konularýna toplam azot içeriði istatistiki bakýmdan % 5 düzeyinde 
göre yüksek, üçüncü periyot münavebe denemesi uygulanan iþlemlerden etkilenmiþtir (Çizelge 6).
sonuçlarýnda ise ayný deðer 9 No'lu iþlem hariç düþük Ýkinci münavebe periyodunda; mýsýr hasat 
çýkmýþtýr (Çizelge 5). sonrasý topraklarýn en yüksek organik madde içeriði % 

Topraklar ýn  hacim aðýr l ýðý  deðerler i  1.94 ile yeþil gübrenin tamamýnýn toprak altýna 
-1incelendiðinde, birinci ve üçüncü münavebe verildiði ve mýsýra 60 kg ha  N verildiði uygulama 

denemelerinde uygulanan iþlemler arasýnda istatistiki konusunda elde edilmesine raðmen, 5 no'lu konu 
bakýmdan çok önemli (P<0.01) farklýlýk tespit hariç, yeþil gübrenin her iki uygulama þeklinde mýsýra 
edilmiþtir. Bununla birlikte, birinci periyot münavebe verilen azotlu gübre dozlarýnýn uygulandýðý konular 
denemesi itibariyle; yeþil gübre bitkisinin tamamýnýn arasýnda istatistiki yönden farklýlýk önemsiz 
gömüldüðü 1 ve 3 no'lu iþlemler ve yeþil gübre bulunmuþtur. Bir baþka ifade ile; söz konusu farklýlýk, 
anýzýnýn gömüldüðü uygulamalarý kapsayan 5, 7 ve 8 geleneksel sistemde kimyasal gübreleme ile 
no'lu iþlemler ile yeþil gübresiz uygulamalar olan 9 ve yetiþtirilen münavebe sistemi (9 no'lu iþlem) ve azotun 
10 no'lu iþlemler arasýnda hacim aðýrlýðý yönünden ve yeþil gübrenin uygulanmadýðý münavebe sistemleri 
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(10 no'lu iþlem) ile yeþil gübrenin rotasyona girdiði aralarýndaki farklýlýk istatistiki açýdan önemsiz 
münavebe sistemi arasýnda gerçekleþmiþtir. Ýkinci bulunmuþtur. Yeþil gübrenin tüm aksamýnýn 
periyot münavebe denemesinde, mýsýr hasat sonrasý gömüldüðü uygulama konularýnda (1-4 no'lu iþlemler) 
topraklarýn en düþük organik madde içeriði % 1.42 ile anýzýn gömüldüðü uygulamalara göre (5-8 no'lu 
9 no'lu uygulamada elde edilmiþtir. Uygulanan iþlemler) daha yüksek toplam N deðerleri 
iþlemler, mýsýr hasat sonrasý toprak örneklerinin belirlenmiþtir (Çizelge 6). Bu durum, tüm aksamýn 
organik karbon miktarlarý üzerinde de doðal olarak gömüldüðü iþlemlerde doðal olarak daha fazla bitki 
organik maddedekine benzer etkide bulunmuþlardýr. biyokütlesinin topraða ilavesi ile açýklanabilir. 
Ýkinci münavebe periyodu itibariyle, her ne kadar Üç yýl tekrarlanan münavebe periyotlarýnda 
istatistiki açýdan farklýlýk görülmese de, mýsýr hasat mýsýr ve buðday hasadý sonrasýnda analiz edilen 
sonrasý topraklarýn toplam N içerikleri, konular topraklarýn toplam azot deðerleri incelendiðinde; yeþil 
itibariyle organik maddeye paralel deðerler göstermiþ gübresiz ve azotsuz kontrol konusu ile araþtýrmada ele 
ve genelde yeþil gübre uygulamalarýnda kontrol alýnan diðer konular arasýnda istatistiksel olarak 
konusuna göre daha yüksek toplam N yüzdeleri önemli olmasa da belirgin bir farklýlýk bulunmaktadýr. 
belirlenmiþtir. Nitekim, yeþil gübrenin parçalanma ve Bir baþka ifade ile yeþil gübrenin her iki uygulamasý, 
toprakta ayrýþmaya ve bunun neticesinde topraða azot topraðýn toplam azot miktarýný kontrol parseline göre 
kazandýrmaya devam ettiði, ayný periyotta mýsýrdan artýrdýðý tespit edilmiþtir. Buna neden olarak, yeþil 
sonra yetiþtirilen buðday bitkisinin hasadýndan sonra gübreleme uygulamasýndan sonra yetiþtirilen ana 
analiz edilen toprak örneklerinden anlaþýlmaktadýr. ürünlere uygulanan azot dozlarýnýn, yeþil gübre 
Buðday hasat sonrasý topraklarýn en yüksek toplam N materyalinin ayrýþmasýnda, yetiþme mevsimi boyunca 
içeriði % 0.104 ile 4 no'lu araþtýrma konusunda elde etkili olmasý gösterilebilir. Öte yandan yeþil gübre 
edilirken, 1, 2, 3 ve 6 no'lu uygulamalar ile bitkisi olarak kullanýlan yem baklasýnýn simbiyotik 

Çizelge 6. Münavebede yer alan ana ürünlerin hasat sonunda alýnan toprak örneklerinin bazý kimyasal özellikleri.

Her münavebe periyodu içerisinde ayný sütunda ayný harflerle gösterilen ortalamalar arasýndaki farklýlýk istatistiki anlamda 
önemli deðildir.   

 
Münavebe 
Periyotlarý 

 
 

Konular 

Organik madde 
(%)

Organik C 
(%)

Toplam N  
(%)

C/N 

Mýsýr 
hasat 
sonrasý

Buðday 
hasat 

sonrasý

Mýsýr  
hasat 
sonrasý

Buðday 
hasat 

sonrasý

Mýsýr 
hasat 

sonrasý

Buðday 
hasat 
sonrasý

Mýsýr 
hasat 

sonrasý

Buðday 
hasat 

sonrasý
 
 
 
 

Birinci  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    2.29 2.05 1.33 1.19 0.124   0.097 10.72 12.35 
2    2.57 2.12 1.49 1.23 0.130   0.112 11.47 10.97 
3    2.41 1.92 1.40 1.11 0.128   0.106 10.88 10.58 
4    2.51 1.94 1.45 1.13 0.128   0.101 11.30 11.25 
5    2.31 1.78 1.34 1.03 0.124   0.104 10.83 10.13 
6    2.24 1.90 1.30 1.10 0.118   0.104 11.03 10.78 
7 2.41 1.98 1.40 1.15 0.132   0.107 10.64 10.75 
8    2.42 2.03 1.41 1.18 0.128   0.108 11.00 11.10 
9    2.31 2.01 1.34 1.17 0.129   0.102 10.42 11.55 
10 2.17 1.80 1.26 1.05 0.121 0.097 10.43 10.88

 
 
 

Ýkinci  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    1.82 ab 1.74 1.05 ab 1.01 0.100   0.102 ab 10.83 9.93 
2    1.94 a 1.60 1.13 a 0.93 0.093   0.092 abc 12.28 10.30 
3    1.77 ab 1.83 1.02 ab 1.06 0.103   0.103 a 9.98 10.34 
4    1.72 abc 1.88 1.00 abc 1.09 0.098   0.104 a 10.33 10.61 
5    1.60 bcd 1.45 0.93 bcd 0.84 0.090   0.084 c 10.53 10.06 
6    1.83 ab 1.51 1.06 ab 0.88 0.085   0.091 abc 12.75 9.68 
7    1.67 abcd 1.72 0.97 abcd 1.00 0.090   0.087 bc 11.25 11.45 
8    1.66 abcd 1.66 0.96 abcd 0.96 0.080   0.087 bc 12.33 11.00 
9    1.42 d 1.60 0.83 d 0.93 0.085   0.087 bc 10.20 10.80 
10 1.46 cd 1.24 0.84 cd 0.72 0.070 0.078 c 12.23 9.26

 
 
 

Üçüncü  
Periyot 

Münavebe 
Denemesi 

 

1    2.09  1.61 1.22 0.93 0.160   0.145 7.59 6.43 
2    1.93 1.76 1.12 1.02 0.158   0.156 7.09 6.50 
3    2.07 1.66 1.20 0.97 0.149   0.148 8.03 6.50 
4    1.99 1.80 1.16 1.04 0.149   0.148 7.76 7.04 
5    1.96 1.52 1.14 0.88 0.153   0.141 7.44 6.28 
6    2.00 1.77 1.16 1.03 0.147   0.147 7.91 6.97 
7    1.93 1.65 1.12 0.96 0.155   0.148 7.17 6.49 
8    2.02 1.92 1.18 1.11 0.160   0.158 7.32 7.03 
9    1.99 1.45 1.16 0.84 0.157   0.153 7.36 5.58 
10 1.72 1.42 1.00 0.82 0.140 0.138 7.18 6.06
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yolla baðlayabileceði ve topraða karýþtýrýlan bitki verilerinde topraklarýn C/N oranlarý düþük 
aksamlarýndan ileri gelen azotun mineralize olma bulunmuþtur (Çizelge 6). Bu husus muhtemelen 
durumu ve azotun çok hareketli bir besin elementi Çarþamba Ovasý koþullarýnda parçalanma ve ayrýþma 
olduðu dikkate alýnýrsa, toprakta bir birikmenin süreçlerinin hýzlý yürümesi ile iliþkilidir.
beklenemiyeceði bilinen bir gerçektir. Ancak, kontrol Sonuç olarak; Çarþamba Ovasý iklim ve toprak 
konusu dikkate alýndýðýnda topraða kazandýrýlan koþullarýnda, yeþil gübre uygulamalarýnýn topraklarýn 
azotun küçümsenemeyecek düzeyde olduðu da fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde 
görülmektedir. Bu durum bile, bir ekim nöbeti etkilediði, ancak bu etkilerin kalýcý bir özellik 
içerisinde yeþil gübre bitkisinden sonra yetiþtirilecek göstermediði görülmüþtür. Baþka bir ifade ile, yeþil 
bitkilerin kazanýlan azottan yararlanmalarýnýn gübre bitkilerinin toprakta saðladýðý yararlar, 
mümkün olabileceðini göstermektedir. Yeþilsoy ve gömülme iþleminden sonra bir süre daha devam 
ark. (1987), Gök ve Saðlamtimur (1989) ile Yeþilsoy etmekte, fakat, hýzlý ayrýþma nedeniyle daha sonraki 
ve ark. (1993) tarafýndan yapýlan çalýþma sonuçlarý da yýllarda biriken bir etki ortaya çýkmamaktadýr. Kýsa 
bu araþtýrma bulgularýný destekler niteliktedir. süreli de olsa ve ayný zamanda bazý yýllar itibariyle 

Araþtýrmada, her ne kadar birinci ve üçüncü istatistiki olarak önemsiz de olsa, organik madde 
periyot münavebe denemelerinde konular arasýndaki miktarýndaki artýþa baðlý olarak görülen olumlu 
farklýlýk istatistiki açýdan önemsiz olsa da; organik etkiler, yeþil gübrenin tamamýnýn toprak altýna 
madde, organik karbon ve toplam azot yönünden, yeþil verildiði uygulamalarda daha belirgin olarak ortaya 
gübrenin her iki uygulama þekillerinde kontrol çýkmýþtýr. Ova koþullarýnda ekim nöbeti içerisinde 
konularýna (9 ve 10 no'lu iþlemler) göre daha yüksek yeþil gübreleme amacýyla kýþlýk ara ürün olarak yem 
deðerlerin elde edilmesi, yeþil gübrenin geçici süre de baklasýnýn yetiþtirilmesi durumunda, kendisinden 
olsa toprak verimliliðine olumlu etkilerinin olduðunu sonra gelecek ana ürünlerin toprakta saðlanan olumlu 
göstermektedir.   koþullardan yararlanmalarýnýn mümkün olabileceði, 

Öte yandan, organik madde, münavebe yeþil gübre uygulamalarýnýn tekrarlanmasý 
periyotlarýndaki yýllar itibariyle, birikme yani sürekli durumunda bu etkilerin daha da kalýcý hale 
artýþ özelliði göstermemiþtir. Bir baþka ifade ile, gelebileceði söylenebilir. 
münavebenin ikinci bitkisi olan buðday hasadýndan 
sonra belirlenen organik madde deðerleri, ilk bitkisi KAYNAKLAR
olan mýsýr hasadýndan sonra toprakta analiz edilen 
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