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ÖZET 

EGE BÖLGESĠNDE YETĠġTĠRĠLEN BAZI MISIR (Zea mays L.) 

ÇEġĠTLERĠNĠN VERĠM, KALĠTE VE ANTĠOKSĠDAN 

AKTĠVĠTELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Senem SABANCI 

Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Osman EREKUL 

2016, 60 sayfa 

 

Bu çalıĢma; Ege bölgesinde yetiĢtirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeĢitlerinin verim, 

kalite ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla, Adnan Menderes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve Üretim Çiftliği deneme tarlalarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Competo, DKC 6876, P 31D24, P 3167, Kalipso, Ġndaco, SY 

Lucroso ve Colonia olmak üzere 8 farklı mısır çeĢidi kullanılarak deneme ana ürün 

olarak yürütülmüĢtür. Bu çalıĢma, 4 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme 

desenine göre 2014 yılında kurulmuĢtur. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi istatistiksel 

olarak önemli bulunmuĢtur. Özet olarak; tane verimi 1256.1-1741kg/da, bin dane 

ağırlığı 302.7-365.7 g, protein içeriği % 6.18- 7.84, niĢasta içeriği % 61.74-63.28 

arasında değiĢmiĢtir. Ayrıca çeĢitlerin toplam fenol içerikleri 112.05- 244.90  μg 

GAE/g, antioksidan aktiviteleri ise % 25.85- 44.25 arasında farklılık göstermiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢmada Ġndaco, Kalipso ve DKC 6876yüksek tane verim 

potansiyeline sahip olmalarına rağmen, bazı kalite özellikleri bakımından diğer 

çeĢitlere göre düĢük kalmıĢlardır.  

Anahtar sözcükler: Mısır, verim öğeleri, tane verimi, kalite öğeleri, antioksidan, 

Ege Bölgesi. 
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ABSTRACT 

THE DETERMINATION OF SOME MAIZE (ZEA MAYS L.) 

VARIETIES ON YIELD, QUALITY AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY IN THE AEGEAN REGION 

Senem SABANCI 

M. Sc. Thesis, Department of Field Crops 

Supervisor: Prof. Dr. Osman EREKUL 

2016, 60 pages 

 

The aim of this research was to determinine the effects of some maize (Zea mays 

L.) varieties on yield, quality and antioxidant activity in the Aegean Region 

carried out at Adnan Menderes University, The Faculty of Agriculture Research 

and Production Farms‟ fields. The experiment was carried out as primary crop and 

using 8 different varieties of corn including Competo, DKC 6876, P 31D24, P 

3167, Kalipso, Indaco, SY Lucroso and Colonia. The research was conducted in 

randomized complete block design with four replications during the year of 2014.  

According to results of the research, the effects of corn varieties was found to be 

statistically significant in the yield and quality characteristics. In summary; 

average grain yield was ranged from 1256.1 to 1741 kg/da, 1000 kernel weight 

from 302.7 to 365.7 g,  protein content from 6.18 to 7.84 %, starch content from 

61.74 to 63.28 %. Besides total phenol content of the varieties varied from 112.05 

to 244.90  μg GAE/g while antioxidant activity varied between 25.85- 44.25 %. In 

this study Indaco, Kalipso and DKC 6876 had high grain potential, while they was 

found low according to other varieties as some quality features. 

 

 

Keywords: Corn, yield characteristics, grain yield, quality characteristics, 

antioxidant, The Aegean Region. 
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1.GĠRĠġ 

Buğdaygiller (Gramineae) familyasının, Maydeae oymağına giren mısır (Zea mays 

L.) yazlık ve tek yıllık bir bitkidir. Tek evcikli, % 95 yabancı döllenen, 120-180 

günlük yetiĢtirme süresince 1700-3700 °C sıcaklık olan bölgelerde kolayca 

yetiĢebilen, güneĢ enerjisini iyi Ģekilde kullanan ve birim alandan en fazla kuru 

madde üreten önemli bir C4 bitkisidir (Jellum vd., 1973). Mısır bir tohumdan 4 ay 

gibi bir süre içinde 2.5-4.5 m boylanabilen uzun bir bitki koçanında kendisini 

oluĢturan tane gibi yaklaĢık olarak 600-1000 tane meydana getirebilen bir bitkidir 

(Kırtok, 1998).  

Mısır binlerce yıldır tarımı yapılan bir bitkidir. Anavatanı olan Amerika‟da yapılan 

arkeolojik çalıĢmalar sonucunda bitkinin geçmiĢinin 8000-10 000 yıl öncesine 

dayandığı gözlemlenmiĢtir (Jugenheimer, 1958; Berger, 1962; Kün, 1985; 

Dowswell vd.; 1996, Kırtok, 1998). Bitki daha sonra 1493 yılında Colomb 

tarafından Ġspanya‟ya getirilmiĢ ve Avrupa‟yla beraber dünyaya yüksek verim 

potansiyeli sayesinde çok hızlı bir Ģekilde yayılmıĢtır. Bu yayılıĢla beraber birçok 

bölgede, mevcut bulunan bitkilerin bile yerini almıĢtır (Kün, 1985; Kırtok, 1998). 

Mısır, Dünya‟da en fazla tarımı yapılan tahıl bitkileri olan buğday ve çeltikten 

sonra en fazla ekim alanına sahip bitkidir. Bu bitki bitkisel kaynaklı proteinlerin 

yeterli ve ekonomik üretimi için büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca mısır yem 

sanayi, unlu mamuller sanayi, bitkisel yağ sanayi, çerez üretim sanayi, niĢasta ve 

niĢasta bazlı Ģeker üretim sanayi, patlayıcı sanayi ve tekstil sanayi gibi birçok 

farklı alanlarda kullanılmaktadır. Yeni teknolojik geliĢmelerle kullanım alanının 

artması sadece insan ve hayvan beslenmesi için kullanılan mısır bitkisinin artık 

sadece tahıl bitkisi olarak değil endüstri bitkisi olarak da düĢünülmesi sürecini 

baĢlatmıĢtır. 

Mısır bitkisi sulama koĢullarının uygun olduğu tüm alanlarda yetiĢebilir ve tüm 

bitkilerle münavebeye girebilir. Kendisinden sonra ekilen bitkinin verimi, 

çoğunlukla ekim nöbetine giren diğer tahıllara oranla daha yüksektir. Ana ürün ve 

ikinci ürün olarak ülkemizde birçok yerde yetiĢtirilebilir (Vartanlı, 2006). 
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Mısır bitkisinin endüstriyel tarım bitkisi olarak kullanılmasının nedeni yetiĢtirme 

tekniklerinin, hasat yöntemlerinin, nakliye ve depolama koĢullarının kolay ve 

devamlı olarak geliĢtirilebilmesine bağlamak mümkündür. 

YaĢadığımız yeryüzünde sınırlı tarım alanlarının bulunması, bu alanların artan 

dünya nüfusu ve yerleĢke sıkıntısı sebebiyle geniĢletilememesi, birim alanda 

yüksek tane verimi ve biyolojik ürün elde edilebilecek bitkilerin yetiĢtirilmesini ve 

bu bitkilerin yeni teknolojiye ve geliĢmelere uyabilecek özellikte olmasını zorunlu 

kılmaktadır (Kırtok, 1998). 

Son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde mısır veriminin ve üretiminin artmasını 

sağlamak amacıyla birçok çalıĢmalar yapılmaktadır. Melez mısır ve tohumluk 

endüstrisinin geliĢmesiyle yüksek verimli yeni melez çeĢitler üretime alınmaya 

baĢlamıĢtır. Son 25-30 yıl içerisinde teknolojik geliĢmeler melez mısır ve gübre 

kullanımını arttırmıĢtır, ekim sıklığının artmasına, daha erken ekilmesine, etkili 

zararlı ve yabancı ot kontrolünü ve değiĢik toprak iĢlemesiyle tohum yatağı 

hazırlığını ve sulama Ģekillerinin geliĢmesini sağlamıĢtır. Ayrıca havalı mibzerlerle 

istenilen sıklıklarda ekimin gerçekleĢtirilmesi, geliĢtiren herbisitlerle yabancı ot 

kontrolü, gerektiğinde traktör ile çapalama ve hasadın biçerdöverle yapılıĢı gibi 

etkili mekanizasyonun mısır üretiminde zaman ve iĢçilikten önemli miktarda 

tasarruf sağlayarak üretimini kolaylaĢtırmıĢtır. 

Dünya mısır ekim alanı, üretimi ve verimine ait durumu Çizelge 1.1.‟de verilmiĢtir 

(Anonim,2013a). 

Çizelge 1.1. 2013 yılı Dünyada mısır ekim alanı, üretimi ve verim 

durumu(Anonim,2013a). 

 

Ülkeler 
Ekim Alanı 

(ha) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

A.B.D 35.478.012 353.699.441 996.95 

Çin 36.318.400 218.489.000 601.59 

Brezilya 15.279.652 80.273.172 525.35 

Meksika 7.095.630 22.663.953 315.40 

Arjantin 4.863.801 32.119.211 660.37 

Türkiye 660.000 5.900.000 893.93 

DÜNYA 185.121.342 1.018.111.958 549.97 
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Mısır bitkisi üzerinde yapılan bu yoğun çalıĢmalar dünyanın ve ülkemizin her 

ekolojisine uygun çeĢitlerin bulunmasını sağlamıĢ, bu nedenle mısır üretimi sıcak 

iklim tahılları arasında ülkemizde birinci sırayı almıĢtır. Türkiye coğrafi konumu 

ve topografik yapısı nedeniyle çok değiĢik iklim kuĢaklarına sahiptir. Bu mısır 

yetiĢtiriciliği için geniĢ yelpazede ekolojik koĢullara sahip olmasına yardımcı bir 

etkendir. Fakat çoğu mısır yetiĢtirilen bölgelerde o ekolojiye uygun çeĢitler 

seçilmediğinden gerçek verim kriterlerine ulaĢılamamaktadır. Bununla beraber 

çeĢitlerin sayısının fazla olması nedeniyle üreticiler seçim zorluğu yaĢamaktadır. 

Ülkemizde 2010 yılı itibari ile tescilli veya üretim izinli toplam 148 melez mısır 

çeĢidinin tarımı yapılmaktadır (Anonim, 2010). Bu denli çok sayıda çeĢit içinde 

her üretici kendi koĢullarına uygun olan en iyi çeĢidi seçmek ve onun tarımını 

yapmak durumundadır. ÇeĢit seçiminde olgunlaĢma süresi, koçan özelliği, tane 

yapısı, tane rengi, sömek rengi, tanenin teknolojik özellikleri, yatmaya, hastalık ve 

zararlılara, soğuk ve sıcağa dayanıklılık, ekim sıklığına tepki ve verim gibi 

faktörler dikkate alınmalıdır (TaĢçılar, 2008). ÇeĢit seçiminde yapılan bir hatanın 

diğer yetiĢtirilme teknikleriyle giderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle çeĢit 

seçiminden hasada kadar tüm yetiĢtirme tekniklerinin eksiksiz olarak bilinmesi ve 

uygulanması Ģarttır. Ġstenen özellikte mısır elde etmenin ilk yolu doğru çeĢit 

seçiminden geçmektedir ( KızılĢimĢek vd., 2005). 

Ülkemizde, tüm bölgelerde az ya da çok mısır üretimi yapılmaktadır. Deniz 

seviyesinden 1500 m yüksekliğe kadar olan ve yağıĢı 250-2500 mm arasında 

değiĢen bölgelerde birinci ve ikinci ürün olarak yetiĢtirilebilmektedir. Bu 

tanımlamayla beraber ülkemizde bölge bazında üretim verileri ise Ģöyledir; %31 ile 

Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alırken, bunu %22 ile Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi, %17 ile Karadeniz Bölgesi, %13 ile Marmara ve Ege Bölgeleri, % 4 ile Ġç 

Anadolu bölgesi takip etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinin payı ise %1‟in altında 

kalmıĢtır (Anonim, 2012). 

Türkiye‟de tane mısırın ekim alanı ve üretimi Çizelge 1.2.‟de verilmiĢtir (Anonim, 

2013). 
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Çizelge 1.2. 2005/2013 yılları Türkiye mısır (tane) ekim alanı, üretimi ve 

verimi(Anonim,2013). 

Yıllar Ekim Alanı (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

2005 6.000.000 4.200.000 700 

2006 5.360.000 3.811.000 721 

2007 5.175.000 3.535.000 684 

2008 5.950.000 4.274.000 720 

2009 5.920.000 4.250.000 719 

2010 5.940.000 4.310.000 726 

2011 5.890.000 4.200.000 717 

2012 6.226.094 4.600.000 739 

2013 6.599.980 5.900.000 895 

 

 

Ege bölgesi, 3.2 milyon ha tarım alanı ve bu tarım alanlarının %60 düzeyindeki 

bölümünde sulu tarım yapılabilir olması ile çok büyük bir üretim potansiyeline 

sahiptir (Anonim, 2011). Ege bölgesinde mısırda dekardan en fazla verim alınan 

iller Manisa, Aydın ve Ġzmir‟dir. Son dönemlerde pamuk tarımının azalması; 

mısıra ve diğer bitkilere verilen teĢvikler yardımıyla ülke genelinde ve Aydın 

ilinde mısır üretim alanları artmaya baĢlamıĢtır. Aydın ilinde 173 bin da alanda 

188 bin ton mısır üretimi gerçekleĢmiĢtir (Anonim, 2013). 

Aydın ilinde en yüksek mısır üretim alanı Çine ilçesindedir (33639 da). Bu 

değerleri Koçarlı (31000 da), Aydın merkez (29728 da), Ġncirliova (13299 da) ve 

Germencik (12517 da) ilçeleri izlemektedir (Anonim, 2010). 

Mısır bitkisinin teknik verim öğeleri yanında, besin değeri açısından da birçok 

özelliğe sahip olması gerekmektedir. Son dönemlerde bu ögelerden biride 

antioksidan miktarıdır. Günümüzde doğal, kaliteli ve dengeli beslenmeyle birlikte 

bazı hastalıkların önlenmesi ya da tedavisi oldukça fazla bir yer teĢkil etmektedir. 

Gıdalarda farklı oranlarda protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerle 

birlikte antioksidan maddelerde önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Gıda 

antioksidanları; insanlarda fizyolojik Ģartlarda oluĢan serbest oksijen radikalleri 

veya serbest nitrojen radikallerden birinin ya da her ikisinin de olumsuz etkilerini 

azaltabilen maddelerdir Ģeklinde tanımlanabilir (MenteĢ-Yılmaz, 2011). 

Gıdaların antioksidan içerikleri ve antioksidanların biyolojik faydaları gıda 

maddesinin cinsine, hasat zamanı ve hasat yöntemlerine, iklime, depolama ve 
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muhafaza ortamının ısısına, nemine, ıĢığına, gıdanın hazırlanmasına hatta kiĢi ve 

toplumların tüketim alıĢkanlıklarına göre de değiĢebilmektedir (MenteĢ-Yılmaz, 

2011). 

Bu çalıĢmada bölgemizde yaygın olarak yetiĢtiriciliği yapılan 8 adet melez atdiĢi 

mısır çeĢitlerinin verim ve verim öğelerine etkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca 

çeĢitlerin tane kalitesine ve beslenme fizyolojisine yönelik protein ve niĢasta 

oranlarının yanında antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

2.1. Verim Karakterleri Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Mısır en yüksek enerji stokuna sahip bitkilerdendir. Mısır bir tohumdan FAO olum 

dönemlerine (FAO 100-800) göre değiĢmekte olup 4 ay gibi kısa bir zaman 

içerisinde 2.5m-4.5m boyunda dev bir bitki ve koçanında 600-1000 tohum 

meydana getirir. Mısırın diğer tahıl cinslerine göre verim potansiyelinin yüksek 

olma durumu; mısır tanesinin yüksek oranda enerji depolamasından ve diğer bir 

neden de kökleri, sapları, yaprakları ve çiçek organlarıyla doğada bulunan etkili 

enerji faktörlerini kullanarak geniĢ bir üretim sağlama yeteneği nedeniyle meydana 

gelmektedir (Kırtok, 1998). 

Bitki çeĢitlerinin genetik potansiyeli, verim üzerine etkili olmakla birlikte (Ülger 

vd., 1987); sulama, ekim sıklığı ve gübreleme miktarı gibi bazı faktörler de bu 

potansiyelin arttırılmasında önem arz etmektedir (Giray ve Ülger, 1996). 

Mısırın bin tane ağırlığı ve tane verimlerinin çeĢitlere göre önemli farklılıklar 

gösterdiği, bin tane ağırlığının çevresel faktörlerden daha fazla etkilendiği ve tane 

veriminde ise çevresel faktörlerden daha çok genetik faktörün önemli etkide 

bulunduğu belirtilmiĢtir (Turgut vd., 1999). 

Mısır tarımında da yüksek verim almanın en önemli yolu uygun yetiĢtirme 

tekniklerini uygulamaktır. Örneğin çeĢit seçiminde yapılan bir hata, diğer 

yetiĢtirme teknikleri ile giderilemez. Bu nedenle çeĢit seçiminde hasada kadar tüm 

yetiĢtirme tekniklerinin eksiksiz olarak bilinmesi ve uygulanması Ģarttır 

(KızılĢimĢek vd., 2005).  

Aydın‟da yürütülen bir çalıĢmada 25 adet melez mısır çeĢidi kullanılmıĢ olup, 

çeĢitler arasında gözle görülebilir bir performans farkı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; tane verimi 1225-

1549 kg/da, bin tane ağırlığı 360 - 470 g, koçan boyu 18.7-22.5 cm ve koçanda sıra 

sayısı 13.8-17.8 adetarasında değiĢim göstermiĢtir (Konak vd., 1998).  

Cesurer vd. (1999) 1997-98 yıllarında iki yıl süreyle KahramanmaraĢ koĢullarında 

yürüttükleri tarla denemelerinde, 8 farklı melez mısır çeĢitlerini kullanmıĢlardır. 

ÇeĢitlerin bin tane ağırlığı ve tane verimi gibi birçok özellikleri incelenmiĢtir. 

Ġncelenen özelliklerin yıllar arasındaki farklılıkları önemsiz, bin tane ağırlığı ve 
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tane verimi bakımından önemli bulunmuĢtur. Tane verimi 940.1 -1110.6 kg/da ve 

bin tane ağırlığı 313 -367 g arasında farklılık göstermiĢtir. 

ÇarĢamba Ovasında 1 adet yerli ve 14 adet hibrit mısır çeĢidi ile yapılan bir 

araĢtırmada, çeĢitler arasında önemli farklılık görülmüĢtür.  ÇalıĢmada tane verimi 

460.6-1068.5 kg/da, bin tane ağırlığı 325.2-525.7 g, koçan boyu 15.7-20.8 cm ve 

koçanda tane sayısı 458.7-525.7 adet arasında değerler elde edildiği belirtilmiĢtir 

(Sezer ve Gülümser, 1999). 

Harran Ovası‟nda 3 farklı mısır çeĢidi kullanılarak yapılan çalıĢmada tane verimi 

452.5-1093 kg/da,bin tane ağırlığı 288.9-370 g, koçan boyu 14.5-18.7 cm ve 

koçanda tane sayısı 351-517 adet arasında değiĢim göstermiĢtir (Tanrıverdi, 1999).  

Turgut vd. (1999) Bursa koĢullarında 13 melez mısır çeĢidiyle yürüttükleri 

çalıĢmalarında tane verimi, koçan boyu, koçanda tane sayısı ve bin tane ağırlığı 

arasında iliĢkilerin istatistiki açıdan önemli farklılıkların olduğunu belirtmiĢtir. 

Tane verimi 1192 -1879.5 kg/da, bin tane ağırlığı 233-315 g ve koçan boyu 17-

21.7 cm arasında değiĢtiğini bildirmektedirler.  

Tokat‟ın Erbaa lokasyonunda 1998-1999 yıllarında ana ürün olarak yapılan 

çalıĢmada farklı ekim zamanlarının verim ve verim komponentlerini belirlemek 

üzerine araĢtırma yürütülmüĢtür. Dört farklı melez mısır çeĢidi kullanılan 

çalıĢmada; çeĢitler arasında tane verimi999.8-1099.8 kg/da, bin tane ağırlığı 337.8-

349 g,koçan uzunluğu 17.9-20.7 cm, koçan tane ağırlığı 173.9-235.9 g ve koçanda 

tane sayısı 568.6-615.5adet arasında değiĢim göstermiĢtir (Sönmez, 2000). 

Cesurer ve Ünlü (2001) tarafından 1998 yılında KahramanmaraĢ koĢullarında 2 

farklı lokasyonda (AvĢar Köyü, Türkoğlu Ġlçesi) yürütülen bir çalıĢmada, 16 mısır 

çeĢidi kullanılmıĢtır. ÇeĢitlerin tane verimi ise 702.6-1109.6 kg/da ve bin tane 

ağırlığı 284.2-370.2 g arasında değiĢim göstermiĢtir. Yörede tane verimi göz önüne 

alındığında; Trebbia, P32K61, P3394, XL72AA, Missouri, Sele,Rx947 ve Tambre 

gibi bazı melez mısır çeĢitlerinin ön plana çıktığını bildirmiĢlerdir. 

Değirmenci ve Avcıoğlu (2001), ana ürün koĢullarında dört mısır çeĢidinin koçan 

özellikleri ve tane verimini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada incelenen 

özellikler bakımından çeĢitler arasında önemli farklılıkların bulunduğunu tespit 

etmiĢlerdir. 
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Ġlarslan vd. (2002) Türkiye‟nin farklı bölgelerine ait 8 atdiĢi mısır yerel 

populasyonu ile yapılan çalıĢmada; morfolojik özelliklerden, koçan ve tane 

özellikleri önemli derecede farklılık göstermiĢtir. Populasyonların kendi içinde 

varyasyonun istatistiki olarak önemli bulunup koçan boyu 15 -20.7 cm ve koçanda 

sıra sayısı 11-14.7 adet arasında değiĢim göstermiĢtir.  

Babaoğlu (2003) Edirne‟de 36 adet melez ve atdiĢi mısır kullanarak yaptığı 

çalıĢmasında mısır genotiplerinin çeĢitli agronomik ve teknolojik karakterleri 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada tane verimi 606.9-1104 kg/da, bin tane ağırlığı 274.7-

392.4 g, koçan boyu 17.5-24 cm, koçanda sıra sayısı 13.8-17.1 adet ve tohum 

sırasında tane sayısı 34.6-44.3 adet arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. 

Öktem (2003), tarafından Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve 

Uygulama Arazisinde 1994-1995 yılları arasında 10 mısır çeĢidi ile yapılan 

araĢtırmada Harran Ovası koĢullarına uygun ikinci ürün mısır çeĢitlerinin 

belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre; denemeye alınan bütün 

çeĢitler 1000 kg/da‟ın üzerinde verim vermiĢlerdir. Ancak Dracma ve P3394 

çeĢitleri tane verimi açısından bölge için ön plana çıktığını bildirmiĢtir. 

Öktem ve Öktem (2003), Harran Ovası ikinci ürün koĢullarında 1999 ve 2000 

yıllarında tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerürlü olarak yürüttükleri 

araĢtırmada 15 adet at diĢi hibrit mısır genotipi kullanmıĢlardır. AraĢtırmada tane 

verimi yanında hasatta tane nemi, koçan uzunluğu ve bin tane ağırlığı gibi 

özelliklerde incelenmiĢtir. AraĢtırılan özellikler açısından her iki deneme yılında 

da genotipler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıĢtır. 

Öz ve Kapar (2003), Samsun yöresi Ģartlarında 3 yıl yürüttükleri bir araĢtırmada 12 

çeĢit ve çeĢit adaylarının verim ve verim unsurları ve stabilite durumlarını 

incelemiĢlerdir. ÇeĢit ve çeĢit adayları arasında önemli farklılıklar olduğunu 

belirtmiĢlerdir AraĢtırmada tane verimi 883-1212 kg/da ve tane/koçan oranı ise % 

80.78-85 arasında değiĢmiĢtir. 

Öz ve Kapar (2003a), Karadeniz Bölgesi koĢullarına uygun hibrit mısır çeĢitlerinin 

belirlenmesi amacıyla yürüttükleri ıslah çalıĢmalarında yer alan genotiplerin tane 

verimi değerlerinin 916-1349 kg/da ve tane/koçan oranının %80.0-85.1 olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 
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Ayrancı ve Sade (2004) Konya koĢullarında melez mısır çeĢitlerinin verim ve 

verimle iliĢkili özelliklerini inceleyerek, bölgede tane ürünü için yetiĢtirilebilecek 

atdiĢi melez mısır çeĢitlerini belirlemek amacıyla bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. 1998 

yılında Konya koĢullarında kurulan denemede 14 atdiĢi melez mısır çeĢidi 

kullanmıĢlardır. Tane verimleri 644-1091 kg/da,bin tane ağırlığı 202.86-341.22 g, 

koçan boyu 16.07-21.52 cm, koçanda tane ağırlığı 134.66-242.33 g ve koçanda 

tane sayısı 549.43-719 adet arasında değiĢmiĢtir.  

Ekin (2004), Çukurova koĢullarında ikinci ürün koĢullarında 15 farklı mısır 

çeĢidiyle yaptığı çalıĢmada, en yüksek tane verimini Falkner çeĢidiyle 1164 kg/da 

ve en düĢük tane verimini Luce çeĢidiyle723 kg/da elde etmiĢtir. Koçan çapı 

artığında tek koçan ağırlığının arttığı, bununla birlikte tek koçan ve tane ağırlığının 

artmasıyla birlikte dekara tane veriminin de arttığını saptamıĢtır.  

Sarıkurt (2005) Diyarbakır sulu koĢullarında 2. ürün olarak yetiĢtirilen mısırda 

verim ve bazı tarımsal karakterler ile karakterler arası iliĢkilerin saptanması 

üzerine yaptıkları çalıĢmada 12 farklı mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada tane 

verimi 1137.7-1489.7 kg/da, koçan boyu 14.5-19.4 cm ve koçanda tane sayısı 

520.4-708.4 adet ve arasında olduğu bildirilmiĢtir.  

Kapar ve Öz (2006) 27 adet tek melez mısır çeĢidi Samsun merkez, Bafra ve 

Amasya lokasyonlarında denemeye alınmıĢtır. Tane verimi değerlerinde istatistiki 

açıdan önemli farklılıklar sergilemiĢ olup, 845-1190 kg/da arasında değiĢim 

göstermiĢtir. 

KonuĢkan (2006), tarafından Çukurova ekolojik koĢullarında 6 kendilenmiĢ mısır 

hattı ile bunların 30 F1 melezini içeren tam diallel melez mısır popülasyonunda 

verim ve verim komponentleri için; genetik yapıyı, genel ve özel uyum 

yeteneklerini ve melez güçlerini belirlemek amacıyla çalıĢma yapılmıĢtır. Anaç ve 

tek melezlerde sırasıyla; tane verimi403-737 kg/da ve 575-1424 kg/da, koçanda 

tane ağırlığı56.7-132.8 g ve 69.6-214.8 g, koçan uzunluğu 15-19.9 cm ve 16.9-21.6 

cm bununla birlikte koçanda tane sayısı 280-489 adet ve 402-812 adet arasında 

bulmuĢtur. 

ġirikçi (2006), KahramanmaraĢ‟ta ikinci ürün koĢullarında beĢ farklı ekim sıklığı 

ile mısır bitkisinin verim ve verim öğelerine etkisi konusunda iki yıl süre ile 

yaptığı araĢtırmada üç melez mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 
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ortalama tane verimi 1187 kg/da, bin tane ağırlığı 351 g, koçan uzunluğu 22.5 cm 

ve koçanda tane sayısı 541 adet olarak belirtmiĢtir.  

Yılmaz ve Öner (2006), Diyarbakır ekolojik koĢullarında, ana ürün olarak 

yetiĢtirilebilecek, bölgeye uygun yüksek verimli mısır çeĢitlerini belirlemek 

amacıyla 15 hat ve çeĢitle çalıĢma yürütmüĢlerdir. 2005 yılında yaptıkları 

araĢtırmada en yüksek tane veriminin TTM-2000-10 (1215.5 kg/da) hattından ve 

en düĢük tane verimini ise Simon çeĢidinden (784.9 kg/da) elde edildiğini ifade 

etmiĢlerdir. 

Sezer vd. (2007), Bafra ovasında ana ürün olarak yetiĢtirilebilecek melez mısır 

çeĢitlerinde verim ve verim ögelerini belirlemek amacıyla 2004 ve 2005 yıllarında 

yürüttükleri denemelerde 25 adet melez mısır çeĢidini denemelerine almıĢlardır. 

ÇeĢitleri koçan uzunluğu, koçandaki tane sayısı, bin tane ağırlığı ve tane verimi 

karakterleri bakımından incelemiĢlerdir. Denemede yer alan çeĢitler arasında verim 

ve verim unsurları açısından önemli farklılıklar elde edilmiĢtir. Koçan boyu 18.2-

21.6 cm, koçanda tane sayısı 443.8-831.8 adet, bin tane ağırlığı 308.0-423.2 g ve 

tane verimi 744.3-1382 kg/da arasında olduğu belirtilmiĢtir. 

Turkay vd. (2007) Çukurova koĢullarında 5 farklı melez mısır kullanılarak iki yıl 

süre ile yapılan çalıĢmada; koçan boyu 17.7-19.7 cm, koçanda tane sayısı 616.7-

734.5 adet, bin tane ağırlığı 297.8-366.5 g ve tane verimi 1052.4-1249.3 kg/da 

olduğu rapor edilmiĢtir. 

Vartanlı ve Emeklier (2007), Ankara‟da yaptıkları bir araĢtırmada FAO 500-600 

olum grubunda yer alan 12 melez mısır çeĢidini denemeye almıĢlardır. Elde 

ettikleri sonuçlara göre OSSK 602 çeĢidi ile en yüksek verim elde edilmiĢ ve tane 

verimi 1577 kg/da-1903 kg/da arasında olduğu bildirilmiĢtir.  

Cömertpay (2008) Türkiye‟nin farklı bölgelerinden toplanan ve Menemen gen 

bankasından temin edilen 20 atdiĢi-sert mısır popülasyonunda çeĢitlerin tane verim 

özelliklerinin incelendiği bir çalıĢmasında; tek bitki verimi 14-272 g, koçanda tane 

ağırlığı 66.3-101.8 g, koçan boyu 8.5-26 cm ve koçanda tane sayısı 60-780 adet 

arasında değiĢtiği bulunmuĢtur.  

Özmen (2008) 17 farklı mısır çeĢidi kullanılarak 4 farklı lokasyonda yürütülen 2 

yıllık yaptığı çalıĢmasında; tane verimi 1267-1560 kg/da, bin tane ağırlığı 312-
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366g, koçandaki sıra sayısı 14.1-17.6 adet ve koçan boyu 18.4-20.7 cm arasında 

değer aldığını saptamıĢtır. 

Öz vd. (2008) Samsun ve Konya Ģartlarında mısır bitkisinde iki lokasyonlu bir 

çalıĢma yürütmüĢlerdir. Ġki lokasyonun birleĢtirilmiĢ analizinde tane verimi 

bakımından en yüksek tane verimi 2006 yılında TTM 2000-9 çeĢidinden (1256 

kg/da) alınmıĢ, bunu TTM 93-4 (1192 kg/da) çeĢidi takip etmiĢtir. 2007 yılında ise 

DKC 5783 çeĢidi (1262 kg/da) en yüksek tane verimini vermiĢ ve P 3394 çeĢidi 

(1224 kg/da) ve TTM 97-30 (1195 kg/da) çeĢidi takip etmiĢtir. 

Gökmen vd. (2009) tarafından Türkiye‟nin farklı bölgelerinde yaygın olarak 

üretimi yapılan atdiĢi mısır çeĢitlerinin tane verimini belirlemek amacıyla 

çalıĢmayı yürütmüĢlerdir. Tokat, Adana, Sakarya ve Samsun koĢullarında 

yaptıkları çalıĢmada verim bakımından genotipler arasında önemli farklar 

bulmuĢlardır. ÇeĢitlerin ortalama verim değerleri incelendiğinde Sakarya‟da 1476 

kg/da ile en yüksek, Tokat‟ta 1369 kg/da, Adana‟da 1329 kg/da ve Samsun „da 

1209 kg/da ile en düĢük bulunmuĢtur. 

Koca vd. (2009) Aydın ilinde 7 farklı mısır çeĢidi kullanılarak yapılan bir 

çalıĢmada tane verimi, verim öğeleri ve teknolojik özellikleri belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, koçan boyu ve koçanda tane sayısı bakımından çeĢitler 

arasında çok önemli, tane verimi bakımından önemli ve bin tane ağırlığı 

bakımından ise çeĢitler arasındaki fark önemsiz bulunmuĢtur. ÇeĢitler farklılık 

gözlenmiĢ olup, tane verimi 951-1356 kg/da, bin tane ağırlığı 323-347 g, koçan 

boyu 17.3-19.5 cm ve koçanda tane sayısı 454.7-597.2 adet arasında değiĢmiĢtir. 

Koca vd. (2009a) tarafından Aydın koĢullarında yetiĢtirilen birinci ve ikinci ürün 

mısır arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla kurulan çalıĢma iki yıllık 

olarak yürütülmüĢtür. Tarla denemesi 2005 ve 2006 yıllarında birinci ve ikinci 

ürün olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuĢtur. 

Farklı 2 melez mısır çeĢidi (P31G98, 32K61) çalıĢmanın materyalini 

oluĢturmuĢtur. Birinci üründe tane verimi 1037-1647 kg/da, bin tane ağırlığı 290-

367 g, koçan boyu 17-20 cm ve koçanda tane sayısı 461-682 adet arasında olduğu 

saptanmıĢtır. Ġkinci üründe ise tane verimi 728-1083 kg/da, bin tane ağırlığı 247-

367 g, koçan boyu 15.2-19.4 cm ve koçanda tane sayısı 423-589 adet olduğu 

saptanmıĢtır. 
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KuĢaksız ve KuĢaksız (2009) tarafından 7 melez mısır çeĢidi verim ve verim 

komponentlerinin belirlenmesi amacıyla Manisa koĢullarında ana ürün olarak 

yetiĢtirilmiĢtir. Tane verimi 725.93-899.66 kg/da, koçan boyu 19.30-21.46 cm, 

koçan boyu 3.90-4.08 cm, koçanda sıra sayısı 14.85-18.03 adet ve koçanda tane 

sayısı 503.06-748.70 adet arasında olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Öktem ve Öktem (2009) yaptıkları çalıĢmada ġanlıurfa yöresinde 26 farklı atdiĢi 

mısır kullanmıĢlardır. ÇalıĢmalarında çeĢitlerin tane verimlerinin 811 ile 1636 

kg/da aralığında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. 

Özsisli vd. (2009) tarafından 10 melez mısır çeĢidi kullanarak KahramanmaraĢ 

koĢullarında yürütülen çalıĢmada; tane verimi birinci üründe 791-1332 kg/da iken 

ikinci üründe 781-1002 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir.  

2.2. Kalite Karakterleri ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Dünyada üretilen mısırın ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin artmasıyla birlikte,  

insan beslenmesinde kullanımı artmaktadır (Kırtok, 1998). Dünya nüfusunun, 

enerji ve protein ihtiyacının büyük bir kısmını karĢılayan tahıllar içerisinde ayrı bir 

önemi olan mısır bitkisiyle ilgili kalite çalıĢmalarının yapılması önem arz 

etmektedir (Sezer ve Yanbeyi, 1997). 

Günümüzde yetiĢtirilen melez mısırların tane içeriğinde ortalama % 4 yağ, % 9 

protein, % 73 niĢasta ve % 14 diğer bileĢikler bulunmaktadır (Laurie vd., 2004). 

Mısırdaki yağ oranı canlılar için önem arz etmektedir. Bunun sebebi ise, yağın 

kalori içeriği yaklaĢık olarak niĢastadan 2.25 kat daha fazladır (Alexander, 1988). 

Bu yüzden çiftlik hayvanlarının yüksek kalorili yem ihtiyaçlarını karĢılayabilmek 

için yağ içeriği yüksek mısırlar geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ancak, yağ içeriği 

yüksek mısırlarda yağ içeriğini yükseltirken, protein içeriği azalmaktadır 

(Alexander, 1988; Bocanski vd., 1998). 

Sade (1987) tarafından Konya‟da mısırın verim ve kalite özelliklerini belirlemek 

amacıyla çalıĢma yürütmüĢtür. Bu çalıĢmada, 13 melez mısır çeĢidi kullanılarak 

ham protein oranı % 8.2-11.4 arasında değiĢim gösterdiği bildirilmiĢtir.  

Orman ve Schumann (1991) tarafından ABD‟de 30 lokasyonda yetiĢtirilmiĢ 156 

adet yerel mısırdan 500‟er adet tane seçilerek NIRS cihazında protein, niĢasta ve 

yağ oranlarını incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda protein oranı % 7.94-16.82, 
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niĢasta oranı % 62.67-73.25, ve yağ oranı ise % 2.09-4.94 arasında değiĢim 

göstermiĢtir.  

Kurle vd. (1993), A.B.D.'de 2 yıl süreyle bazı mısır ve silaj sorgum çeĢitleriyle 3 

lokasyonda yürüttükleri araĢtırmada; sorgumda protein oranı % 4.8, mısırda 

protein oranı % 8.6 ve ham protein verimi 80.71-140.12 kg/da arasında değiĢim 

gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

Kurt (1996) tarafından üçü yerli, ikisi kompozit ve dördü de melez olmak üzere 9 

mısır çeĢidi kullanılarak Samsun ekolojik koĢullarında ekilmiĢtir. AraĢtırmada ham 

protein içeriği % 7.49-9.51 ve yağ içeriği% 4.31-6.33 arasında değiĢim gösterdiği 

bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmadaki beyaz sert, sarı sert ve sarı atdiĢi olmak üzere 3 yerel 

mısırın teknolojik özellikleri incelendiğinde; ham protein içeriği % 8.4-9.51 ve yağ 

içeriği % 4.31-6.33arasında değerler almıĢtır.  

Mısır tanesi ortalama niĢasta oranı % 61-78, lif oranı % 8.3-11.9, protein oranı% 6-

12, yağ oranı % 3.1-5.7 vekül oranı % 1.1-3.9 arasında değerler içermektedir. 

Tanenin ağırlıkça ortalama %5‟ini yağ oluĢturmaktadır. Tanede bulunun yağ ise; 

endospermde %1, embriyoda %33, kabukta %1 ve sapçıkta %4 oranında 

bulunmaktadır (Kırtok, 1998) Mısır diğer bitkilerle kıyaslandığında, düĢük yağ 

içeriğine sahip olmasına rağmen; ülkemizde toplam üretilen ve tüketilen mısır yağı 

ciddi bir önem arz etmektedir. Ticari olarak kullanılan mısır yağının büyük bir 

kısmını mısırdaki depo lipidleri olan trigliseridler oluĢturmaktadır. Bununla 

birlikte; fosfolipidler, glikolipidler, hidrokarbonlar, fitosteroller, serbest yağ asitler, 

karotenoidler, tokoller ve waxlar mısır tanesinde bulunan diğer lipidlerdir (White 

ve Weber, 2003 ). 

NiĢasta, bitkilerin kök, yumru ve tohumlarında granüler olarak bulunan depo 

karbonhidratlarıdır. Dünyada hemen hemen bütün bitkilerde bulunmasına rağmen 

üretim için sadece birkaç bitkide ticari olarak kullanılmaktadır. Mısır da, dünyada 

ticari olarak üretilen niĢastanın en önemli kaynağıdır. Amerika ve Türkiye‟de 

niĢastanın yaklaĢık %95‟i mısırdan elde edilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1997; 

White, 2001).  Mısır niĢastasının kabarma özelliği iyi olduğu için unlu mamul 

yapımında kullanılmaktadır. Renk ve lezzet bakımından değerlendirildiğinde iyi 

kriterlere sahiptir. Hazır çorba imalatçıları da, mısır niĢastası çok iyi su çektiği için 

mısır niĢastasını tercih etmektedirler. Mısır tanesinin yaklaĢık %70‟inden fazlası 
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niĢastadır. NiĢasta tane içerisinde, endospermde yaklaĢık %86, embriyoda %8, 

kabukta %7, sapçıkta ise %5 Ģeklinde dağılmıĢtır (Kırtok, 1998). 

Adom ve Liu (2002), tarafından tahılların antioksidan aktivitesini belirlemek üzere 

çalıĢma yürütülmüĢlerdir. Toplam fenolik madde içeriğinin en yüksek mısırda 

(15.55±0.60 μmol GAE/g) olduğu, buğday (7.99±0.39 μmol GAE/g), yulaf 

(6.53±0.19 μmol GAE/g) ve pirinç (5.56±0.17 μmol GAE/g) değerlerinde 

saptanmıĢtır. Tahıl tanelerini antioksidan aktiviteleri bakımından incelendiğinde 

ise en yüksek mısırda (181.42±0.86 μmol Vitamin C/g) bulunmuĢtur. Bu değerleri 

buğday (76.70±1.38 μmol Vitamin C/g) ve yulaf (74.67±1.49 μmol Vitamin C/g) 

ve pirinç (55.77±1.62 μmol Vitamin C/g) değerleri izlemiĢtir. 

Geren vd. (2003) Ġzmir koĢullarında 1997-1998 yıllarında farklı ekim zamanlarının 

ve değiĢik mısır çeĢitlerinin bazı morfolojik özelliklere olan etkilerini incelemeyi 

amaçlamıĢlardır. AraĢtırmada; hasıl ve kuru madde verimiyle ham protein oranı 

bakımından mısır çeĢitler arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiĢtir. Ham 

kül oranı bakımından da mısır çeĢitleri arasında farklılıklar bulunmuĢtur. Kuru 

madde oranları yönünden ekim zamanları ve mısır çeĢitleri arasında farklılık tespit 

edilmemiĢtir. 

Mısır tohumu tahıllar içerisinde yulaftan sonra en fazla yağ oranına sahip bir 

bitkidir. Ortalama yağ oranı % 4-5 arasında değiĢmekle birlikte, bu oranı % 7‟ ye 

kadar çıkabilmektedir. Mısırdaki yağın yaklaĢık % 80‟ i embriyoda bulunmaktadır 

(Berger, 1962). 

Mısırda tanenin yağ içeriği, koçanda tanenin bulunma durumuna göre 

değiĢmektedir. Koçanın uç, orta ve baĢ kısmındaki tanelerde yağ içeriği % 0.1-0.6 

arasında değiĢmektedir. En yüksek yağ içeriği, genellikle koçanın ortasındaki 

tanelerdedir. Bu nedenle tanedeki yağ verimini belirlemek için koçanın orta 

kısmındaki taneler tercih edilmelidir. Mısır tanesindeki yağ verimi genellikle 

genetik ve çevresel faktörlerden etkilenmekle birlikte, genetik faktörler tanenin yağ 

içeriğinde çevresel faktörlerden daha önemli bir etkiye sahiptir (White ve Weber, 

2003). 

Yıldırım (2004), Çukurova Bölgesinde II. Ürün koĢullarında Adana‟nın farklı 

ilçelerinde farklı mısır çeĢitleriyle yapmıĢ olduğu çalıĢmada; Ceyhan ilçesindeki 

mısır çeĢitlerinde protein ve yağ oranında daha yüksek sonuçlar almıĢtır. Yapılan 
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çalıĢmada protein oranı % 8-8.5, niĢasta oranı % 75-85 ve yağ oranı % 3.5-4.1 

arasında değiĢmiĢtir. 

Adom vd. (2005) tahılların antioksidan aktivitelerini incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

piĢmemiĢ tam tahılların serbest, çözünür konjuge ve çözünmeyen bağlı formlarının 

antioksidan aktivitelerinin yanı sıra komple fitokimyasal profillerinin araĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Test edilen tahıllar arasında toplam fenolik madde içeriği en yüksek 

mısırda (15.55±0.60 μmol GA eĢdeğeri/g tahıl) bulunmuĢtur. Mısırı sırasıyla 

buğday (7.99±0.39 μmol GA eĢdeğeri/g tahıl), yulaf (6.53±0.19 μmol GA 

eĢdeğeri/g tahıl) ve pirinç (5.56±0.17 μmol GA eĢdeğeri/g tahıl) izlemiĢtir. Tahıl 

fenoliklerinin büyük bir bölümünün bağlı formda (mısırda % 85, yulaf ve 

buğdayda % 75, pirinçte % 62) mevcut olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan bu 

çalıĢma sonucunda bağlı fitokimyasalların toplam antioksidan aktiviteye önemli 

katkıda bulunduğu belirlenmiĢtir (buğdayda % 90, mısırda % 87, pirinçte % 71 ve 

yulafta % 58).  

Tekkanat ve Soylu (2005) tek yıllık olarak yürüttükleri çalıĢmalarında 12 mısır 

çeĢidi kullanmıĢlardır. Yapılan çalıĢma sonucunda, ortalama tanede protein oranın 

% 10.3 olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Ragaee vd. (2006); Körfez (Gulf) bölgesinde gıda endüstrisi için seçilen buğday 

unu, arpa, darı ve sorgumun besin kalitesini değerlendirmek amacıyla farklı tahıl 

ürünü ile çalıĢmıĢlardır. Bu tahılların besinsel lif, niĢasta, mineraller, toplam 

fenolik bileĢenler ve antioksidan özellikleri kompozisyonu açısından 

değerlendirilmiĢtir. Tam taneli tahılların antioksidan özellikleri ve toplam fenolik 

içerikleri bulunmuĢtur. Örneklerin DPPH ve ABTS+ radikal süpürme kapasiteleri 

belirlenmiĢtir. Antioksidan aktiviteleri en düĢük buğdayda (4.33 ± 0.17 μmol/g), en 

yüksek ise sorgumda (195.8 ± 8.82 μmol/g) olduğu bildirilmiĢtir. Toplam fenol 

içeriklerinin en düĢük olarak buğday ununda (501±25.5 μg GAE/g)  ve en yüksek 

ise sorgumda (4128 ± 9.3 μg GAE/g) olduğu bulunmuĢtur. Yapılan çalıĢma 

sonucunda sorgumun en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu bulunmuĢtur. 

Jiang vd. (2007)  tarafından 109 adet nitelikli mısır hattı ile 200 adet hibrit 

populasyonundan aldıkları mısır tanelerinde niĢasta, yağ ve protein içeriği gibi 

tanenin kimyasal kompozisyonunu tespit etmek amacıyla NIRS kalibrasyon 

modeli geliĢtirmiĢtir. Referans metotlarla belirlenen değerler ile NIRS tarafından 

tahmin edilen değerleri arasında yüksek iliĢkiler olduğunu belirlemiĢlerdir. Yapılan 
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çalıĢma sonucunda; NIRS cihazının özellikle ıslah programlarında niĢasta, protein 

ve yağ içeriklerini belirlemek amacıyla kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Kim vd. ( 2007) öğütülmüĢ ve öğütülmemiĢ arpa gruplarında fenolik madde içeriği 

191.6 ± 26.2- 403.8 ± 144.9  μg/g arasında değiĢmiĢtir. 

Vartanlı ve Emeklier (2007) tarafından Ankara koĢullarında yetiĢtirilen 12 melez 

mısır çeĢidinin tane verimi ve kalite özelliklerini belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda; tanedeki yağ oranının %2.04 ile %6.90 arasında değiĢtiği 

bulunmuĢtur. Protein oranının ise, %6.21 ile %8.65 arasında değiĢtiği tespit 

edilmiĢtir. 

Berardo vd. (2009) tarafından yakın kızıl ötesi spektrofotometre (NIRS) 

kullanılarak toplamda 1245 mısır kullanarak yapılan çalıĢmada protein oranındaki 

değiĢim % 12.52-15.16 ve yağ oranındaki değiĢim ise % 5.26-7.17 olarak 

belirlenmiĢtir. 

Kalkan ve Sade (2009) 3 farklı melez mısır çeĢidi ve 4 farklı hasat zamanında 

yaptıkları bir çalıĢmada; protein içeriğiyle, tane verimi arasında ve protein ile 

niĢasta oranı arasında negatif bir değiĢim olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna 

göre; mısır tanesindeki protein, niĢasta ve yağ oranları bakımından çeĢitler 

arasındaki farklılık önemli, hasat dönemleri ise önemsiz bulunmuĢtur. 

AraĢtırmada; en yüksek tane verimi 1822 kg/da ile PR31G98 mısır çeĢidinde en 

düĢük protein oranı % 9.93 olduğu bulunmuĢtur. Aynı zamanda en düĢük tane 

verimi 1288 kg/da görülen DK585 mısır çeĢidinde ise en yüksek protein oranı % 

10.45 tespit edilmiĢtir. Tanedeki yağ oranı bakımından ise PR31G98 ( % 4.51) 

melez mısırı en yüksek değeri ortaya çıkmıĢtır. PR31G98 çeĢidinin yağ oranının en 

yüksek olmasının nedeni embriyosunun büyük olmasından meydana geldiği ifade 

edilmiĢtir. 

Ali vd. (2010) tarafından 2007 yılında kuraklık stresi ile ilgili yaptıkları 

çalıĢmalarında mısır tohumun bileĢenlerini incelemiĢlerdir. Pakistan‟da yaygın 

olarak kullanılan Agaiti-2002 ve EV-1098 olmak üzere iki çeĢidi araĢtırmalarında 

kullanmıĢlardır. ÇalıĢmada protein içeriği % 6.59-8.16, niĢasta içeriği % 58.33-67, 

yağ içeriğini % 2.39-3.92, lif içeriği % 2.82-3.42 ve kül içeriği % 1.89-2.28 

arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. 
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Bacchetti vd. (2013) Ġtalya‟da 5 farklı lokasyonda yürüttükleri çalıĢmalarında 

mısırda fenolik birleĢikler ve antioksidan kapasitesi belirlemeyi amaçlamıĢlardır. 7 

farklı mısır genotip kullanılan araĢtırmada toplam fenol içeriği 115.4 ± 9.3- 175.50 

± 6.8 mg/100 g ve toplam antioksidan aktivite değeri 2429 ± 406 - 1827 ± 90  

μmolTE/100 g olarak bulunmuĢtur. Karbonhidrat oranı % 76-78, protein oranı % 

7.8-9.1 ve yağ oranı % 3.8-5.5 arasında bulunmuĢtur. 

Yiğit (2015) tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye‟nin farklı ekolojilerinde yetiĢen 

46 adet ekmeklik buğday ve 4 adet farklı özelliklere sahip Alman ekmeklik buğday 

çeĢitleri kullanılmıĢtır. ÇeĢitler arasında farklılıklar bulunmuĢ olup, toplam 

antioksidan aktiviteleri %11.89-26.33 ve toplam fenol içerikleri 102.46-211.85 μg 

GAE/g arasında bulmuĢtur.  

Dumral-Çağlayan (2015) Aydın ilinde 2014 yılında ana ürün olarak Competo, 

31D24, 3167, DKC 6876 olmak üzere 4 farklı çeĢit yetiĢtirilmiĢtir. Yapılan 

çalıĢma sonucunda mısırda tanede protein oranı % 6.1-7.9, niĢasta oranı % 60.8-

64.2, ham yağ oranı % 2.7-3.3, lif oranı% 1.3-2.1 ve kül oranı % 1.07-1.16 

arasında değerler aldığınıbelirtmiĢtir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Denemede Kullanılan Mısır ÇeĢitleri ve Özellikleri 

AraĢtırmada, Ege Bölgesinde yetiĢtirilen 8 farklı melez mısır çeĢidi kullanılmıĢtır. 

ÇeĢitler ve özellikleri aĢağıda kısaca tanımlanmıĢtır.  

3.1.1.1. Competo 

130 gün süren yetiĢtirme periyoduna sahiptir. Kök ve gövde yapısı güçlü olup 

yatmaya karĢı dirençlidir. Bu çeĢitte adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Ekim 

sıklığında önerilen bitki sayısı 7.800-8.100 bitkidir. Hafif-orta bünyeli ve derin 

profilli topraklarda yetirilmesi optimum verim için idealdir. Ana ve ikinci ürün 

ekimleri için yetiĢtirilebilir (Anonim, 2014a). 

3.1.1.2. DKC 6876 

AtdiĢi mısır olan DKC 6876 FAO 700 olum grubuna aittir. Verim potansiyeli 

yüksek ve stres koĢullarına dayanıklıdır. Toprak seçiciliği olmayıp, her türlü 

toprak yapısında yetiĢtirilebilir. Çok güçlü kök ve gövde yapısına sahiptir. Yüksek 

adaptasyon kabiliyetine sahip olup, ana ürün ekilen tüm bölgelerde ekilebilir. 

Ekimde optimum bitki sıklığı 8.500 - 9.000 bitki/ da olarak tavsiye edilmektedir 

(Anonim, 2014b). 

3.1.1.3. P 31D24 

P 31D24 çeĢidinde tane yüksek hektolitre ağırlığına sahiptir. Bitkide sap yapısı ve 

kök sistemi kuvvetlidir. Bu sebepten dolayı yatmaya dayanımı yüksektir. Tane 

yapısının özellikleri nedeniyle yem sanayi için uygun bir çeĢittir. Kısa süreli stres 

Ģartlarında yüksek dayanıklılık gösterebilir. Kumsal ve orta bünyeli toprak 

yapısında optimum verim verme eğilimindedir. Sap hastalıklarına karĢı dayanımı 

yüksektir. Tane nemini kaybetme hızı ve yeĢil kalma yeteneği yüksektir  (Anonim, 

2014c). 
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3.1.1.4. P 3167 

Adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Ege ve Akdeniz Bölgesinde ana ürün olarak 

ekilebilir. 136 günde olgunlaĢır. Tane kalitesi yüksektir. Yaprak hastalıklarına 

özellikle pas hastalığına karĢı dayanımı yüksektir. Sıcak ve kurak Ģartlara dayanımı 

yüksektir. Makinalı hasada uygundur. Ekimde optimum bitki sıklığı 7000-7200 

adet/da olarak tavsiye edilmektedir (Anonim, 2014d). 

3.1.1.5. Kalipso 

Kalipso çeĢidi FAO 650-700 olum grubuna aittir. Verim potansiyeli yüksektir. 

Hasatta yeĢil kalma yeteneği ve tane nemini kaybetme hızı yüksektir. Hastalık ve 

zararlılara karĢı mukavemeti yüksektir. Yüksek hektolitre ağırlığına sahiptir. Farklı 

çevre Ģartlarına adaptasyon yeteneği yüksektir (Anonim, 2014e). 

3.1.1.6. Ġndaco 

Tek melez, orta geçci melez mısır tohumudur. Verim potansiyeli yüksektir. 

Hektolitre ağırlığı yüksektir. Bitki sağlam ve kalın gövdeli olduğu için yatmaya 

dayanımı yüksektir. Hasatta tane nemi düĢüktür. Çukurova, Ege ve GAP 

Bölgelerinde ana ve ikinci ürün olarak ekilebilir. Diğer bölgelerde ise sadece ana 

ürün olarak ekimi idealdir (Anonim, 2014f). 

3.1.1.7. SY Lucroso  

Sy Lucroso çeĢidinin adaptasyon kabiliyeti yüksektir. OlgunlaĢma süresini 

yaklaĢık 125 günde tamamlar. Ana ürün ve ikinci ürün mısır ekilebilir Ekim 

dönemleri değiĢmekle birlikte silaj veya tane mısır üretimine uygundur. ÇıkıĢ 

kabiliyeti yüksektir. Güçlü kök ve gövde yapısı olduğu için yatmaya karĢı 

dayanıklıdır. KoĢullara bağlı olarak değiĢmekle birlikte ekimde optimum bitki 

sıklığı 8.000-8.300 bitki / dekar olarak tavsiye edilmektedir. Hektolitre ağırlığı ve 

tane kalitesi yüksektir. Hafif-orta bünyeli ve derin profilli topraklarda toprak 

yapısında optimum verim verme eğilimindedir (Anonim, 2014g). 

3.1.1.8. Colonia 

Colonia çeĢidi FAO 650 olum grubundadır. Bitki tane veya silaj amaçlı ekimi 

yapılabilir. Bölgelere göre değiĢmekle birlikte ortalama 125 günde tane üretimi ve 
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95-100 günde silaj üretimi için hasat olgunluğuna ulaĢır. Tane veriminin yüksek 

olması silaj kalitesini artırır. Bin tane ağırlığı yaklaĢık 370- 375 g'dır. Koçan ucu 

kapalı olup koçan hastalıklarına dayanıklıdır. Koçan konik- silindirik yapıdadır. 

Tane/koçan oranı yüksektir. Koçanlar orta yükseklikte olup silaj amaçlı ekimlerde 

yatmaya dayanıklıdır. Bitki yapısı güçlü ve uzun boyludur. Dik, geniĢ ve bol 

yaprak yapısına sahiptir.  Güçlü kök yapısı ile kuraklığa dayanımı yüksektir 

(Anonim, 2014h). 

3.1.2. Deneme Yeri 

AraĢtırma 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 

AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği deneme alanlarında, Tarla Bitkileri Bölümü 

laboratuvarında ve Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda 

Güvenliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezinde (TARBĠYOMER) yürütülmüĢtür.  

 

ġekil 3.1. Mısır ekimi  

3.1.3. Deneme Yerinin Ġklim Özellikleri 

Denemenin yürütüldüğü Aydın ilinde iklimi, Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazları 

sıcak ve kurak, kıĢları yağıĢlı ve ılık geçmektedir. Çizelge 3.1‟de, 2014 yılına ait 
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mısır yetiĢme döneminde Aydın ilindeki ortalama sıcaklık ve toplam yağıĢ ile uzun 

yıllara iliĢkin veriler verilmiĢtir. 

Çizelge 3.1. Aydın ili 2014 mısır yetiĢme dönemine ait ortalama sıcaklık (°C), 

toplam yağıĢ (kg/m²) ve uzun yıllara ait veriler (Anonim, 2014) 

 

Aylar 
Ortalama Sıcaklık(°C) Toplam YağıĢ (kg/m²) 

2014 1960-2013 2014 1960-2013 

Nisan 17.3 15.8 76.3 54.1 

Mayıs 21.6 20.9 14.8 34.3 

Haziran 25.7 25.9 51.5 12.6 

Temmuz 28.8 28.4 - 4.0 

Ağustos 29.7 27.5 - 1.8 

Eylül 24.0 23.4 5.0 12.9 

 

 

 

ġekil 3.2. Mısır denemesinden bir görünüm 

 

AraĢtırmanın yapıldığı Haziran ayı hariç 2014 yılında ortalama sıcaklıklar 

incelendiğinde; 1960-2013‟e ait ortalamalara göre sıcaklık derecelerinde daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  

AraĢtırmanın yapıldığı 2014 yılına ait toplam yağıĢ miktarına bakıldığında; Mayıs, 

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yağıĢ miktarı 1960-2013‟e ait ortalama 
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değerlerinin altında kaldığı görülmektedir. Nisan ve Haziran aylarında uzun yıllar 

ortalamasına göre toplam yağıĢ miktarının fazla olduğu görülmektedir.  

3.1.4. Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 

Deneme alanından alınan toprak örneğinin analiz sonuçları Çizelge 3.2‟de 

verilmiĢtir. 

Çizelge 3.2. Deneme tarlasının toprak analiz sonuçları 

 

Toprak tekstürü (%) 

pH 

Organik 

madde  

(%) 

P (ppm) K (ppm) 
Kum Mil Kil 

72.0 16.7 11.3 8.4 1.2 21 176 

Kumlu Tınlı Alkali DüĢük Yüksek DüĢük 

 

Toprak analizi sonuçları incelendiğinde deneme alanı topraklarının kumlu tınlı 

bünyeye sahip, reaksiyonu alkali karakterli ve organik madde miktarı bakımından 

düĢük olduğu görülmektedir. Toprağın içerdiği makro besin elementlerinin 

miktarlarına bakıldığında ise K miktarının düĢük ve P miktarının yüksek olduğu 

görülebilir (Çizelge 3.2). 

3.2. Yöntem 

AraĢtırma 2014 yılında tarla denemeleri ve laboratuvar çalıĢmaları olarak iki ayrı 

kısımda yürütülmüĢtür. Tarla denemeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarımsal AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde deneme arazilerinde 

kurulmuĢtur. Mısır hasat iĢlemlerinden sonra yürütülen laboratuvar çalıĢmaları ise 

Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarında ve Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal 

Biyoteknoloji Merkezi Laboratuvarında yapılmıĢtır. 

3.2.1. Deneme Deseni 

2014 yılında ana ürün olarak yürütülen denemede tane mısır yetiĢtiriciliğinde 8 

farklı çeĢit uygulaması ile tek faktör ele alınmıĢtır. Bu çalıĢma tesadüf blokları 

deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuĢtur.  
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3.2.2. Kültürel Uygulamalar 

Ege Bölgesinde yetiĢtirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeĢitlerinin verim, kalite ve 

antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla, Ziraat Fakültesi Tarımsal 

AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği deneme alanlarında kurulan denemenin 16 Mayıs 

2014 tarihinde ekimi gerçekleĢmiĢtir. Mibzerle yapılan ekim; denemede sıra sayısı 

4, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 17.1 cm mesafelerde ve ekim derinliği ise 5-6 cm 

olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Deneme parselleri 7 m uzunluğunda olup, 32 parselden 

oluĢmaktadır. Taban gübresi olarak 30 kg/da 13.24.12+10 (SO3)+ME - gübresi 

uygulanmıĢtır. Bitkide ilk boğaz doldurma iĢlemi 4.06.2014 tarihinde bitkiler 40-

50 cm boyuna ulaĢtığında yapılmıĢtır. Toplamda dekara 20 kg/da saf azot 

verebilmek için 35 kg üre gübresi (16.1 kg/da saf azot) 15.06.2014 tarihinde üst 

gübre olarak uygulanmıĢtır. 

Denemenin yürütüldüğü yıl fizyolojik olum dönemi sonrasında tane neminin 

düĢmesi beklenerek, hava koĢullarının uygun olduğu 24.09.2014 tarihinde 

parsellerin kenar tesirleri çıkarıldıktan sonra kalan alan elle hasat edilmiĢtir.  

3.2.3. AraĢtırmada Ġncelenen Özellikler 

3.2.3.1. Verim karakterleri ile ilgili özellikler 

3.2.3.1.1.Tane verimi  

Kenar tesirleri atıldıktan sonra hasat edilen 5.6 m
2
‟lik alandan elde edilen verim 

dekara çevrilmiĢtir.  

3.2.3.1.2.Bin tane ağırlığı  

Deneme parsellerini temsil eden 10 adet koçandan elde edilen tanelerden ayrı ayrı 

4 kez 100 adet örnek tartılmıĢtır. Elde edilen sonuç 2.5 ile çarpılarak değer 

bulunmuĢtur. 

3.2.3.1.3.Koçan boyu  

Deneme parsellerini temsilen seçilen 10 adet koçan dip kısmından ucuna kadar 

ölçülerek elde edilen değerlerin ortalaması alınmıĢtır 
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3.2.3.1.4.Koçanda tane sayısı  

Deneme parsellerini temsileden 10 adet koçandan elde edilen taneler sayılarak 

ortalaması alınmıĢtır. 

 

ġekil 3.3. Mısırda ölçümlerin yapılması 

3.2.3.2. Kalite karakterleri ile ilgili özellikler 

3.2.3.2.1. Tanede bazı kalite özellikleri 

Tanede protein oranı (%), niĢasta oranı (%), ham yağ oranı (%), lif oranı (%), kül 

oranı (%); parselden elde edilen tanelerde NIRS (Near Infrared Reflectance 

Spectroscopy) cihazında saptanmıĢtır. Tanede bu kalite özelliklerini belirlemek 

için Bruker marka NIRS cihazı kullanılmıĢtır. Yapılan bu ölçüm A.D.Ü. Tarımsal 

Biyoteknoloji Merkezi Laboratuvarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Mısır tanelerinde 

protein, yağ, kül, lif ve niĢasta içeriği NIRS kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bu 

analiz, mısır denemelerinden alınan yaklaĢık 90 g mısır taneleri ile 2.8 cm 

derinliğinde ve 9 cm çapında numune kaplarında taneler öğütülme iĢlemi 

yapılmaksızın ölçüm yapılmaktadır (Gislum vd., 2004).  
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ġekil 3.4. NIRS cihazı 

3.2.3.2.2. Toplam fenol ve antioksidan aktivite tayini 

Mısır çeĢitlerine ait örnekler toplam fenol içerikleri Folin-Ciocalteu yöntemine 

göre ve antioksidan aktivite tayini içinde DPPH serbest radikali kullanılarak 

Spektrofotometrede absorbans ölçümleri yapılmıĢtır. Analizler TARBĠYOMER 

(Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi) ile 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Toplam fenol içeriklerinin hesaplanmasında, gallik asit standardı Folin-Ciocalteu 

yöntemine kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (Ragaee vd., 2006). Bu yöntemde; 250 

μl ekstrakt (kontrol için ekstrakt yerine %80 metanol çözelti), 250 μl Folin-

Ciocalteu çözeltisi ve 500 μl Na2CO3 (%33) ilave edilerek, son olarak 4000 μl saf 

su eklenmiĢtir. Elde edilen son hacim 5ml olarak ölçülmüĢtür. Bu çözelti 

karıĢtırılarak reaksiyonun gerçekleĢmesi için 30 dakika bekletildikten sonra, 

çözeltinin çökmesini sağlamak için 2000 rpm'de 10 dakika süreyle santrifüj 

edilmiĢ olup, spektrofotometrede 725 nm'de absorbans ölçümleri yapılmıĢtır. 

Yapılan bu ölçümler 3 tekrarlamalı olarak toplam fenolik madde içeriği 

bulunmuĢtur. Toplam fenolik madde miktarı gallik asit kalibrasyon kurvesindeki 

(Ek-1) formül kullanılarak hesaplanmıĢtır.  
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Toplam antioksidan aktivite tayini 3 tekerrürlü yapılmıĢ olup, hesaplanmasında 

kullanılmak üzere; 0.1 ml ekstraksiyon (kontrol için ekstrakt yerine %80 metanol 

çözeltisi) ve 50μM 'lik 3.9 ml DPPH (metanolde hazırlanmıĢ) ile çözelti 

hazırlanmıĢtır. Bu iĢlem sonunda 4 ml'lik çözelti su banyosunda 37 ºC'de 30 dakika 

boyunca bekletilmiĢtir. Son olarak hazırlanan örnekler spektrofotometrede 517 

nm'de absorbans ölçümleri yapılmıĢtır. Bu absorbans ölçümleri DPPH radikalinin 

inhibisyon oranında yerine konularak yüzde değerinden antioksidan aktiviteleri 

hesaplanmıĢtır. Bu hesaplama iĢlemi kontrol absorbans değeri örnek absorbans 

değerinden çıkarılarak bulunan değer, kontrol absorbans değerine bölünüp 100 ile 

çarpma iĢlemi gerçekleĢtirildikten sonra elde edilen değerdir. 

DPPH yöntemi; elektron transferine dayalı antioksidan kapasite tayin yöntemi 

olup, toplam antioksidan kapasite ölçmek için kullanılan yöntemdir. 

Antioksidanların kararlı bir serbest radikal olan DPPH(1,1-difenil-2- pikrilhidrazil) 

radikalini süpürücü etkilerini ölçmeye dayalı bir yöntemdir. Bu yöntem 

antioksidanların radikal süpürme kabiliyetlerini değerlendiren kolay ve geçerli bir 

yöntem olarak bilinmektedir (Sanchez vd., 1998). 

 

 

ġekil 3.5. Toplam fenol ve antioksidan aktivite analizlerinde ekstrakt kullanımı 
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ġekil 3.6. Spektrofotometrede ölçümlerin yapılması 

3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

2014 yılında yürütülen denemelerden elde edilen veriler tesadüf blokları deneme 

desenine uygun olarak varyans analizine tabi tutulmuĢlardır. Bütün hesaplamalar 

bilgisayarda TOTEM paket programı ile analiz edilerek farklı mısır çeĢitlerinin 

verim ve kalite özellikleri belirlenmiĢtir. Önemlilik testlerinde % 1 ve % 5 olasılık 

düzeyi kullanılmıĢtır. Farklı grupların belirlenmesinde Asgari Önemli Fark (AÖF) 

testinden yararlanılmıĢtır(Açıkgöz vd., 2003). 

 

ġekil 3.7. Mısır hasadından bir görünüm 

 

 



28 

4. BULGULAR ve TARTIġMA 

4.1. Verim Özellikleri 

4.1.1. Tane Verimi 

Mısır kullanım alanlarının geniĢliği özellikle niĢasta ve yem sanayi olmak üzere, 

mısır ihtiyacının giderek artacağı düĢünüldüğünde (Halkman vd., 2005); bu 

ihtiyacın yurt içinden sağlanacak optimum kalitede üretimle karĢılanması 

ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz etmektedir. 

Mısırda tane verimi çok karmaĢık bir karakter olup ekimden hasada kadar devam 

eden uzun bir süreçte değiĢmekle birlikte; genetik, çevre Ģartları ve yetiĢtirme 

tekniklerinden etkilenmektedir. Mısırın morfolojik özelliklerinde özellikle 

belirleyici olan genetik faktörleridir (Hallauer ve Miranda, 1987). 

Ege Bölgesinde yetiĢtirilen 8 farklı mısır çeĢitleri tane verimi açısından istatiksel 

olarak incelenmiĢtir. Bu değerlendirme sonucunda tane verimi değerlerine iliĢkin 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.1. Tane verimine iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 41381.610 13793.87 

ÇeĢit 7 626100.953 89442.99** 

Hata 21 211088.200 10051.82 

Genel 31 878570.764  

VK: % 6.86 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.1‟ deki istatiksel değerlendirmelerden görüleceği gibi çeĢitler arasındaki 

tane verimindeki farklılığın 0.01 düzeyinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

bulunmuĢtur.  

Denemenin yürütüldüğü 2014 yılında hasat döneminde yapılan gözlemlere ait tane 

verimine iliĢkin ortalama değerler ve oluĢan istatistiki gruplar Çizelge 4.2‟de 

verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.2. Farklı mısır çeĢitlerinin tane verimine iliĢkin ortalama değerleri 

 

ÇeĢit Tane verimi (kg/da) 

Ġndaco  1741 a 

Kalipso 1572.2 b 

DKC 6876 1495 bc 

SY Lucroso  1463.7 bcd 

P 31D24 1438.7 bcd 

Colonia  1392.6 cde 

Competo 1328.8 de 

P 3167 1256.1 e 

Ortalama 1461 

EKÖF: 147.5  

 

Mısırda tane verimi değeri 1256kg/da ile 1741kg/da arasında olduğu 

görülmektedir. Mısırda tane verimi, en düĢük 1256kg/da değeri olup P 

3167çeĢidinden elde edilmiĢtir. Tane veriminde, en yüksek Ġndaco çeĢidinde 

1741kg/da değerleri bulunmuĢ, bunu Kalipso çeĢidi 1572kg/da ve DKC 6876çeĢidi 

ise 1495 kg/da ile izlemiĢtir (Çizelge 4.2). ÇeĢitler arasında önemli farklılık olduğu 

araĢtırıcılar tarafından bildirilmiĢtir (Ülger vd., 1987; Turgut vd., 1999; 

KızılĢimĢek vd., 2005). Yapılan bu çalıĢmada çeĢitlerin tane verim değerleri birçok 

çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir (Cesurer 

vd., 1999; Sezer ve Gülümser, 1999; Tanrıverdi, 1999; Sönmez, 2000; Cesurer ve 

Ünlü, 2001; Babaoğlu, 2003; Öz ve Kapar, 2003;Ayrancı ve Sade, 2004; Ekin, 

2004;ġirikçi, 2006; KuĢaksız ve KuĢaksız, 2009; Özsisli vd., 2009). Birçok 

araĢtırıcı tarafından önem arz eden bu özellik geçmiĢte yapılan çalıĢmalarla, 

bulunan sonuçların uyum gösterdiği tespit edilmiĢtir (Konak vd., 1998; Öktem, 

2003; Sarıkurt, 2005; KonuĢkan, 2006; Yılmaz ve Öner, 2006; Sezer vd., 2007; 

Turkay vd., 2007; Vartanlı ve Emeklier, 2007; Özmen, 2008; Öz vd., 2008, 

Gökmen vd., 2009; Koca vd., 2009; Koca vd., 2009a; Öktem ve Öktem, 2009). 

4.1.2. Bin Tane Ağırlığı 

Mısırda farklı çeĢitlerin bin tane ağırlığı değerlerine iliĢkin varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.3‟te verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.3. Bin tane ağırlığına iliĢkin varyans analiz sonuçları 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.3 incelendiğinde; çeĢit farklılığının 0.01 düzeyinde önemli önemli 

olduğu saptanmıĢtır.  

Çizelge 4.4‟te farklı çeĢitlerin mısırda bin tane ağırlığına iliĢkin ortalama değerler 

ve oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir.  

Çizelge 4.4. Farklı mısır çeĢitlerinin bin tane ağırlıklarına iliĢkin ortalama değerleri 

ÇeĢit Bin dane ağırlığı (g) 

Ġndaco  365.3 a 

Kalipso 345.4 b 

DKC 6876 357 ab 

P 31D24 365.7 a 

SY Lucroso  302.7 d 

Colonia  306.7 cd 

Competo 362.4 ab 

P 3167 323.4 c 

Ortalama 341.1 

EKÖF: 2  

 

Çizelge 4.4‟ten görüleceği gibi mısırda bin tane ağırlığı 302.7 g ve 365.7 g 

arasında değiĢim göstermektedir. Mısırda bin tane ağırlığında en düĢük değer ise 

302.7g ile SY Lucroso çeĢidinde bulunmuĢtur. ÇeĢitler arasında fark önemli olmak 

üzere, en yüksek bin tane ağırlığı P 31D24çeĢidinde bulunmuĢtur (365.7g). Bu 

değeri, P 31D24ile aralarındaki fark istatiksel olarak önemsiz olan Ġndaco 

çeĢidi(365.3g) izlemiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; bin 

dane ağırlıkları Konak vd. (1998), Cesurer vd. (1999), Tanrıverdi (1999), Sönmez 

(2000), Cesurer ve Ünlü (2001), Babaoğlu (2003), ġirikçi (2006), Turkay vd. 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 161.983 53.994 

ÇeĢit 7 1954.252 279.178** 

Hata 21 367.431 17.497 

Genel 31 2483.666  

VK: %3.88 
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(2007), Özmen (2008), Koca vd. (2009) ve Koca vd. (2009a)  tarafından yapılan 

çalıĢmalarla benzerlik göstermektedir.  

Mısırın ve diğer birçok bitkide önemli verim öğelerinden biri olan bin tane 

ağırlığında çeĢitler arasında önemli farklılıklar olduğu bilinmektedir (Ak ve 

Doğan, 1987). Bin tane ağırlığı, çeĢit ve çevre Ģartları tarafından önemli ölçüde 

etkilenmekte olup (Watson, 1987);verim ile arasında pozitif iliĢki olduğu 

bilinmektedir (Cesurer, 1990).  

4.1.3. Koçan Boyu  

Mısırda yapılan araĢtırmalarda koçan uzunluğu verim komponentleri arasında 

incelenmektedir. Koçan uzunluğu çeĢitlere göre önemli ölçüde değiĢmektedir.  

Tane verimi arasında önemli ve olumlu iliĢki olduğunu bazı araĢtırmalardan 

bilinmektedir (El-Naqouly vd., 1983). Koçan uzunluğunun yanında, tane veriminin 

de çevre koĢullarından etkilendiğini belirtmiĢlerdir (Rysava ve Javorek, 1988). 

Bazı araĢtırıcılar ise, bu duruma farklı bir bakıĢ açısı getirerek, koçan uzunluğu ile 

koçanda tane sayısı arasında olumlu ama farkın kayda değer olmadığını tespit 

ettiklerini bildirmiĢlerdir (Kara, 2001; Sade vd., 2005). 

Bölgede yetiĢtirilen 8 farklı mısır çeĢitlerinde istatiksel analizler sonucunda,   

koçan boyu değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 4.5. Koçan boyuna iliĢkin varyans analiz sonuçları 

 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.5 incelendiğinde; çeĢitler arasındaki farklılığın önemli olduğu 

görülmektedir.  

 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 0.807 0.269 

ÇeĢit 7 49.186 7.027** 

Hata 21 13.862 0.660 

Genel 31 63.855  

VK: % 3.93 
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Çizelge 4.6‟ da farklı mısır çeĢitlerinde koçan boyuna iliĢkin ortalama değerler ve 

oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir.  

Çizelge 4.6. Farklı mısır çeĢitlerinin koçan boylarına iliĢkin ortalama değerleri 

 

ÇeĢit Koçan boyu (cm) 

Ġndaco  22.1 ab 

Kalipso 20.9 bc 

DKC 6876 19.5 de 

P 31D24 20.1 cd 

SY Lucroso  20.5 cd 

Colonia  22.7 a 

Competo 21.2 bc 

P 3167 18.6 e 

Ortalama 20.7 

EKÖF: 1.2  

 

Çizelge 4.6‟da farklı mısır çeĢitlerinde, mısırda koçan boyuna iliĢkin ortalama 

değerler ve oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir. Çizelge 4.6‟ den görüleceği gibi 

mısırda koçan boyu 18.6 cm ile 22.7 cm arasında değiĢmektedir. Mısırda koçan 

boyunda en düĢük değer 18.6cm ile P 3167çeĢidinde saptanmıĢtır. ÇeĢitler 

arasındaki fark önemli olmak üzere, en uzun koçan boyu Colonia çeĢidinden elde 

edilmiĢtir (22.7cm). Bu değeri22.1cm değeri ile Ġndaco mısır çeĢidinin izlediği 

görülmektedir. Denemede verilerden elde edilen mısırda koçan boyu değer aralığı; 

Konak vd. (1998), Turgut vd. (1999), Babaoğlu (2003),  Ayrancı ve Sade (2004), 

Sezer vd. (2007), Özmen (2008), KuĢaksız ve KuĢaksız (2009) tarafından yapılan 

çalıĢmalarla uyuĢmaktadır.  

AraĢtırma sonucunda bulunan sonucalar bazı araĢtırıcıların elde ettiği koçan boyu 

değerinden yüksek bulunmuĢtur (Sezer ve Gülümser, 1999; Tanrıverdi, 1999; 

Sönmez, 2000; Sarıkurt, 2005; KonuĢkan, 2006; Turkay vd., 2007). ÇalıĢmadan 

elde edilen sonuçlar, ġirikçi (2006) bulduğu koçan boyu değerinden düĢük 

bulunmuĢtur. 

4.1.4. Koçanda Tane Sayısı 

Koçanda tane sayısı önemli verim unsurlarından olmakla birlikte genotipe göre 

değiĢmektedir. Koçanda tane sayısı çevre Ģartlarından etkilemektedir(Shaw, 

1988).Mısırda maksimum tane verimi büyük ölçüde koçan büyüklüğü ile iliĢkili 

olduğu bazı araĢtırıcılar tarafından bildirilmiĢtir. Tahıllarda tanede biriktirilen 
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karbonhidratların büyük bir kısmı, döllenmeden sonra sentezlenip taneye 

gönderilen asimilatlardan oluĢmaktadır. Çiçeklenme – erme süresi, çevre 

Ģartlarından etkilenen bir çeĢit özelliği olup, buna her bir günlük ilavenin verimi 

yaklaĢık % 3 oranında arttırabileceği bildirilmiĢtir (Arnon, 1975). 

Mısırda farklı çeĢitlerde koçanda tane sayısı değerlerine iliĢkin varyans analiz 

sonuçları Çizelge 4.7‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.7. Mısırda koçanda tane sayısının varyans analiz tablosu 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.7‟deki istatiksel değerlendirmelerden görüleceği gibi çeĢit faktörünün 

önemli bir etkiye sahip olmadığı bulunmuĢtur. 

Çizelge 4.8‟de koçanda tane sayısına iliĢkin ortalama değerler ve oluĢan istatistiki 

gruplar verilmiĢtir.  

Çizelge 4.8. Farklı mısır çeĢitlerinde koçanda tane sayısına iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit Koçanda tane sayısı 

(adet/koçan) 

Ġndaco  638.3 

Kalipso 626.4 

DKC 6876 626.4 

P 31D24 561.2 

SY Lucroso  678.5 

Colonia  619.3 

Competo 542.2 

P 3167 559.4 

Ortalama 606.5 

 

Koçanda tane sayısının542.2 adet/koçan ile 678.5 adet/koçan arasında olduğu 

görülmektedir. Koçanda tane sayısında en düĢük değer542.2 adet/koçan Competo 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 14897.662 4965.887 

ÇeĢit 7 136468.582 19495.512 

Hata 21 215207.245 10247.964 

Genel 31   

VK: % 17.3 
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çeĢidi ekilen parsellerden elde edilmiĢtir. Koçanda tane sayısı, en yüksek 

678.5adet/koçan SY Lucroso çeĢidi ile bulunmuĢ olup;  bunu aynı grupta yer alan 

Ġndaco, Kalipso, DKC 6876 ve Colonia çeĢitleri izlemiĢtir.  Koçanda tane sayısı 

sonuçları değerlendirildiğinde yapılan diğer çalıĢmalarla uyum gösterdiği 

bulunmuĢtur (Sönmez, 2000; KuĢaksız ve KuĢaksız, 2009; Koca vd., 2009a. Buna 

ek olarak veriler değerlendirildiğinde; Sezer ve Gülümser (1999), Tanrıverdi(1999) 

ve ġirikçi (2006) tarafından yapılan çalıĢmalardan daha yüksek olduğu; Turkay vd. 

(2007) tarafından yapılan çalıĢmadan ise daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

4.2. Kalite Özellikleri 

4.2.1. Tanede Protein Oranı 

Mısır danesinin önemli bileĢenleri olan niĢasta, protein ve yağın oransal miktarları, 

ürünün kullanılma alanını belirleyici rol oynarlar. Seleksiyon ile bu bileĢenlerin 

oranları büyük değiĢikliklere uğrayabilmektedir. Mısır danesinin protein ve yağ 

oranları üzerinde artı ve eksi yönlerde yapılan sürekli seleksiyon ile bu bileĢenlerin 

miktarlarında çok büyük değiĢiklikler gözlenmiĢtir (Dudley ve Lambert, 2004). 

Mısırda verim ile protein arasında negatif iliĢki vardır. Verim arttıkça protein oranı 

azalırken, verim azaldıkça protein oranı artmaktadır. Ayrıca tanedeki ham protein 

oranı çeĢide, toprak ve iklim Ģartlarına göre değiĢim göstermektedir (Demopulos-

Rodriguez vd., 1979).  

Yapılan bu çalıĢmada yetiĢtirilen farklı mısır çeĢitlerinde tanede protein oranı 

değerlerine iliĢkin varyans analizi sonuçları Çizelge 4.9‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 4.9. Tanede protein değerlerine iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 1.559 0.520 

ÇeĢit 7 6.898 0.985** 

Hata 21 3.430 0.163 

Genel 31 11.887  

VK: 5.97 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 4.9 incelendiğinde mısırda tanede protein oranı üzerine çeĢitlerin farklılığı 

önemli bulunmuĢtur. 
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Çizelge 4.10‟ da farklı mısır çeĢitlerinde tanede protein oranı üzerinde ortalama 

değerler ve oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir.  

Çizelge 4.10. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede protein oranlarına iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit Tanede protein oranı (%) 

Ġndaco  6.96 b 

Kalipso 6.56 bc 

DKC 6876 6.65 bc 

P 31D24 6.67 bc 

SY Lucroso  6.42 bc 

Colonia  7.84 a 

Competo 6.86 b 

P 3167 6.18 c 

Ortalama 6.77 

EKÖF: 0.59  

 

Mısırda tanede protein oranı% 6.18 ile % 7.84 arasında değiĢiklik göstermektedir. 

Mısırda tanede protein oranında en düĢük değer, P3167çeĢidinde gözlenmiĢtir (% 

6.18). ÇeĢitler arasındaki fark önemli olmuĢtur. En yüksek değer Colonia çeĢidi 

(%7.84), bu değeri aynı istatistiki grupta yer alan Ġndaco ve Competo çeĢitleri (% 

6.96 ve % 6.86)izlemiĢtir. ÇalıĢmada bulunan sonuçlar incelendiğinde; Vartanlı ve 

Emeklier (2007) tarafından yapılan çalıĢmada protein oranı %6.21- %8.65 arasında 

değiĢen protein oranları olduğunu belirtilmiĢ olup çalıĢmamıza yakın değerler 

bulmuĢlardır. Kırtok (1998) mısır tanesinde % 6-12 arasında protein içerdiğini 

belirtmiĢtir. Kurt (1996) tarafından yapılan çalıĢmasında ham protein oranı % 

7.49-9.51 arasında değiĢim gösterdiği bildirilmiĢtir. Yapılan bu araĢtırmada 

mısırda tanede protein oranı sonuçları tez çalıĢmasında elde edilen değerler Sade 

(1987), Orman ve Schumann (1991), Kurle vd. (1993), Yıldırım (2004), Tekkanat 

ve Soylu (2005), Berardo vd. (2009), Kalkan ve Sade (2009) 'nin buldukları 

sonuçlardan düĢük olmuĢtur. 

4.2.2. Tanede NiĢasta Oranı 

Danede niĢasta oranı yüksek mısır çeĢitleri tatlandırıcıdan biyoyakıta kadar farklı 

endüstriyel amaçlara yönelik olarak kullanımda potansiyel göstermektedirler. 

NiĢastanın toplam oranı yanında bileĢenleri de (amiloz/amilopektin) kullanım 

amaçlarını belirlemede rol oynamakta, farklı niĢasta tiplerine sahip çeĢitler kağıt ve 

yapıĢtırıcı sanayinde kullanılabilmektedir (White, 2001). Mısır bitkisinde en fazla 
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bulunan ve sanayide en fazla kullanılan teknolojik kısmı niĢastadır. Mısır 

niĢastasından elde edilen mısır Ģurubu sanayinin birçok yerinde kullanılmaktadır 

(TaĢdan, 2005). 

AraĢtırmada yetiĢtirilen farklı mısır çeĢitlerinde tanede niĢasta oranı değerlerine 

iliĢkin varyans analizi sonuçları Çizelge 4.11‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 4.11. Tanede niĢasta değerlerine iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 0.827 0.276 

ÇeĢit 7 9.615 1.374** 

Hata 21 5.031 0.240 

Genel 31 15.473  

VK: % 0.79 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Mısırda farklı çeĢitlerin tane niĢasta oranı üzerine etkisi olduğu kareler ortalaması 

değerlerinden görülmektedir.  

Çizelge 4.12. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede niĢasta oranlarına iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit NiĢasta oranı (%) 

Ġndaco  62.53 bc 

Kalipso 61.93 cd 

DKC 6876 62.75 ab 

P 31D24 63.28 a 

SY Lucroso  61.93 cd 

Colonia  61.75 d 

Competo 61.74 d 

P 3167 62.86 ab 

Ortalama 62.35 

EKÖF: 0.72  

 

Mısırda farklı çeĢitlere ait tanede niĢasta oranına ait ortalama değerler ve oluĢan 

istatistiki gruplar verilmiĢtir (Çizelge 4.12).Mısırda tanede niĢasta oranı% 61.74 ile 

% 63.28 arasında değiĢmiĢtir. ÇeĢitler arasındaki fark önemli olmak üzere tanede 

niĢasta oranında en düĢük değer, Competo ve Colonia çeĢitlerinde gözlenmiĢtir (% 

61.74 ve % 61.75).  En yüksek tanede niĢasta oranı P 31D24çeĢidinde görülmüĢtür 
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(% 63.28). Bu değeri, P 3167 çeĢidi % 62.86 ve DKC 6876 çeĢidi % 62.75 ile 

izlemiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde çeĢitler arasındaki 

farkın çok olmadığı görülmektedir. Mısır tanesinde niĢastanın önemi birçok 

araĢtırıcı tarafından vurgulanmıĢtır (Elgün ve Ertugay, 1997; White, 2001).Mısır 

tanesinin % 61-78 arasında niĢasta içerdiği Kırtok  (1998) tarafından belirtilmiĢtir. 

Orman ve Schumann (1991), niĢasta içeriğinin % 62.67-73.25 arasında değiĢim 

gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Tez çalıĢmasında elde edilen değerler 

karĢılaĢtırıldığında, Yıldırım (2004) niĢasta oranını %75-85 bularak daha yüksek 

niĢasta oranı elde etmiĢtir.  

4.2.3. Tanede Ham Yağ Oranı 

Mısırın teknolojik özelliklerden yağ oranı yağ sanayinde kullanılmaktadır. 

Ülkemizde tüketilen yağların önemli bir kısmını mısır özü yağı oluĢturmaktadır 

(Dölekoğlu, 2003). Mısır yağı bitkisel kaynaklı sıvı yağlar arasında talebi son 

yıllarda hızlı artmaktadır. Türkiye‟de mısır yağı, toplam sıvı yağ pazarı içinde 

ayçiçeği ve zeytinyağından sonra % 7-8‟ lik pay ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Mısır yağı, % 19-49 arasında değiĢen oleik asit, % 34-62 arasında değiĢen linoleik 

asit içeriği ile oleik-linoleik grubu yağlar arasında bulunmaktadır ( Öz ve Kapar, 

2007).  

AraĢtırma sonucunda yetiĢtirilen farklı çeĢitlerde tane yağ oranı değerlerine iliĢkin 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.13‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 4.13. Tanede ham yağ değerlerine iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 0.047 0.016 

ÇeĢit 7 0.699 0.100** 

Hata 21 0.429 0.020 

Genel 31 1.175  

VK: % 4.91 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Varyans analiz tablosuna göre çeĢitler arasındaki fark önemli bulunmuĢtur. Çizelge 

4.14‟ te 2014 yılında yapılan çalıĢma sonucunda; tanede ham yağ oranına ait 

ortalama değerler ve oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir. Çizelge 4.14 

incelendiğinde tanede ham yağ oranları % 2.71 ile % 3.24 arasında değiĢmiĢtir. 

Mısırda tanede ham yağ oranda en düĢük değer P 3167çeĢidinde gözlenmiĢtir (%  
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2.71). ÇeĢitler arasındaki fark önemli olmak üzere en yüksek ham yağ oranı 

Colonia çeĢidinde (% 3.24) görülmüĢ, bu ham yağ oranını Kalipso çeĢidi % 2.94 

ve P 31D24 çeĢidi %2.91 değeri ile izlemiĢtir. Sonuçlar; Vartanlı ve Emeklier 

(2007) yaptıkları çalıĢmada tanedeki yağ oranını %2.04 ile %6.90 arasında 

saptamıĢlar ve bu tez çalıĢmasında bulunan sonuçlara benzerlik gösterdiği 

görülmüĢtür. Kurt (1996) tarafından yapılan çalıĢmada ham yağ oranı % 4.31-6.33 

oranında, Yıldırım (2004) % 3.5-4.1 ve Berardo vd. (2009) % 5.26-7.17 bulmuĢ 

olup, tez çalıĢmasındaki ham yağ oranı sonuçlarından daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Çizelge 4.14. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede ham yağ oranına iliĢkin ortalama 

değerleri  

 

ÇeĢit Yağ oranı (%) 

Ġndaco  2.79 bc 

Kalipso 2.94 b 

DKC 6876 2.84 bc 

P 31D24 2.98 b 

SY Lucroso  2.88 bc 

Colonia  3.24 a 

Competo 2.91 bc 

P 3167 2.71 c 

Ortalama 2.91 

EKÖF: 0.21  

 

4.2.4. Tanede Lif Oranı  

Yapılan tez çalıĢması sonucunda yetiĢtirilen farklı mısır çeĢitlerinde tanede lif 

oranı değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.15‟te verilmiĢtir.  

Çizelge 4.15 incelendiğinde denemede kullanılan farklı mısır çeĢitlerinin, tanede 

lif oranı üzerine etkisinin önemli olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4.15. Tanede lif oranlarına iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 0.017 0.006 

ÇeĢit 7 0.527 0.075** 

Hata 21 0.357 0.017 

Genel 31 0.901  

VK: % 7.15 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.16‟ da farklı çeĢitlerde mısırda tanede lif oranındaki ortalama değerler ve 

oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir. 

Çizelge 4.16. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede lif oranlarına iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit Lif oranı (%) 

Ġndaco  1.89  ab 

Kalipso 1.99 a 

DKC 6876 1.84 abc 

P 31D24 1.92  ab 

SY Lucroso  1.9  ab 

Colonia  1.74 bcd 

Competo 1.67  cd 

P 3167 1.6 d 

Ortalama 1.82 

EKÖF: 0.19  

 

AraĢtırmada yetiĢtirilen8 farklı mısır çeĢitlerinden elde edilen tanelerdeki lif oranı 

% 1.6 ile % 1.99 arasında değiĢmektedir. ÇeĢitler arasındaki fark önemli olmak 

üzere önemli olmak üzere, mısırda tanede lif oranındaki en düĢük değer P 

3167çeĢidinde gözlenmiĢtir (% 1.6). Lif oranındaki en yüksek değer ise Kalipso 

çeĢidinde (% 1.99) bulunmuĢ, bu değeri P 31D24çeĢidi % 1.92 ile takip etmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda bulunan sonuçlar Ali vd. (2010) tarafından yapılan 

çalıĢmalarla sonuçların uyum gösterdiği bulunmuĢtur. Elde edilen değerler, 

Dumral-Çağlayan (2015) tarafından yapılan çalıĢmada lif içeriğinden yüksek 

bulunmuĢtur.  
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4.2.5. Tanede Kül Oranı 

Yapılan araĢtırma sonucunda farklı çeĢitlerdeki tanede kül oranı değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları verilmiĢtir (Çizelge 4.17). 

Çizelge 4.17. Tanede kül oranlarına iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 3 0.002 0.001 

ÇeĢit 7 0.132 0.019** 

Hata 21 0.038 0.002 

Genel 31 0.172  

VK: % 3.61 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

Çizelge 4.17‟de görüleceği gibi farklı çeĢitlerin etkisinin önemli olduğu 

bulunmuĢtur. 

Tez çalıĢmasında yapılan ölçümlerde tanede kül oranı değerlerine ait ortalama 

değerler ve oluĢan istatistiki gruplar Çizelge 4.18‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 4.18. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede kül oranlarına iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit Kül oranı (%) 

Ġndaco  1.19 bc 

Kalipso 1.13 cd 

DKC 6876 1.09 d 

P 31D24 1.14 bcd 

SY Lucroso  1.20 b 

Colonia  1.32 a 

Competo 1.20 b 

P 3167 1.16 bc 

Ortalama 1.18 

EKÖF: 0.06  

 

Yapılan bu araĢtırma ile mısır tanesinde kül oranı % 1.09 ile % 1.32 arasında 

değiĢmiĢtir. Elde edilen verilere göre mısırda tane kül oranındaki en düĢük değer 

DKC 6876çeĢidinde % 1.09 olarak bulunmuĢtur. Kül oranından yüksek değer ise 
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% 1.32 ile Colonia çeĢidinde görülmüĢ olup, bunu % 1.20 kül oranında olan 

Competo ve SY Lucroso çeĢitleri izlemiĢtir. 

ÇalıĢmada bulunan sonucalar incelendiğinde Dumral-Çağlayan (2015) tarafından 

yapılan çalıĢmada kül içeriği % 1.07-1.16 arasında değerler almıĢ olup 

çalıĢmamıza yakın değer bulmuĢtur. Ali vd. (2010) tarafından yapılan araĢtırmada 

kül içeriği % 1.89-2.28 bulunmuĢ olup çalıĢmamızdan yüksek değer elde etmiĢtir. 

4.2.6. Tanede Toplam Fenol Ġçeriği  

Bitkisel fenolikler önemli metabolizma ürünleridir. Bitkisel fenolik miktarları bitki 

çeĢidine, olgunlaĢma derecesine ve yetiĢme koĢullarına bağlı olarak çeĢitlilik 

göstermektedir (Adom vd., 2005; Kim vd., 2006). 

Mısırda farklı çeĢitlerdeki tanede toplam fenol içeriği değerlerine ait varyans 

analizi sonuçları verilmiĢtir (Çizelge 4.19). Toplam fenol içeriği bakımından 

yetiĢtirilen 8 adet melez mısır çeĢidi istatistiki olarak incelendiğinde çeĢitler 

arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu saptanmıĢtır.  

Çizelge 4.19. Tanede toplam fenol içeriğine iliĢkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 
Kareler Ortalaması 

Tekerrür 2 51.517 25.758 

ÇeĢit 7 49116.284 7016.612** 

Hata 14 895.416 63.958 

Genel 23 50063.217  

VK: %4.53 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.20‟ de farklı mısır çeĢitlerinde toplam fenol içeriğine iliĢkin ortalama 

değerleri ve oluĢan istatistiki gruplar verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.20. Farklı mısır çeĢitlerinin toplam fenol içeriğine iliĢkin ortalama 

değerleri 

ÇeĢit Toplam fenol içeriği (μg GAE\g) 

Ġndaco  182.54 c 

Kalipso 143.26 e 

DKC 6876 112.05 f 

P 31D24 158.35 d 

SY Lucroso  244.90 a 

Colonia  223.43 b 

Competo 217.69 b 

P 3167 129.92 e 

Ortalama 176.52 

EKÖF : 14.01 

 

Çizelge 4.20‟ den görüleceği gibi toplam fenol içeriği 112.05 μg GAE\g ile 244.90 

μg GAE\g arasında değiĢmektedir. Mısırda toplam fenol içeriğinde en düĢük değer 

112.05 μg GAE\g ile DKC 6876 çeĢidinde saptanmıĢtır. ÇeĢitler arasındaki fark 

önemli olmak üzere, en yüksek toplam fenol içeriği SY Lucroso çeĢidinden elde 

edilmiĢtir (244.90μg GAE\g). Bu değeri aynı istatistiki grupta yer alan Colonia 

(223.43 μg GAE\g) ve Competo (217.69 μg GAE\g) çeĢitleri izlemiĢtir. Adom ve 

Liu (2002) tarafından yapılan çalıĢmada toplam fenolik madde içeriği tahıllarda 

içerisinde en yüksek mısırda 15.55±0.60 μmol GAE/g olarak bulmuĢlardır. Yiğit 

(2015) tarafından yapılan çalıĢmada buğdayda toplam fenol içeriği 102.46-211.85 

μg GAE/g miktarında bulunarak deneme sonuçlarından elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde; mısırdan elde edilen fenolik içeriğin buğdaya oranla daha 

yüksek değer aldığı bulunmuĢtur. Bacchetti vd. (2013) mısırda toplam fenol içeriği 

115.4 ± 9.3 - 175.50 ± 6.8 mg/100 g olarak bildirmiĢ olup, çalıĢmamızda bulunan 

değerlere oranla daha yüksek sonuç elde etmiĢlerdir.  

Yapılan çalıĢma önceki çalıĢmalarla mukayese edildiğinde toplam fenol içeriği 

hesaplanmasında farklı metot ve ölçümlerin kullanılması bulguların kıyaslanmasını 

zorlaĢtırmaktadır (Vaher vd., 2010). Ancak yapılan çalıĢma sayesinde çeĢitlerin 

farklı fenol içeriklerinin bulunduğu ve farklı miktarlarda değer aldıkları ifade 

edilebilir.   
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4.2.7. Tanede Toplam Antioksidan Aktivite Değeri  

Çözünmeyen gıda bileĢenlerinin antioksidan aktivitelerinin ölçümü için yapılan 

çalıĢmada birçok çözünmeyen gıda bileĢenlerinin önemli bir antioksidan aktiviteye 

sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle tahıl esaslı ürünlerin çözünmeyen 

kısımlarının toplam antioksidan aktiviteye yüksek oranda katkı sağladığı 

gözlemlenmektedir (Serpen vd.,  2007). 

Mısırda farklı çeĢit uygulamasında toplam antioksidan aktivite değerine iliĢkin 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.21‟ de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.21. Tanede toplam antioksidan aktivite değerine iliĢkin varyans analiz 

sonuçları 

Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Tekerrür 2 19.514 9.757 

ÇeĢit 7 791.761 113.109** 

Hata 14 77.782 5.556 

Genel 23 889.057  

VK: %7.14 

* 0.05 düzeyinde önemli; ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.21‟deki istatiksel değerlendirmelerden görüleceği gibi çeĢitler arasındaki 

farklılığın önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuĢtur.  

ÇeĢitlerin tanede toplam antioksidan aktivite ortalama değerlerine iliĢkin ortalama 

değerler ve oluĢan istatistiki gruplar Çizelge 4.22‟de verilmiĢtir. Yapılan tez 

çalıĢmasında tanede toplam antioksidan aktivite değerleri % 25.85 ile % 44.25 

arasında bulunmuĢtur.  
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Çizelge 4.22. Farklı mısır çeĢitlerinin tanede toplam antioksidan aktivite değerine 

iliĢkin ortalama değerleri 

 

Mısır tanesinde en düĢük toplam antioksidan aktivite değeri% 25.85 ile DKC 6876 

çeĢidinde bulunmuĢtur. En yüksek toplam antioksidan aktivite değeri SY Lucroso 

çeĢidinde % 44.25 olarak saptanmıĢtır. Bu değerleri Colonia (% 39.61), P 31D24  

(% 33.39) ve Competo (% 32.70) çeĢitleri takip etmiĢtir(Çizelge 4.22). Ragaee vd. 

(2006) antioksidan aktivite değerini sorgumda 195.8 ± 8.82 μmol/g bulduklarını 

belirtmiĢlerdir. Yiğit (2015) buğdayda toplam antioksidan aktiviteyi %11.89-26.33 

arasında bularak tez çalıĢmasında mısırda bulunan değerlerden düĢük değer elde 

etmiĢtir. Adom ve Liu (2002) tahıllarda antioksidan aktivitelerini incelendiğinde 

en yüksek mısırda 181.42±0.86 μmol Vitamin C/g olarak bulmuĢtur.  Bu nedenle 

toplam antioksidan aktivite miktarı buğday ile birlikte kıyaslandığında mısırda % 

inhibisyon değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Adom ve Liu, 2002; 

Yiğit, 2015).   

Yapılan çalıĢmada elde edilen toplam antioksidan aktivite değerleri göz önüne 

alınırsa mısır tanesinin yüksek antioksidan aktivite özelliği gösterdiği önceki 

çalıĢmalara kıyasla ifade edilebilir. Aydın bölgesinde denemeye alınan çeĢitlerin 

birbirleri ile toplam fenol ve antioksidan aktivite analizlerinde birbirleri arasında 

istatistiksel anlamda farklılıklar bulunmuĢ ve çeĢitlerin fenol ve antioksidan 

aktivite içerikleri saptanarak kıyaslamaları yapılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar ile 

birlikte fenol ve antioksidan aktivite içerikleri belirlenen çeĢitlerin insan sağlığı 

açısından önemli bu parametreler bakımından farklı özelliklerinin bulunduğu ifade 

edilebilir.  

ÇeĢit Toplam antioksidan aktivite değeri 

(% inhibisyon) 

Ġndaco  31.10 cd 

Kalipso 27.97 de 

DKC 6876 25.85 e 

P 31D24 33.39 c 

SY Lucroso  44.25 a 

Colonia  39.61 b 

Competo 32.70 c 

P 3167 29.37 cde 

Ortalama 33.03 

EKÖF: 4.13 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Mısır bitkisi ülkemizde ve bölgemizde son yıllarda üretim alanlarını arttıran bir 

kültür bitkisidir. Ülkemizde Mısır kültür bitkisi birçok farklı tarla bitkisine göre 

dünya ortalamasının üzerinde bir tane verimi meydana getirebilmektedir. Ancak 

tane veriminde elde edilen sonuçlar halen daha verim potansiyellerinden uzakta ve 

çoğu kez istenilen seviyelerde bulunmamaktadır. Ayrıca yeni çeĢitlerin verim 

potansiyelleri ve tane kalitesine yönelik bilgiler sınırlı düzeyde bulunmaktadır.  

ÇalıĢmamızda Ege bölgesinde yaygın olarak yetiĢtirilen mısır çeĢitlerinin verim 

potansiyelleri ve tane kalitesine yönelik elde edilen sonuçlar aĢağıda kısaca 

özetlenmiĢtir. 

Denemeye alınan mısır çeĢitlerin tane verimleri 1256 kg/da ile 1741 kg/da arasında 

değiĢim göstererek çeĢitler arasında önemli düzeyde farklar meydana gelmiĢtir. 

Elde edilen en düĢük tane verimi ülkemiz Mısır ortalamasının üzerinde 

bulunmuĢtur. ÇeĢitler arasında tane verimi bakımından özellikle Ġndaco çeĢidinin 

diğer çeĢitlerden belirgin bir üstünlük sağladığı görülmektedir. Bölgede birinci 

ürün olarak yetiĢtirilen mısır çeĢitlerinin özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında 

yaĢanan çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle mevcut potansiyellerini tam olarak 

ortaya koyamadıkları da düĢünülmektedir. 

Tane verimin oluĢmasında önemli bir verim öğesi olan bin tane ağırlığı denemede 

yer alan çeĢitlere bağlı olarak 302.7 g ile 365.7 g arasında değiĢerek önemli bir 

fark meydana getirmiĢtir. Aynı agronomik uygulamalara tabii tutulan ve aynı 

toprak ve iklim Ģartlarında yetiĢen mısır çeĢitlerin bin tane ağırlıklarında ortaya 

koydukları farklar tümüyle çeĢitlerin genetik özelliklerinden ortaya çıkmıĢtır. 

Özellikle tane dolum döneminde yüksek sıcaklıklar altında gerçekleĢtiği Aydın 

ilinde yüksek bin tane ağırlıkları meydana getiren çeĢitlerin tercih edilmesi çeĢit 

seçiminde önemli kriter olarak değerlendirilmelidir. En yüksek tane verimi veren 

Ġndaco çeĢidi bu verim öğesinde de P31D24 çeĢidiyle birlikte en yüksek bin tane 

ağırlıklarına sahip olmuĢtur.  

Mısır yetiĢtiriciliğinde iyi geliĢmiĢ bir koçanın oluĢması hedeflenmektedir. Bu 

bağlamda koçan uzunluğu da incelenen önemli özellikler arasında yer almaktadır. 

Denemede değerlendirilen farklı çeĢitlerin koçan uzunlukları 18.6 cm ile 22.7 cm 

arasında değiĢmiĢtir ve çeĢitler arasında önemli farklar bulunmuĢtur. Bu özellikte 
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de Ġndaco çeĢidi Colonia çeĢidi ile birlikte en uzun koçan uzunluklarını vermiĢtir 

ve tüm çeĢitlerin ortalamasının üzerinde kalmıĢtır.  

Koçanda tane sayısı, bin tane ağırlığı karakteri gibi tane verimini doğrudan 

etkileyen önemli bir verim öğesidir. Koçanda tane sayıları farklı çeĢitlere göre 

542.2 adet ile 678.5 adet arasında değiĢerek en az sayıda tane oluĢturan koçan ile 

en yüksek tane sayısına sahip koçan arasında 130 adet üzerinde bir tane farkı 

meydana gelmesine rağmen, çeĢitler arasında farklılıklar istatiksel olarak önemli 

bulunmamıĢtır. En yüksek koçanda tane sayısı SY Lucroso çeĢidinde bulunmuĢtur. 

Ancak bu çeĢidin bin tane ağırlığı denemede değerlendirmeye alınan tüm çeĢitler 

arasında en düĢük değere sahip olduğu dikkati çekmektedir. Buna karĢın en yüksek 

tane verimini meydana getiren Ġndaco çeĢidi hem bin tane ağırlığı bakımından hem 

de koçanda tane sayısı bakımından çeĢitler arasında en yüksek değerlere sahip 

olduğu ve her iki özellik için deneme ortalamasının üzerinde bulunduğu 

saptanmıĢtır.  

ÇeĢitlerin verim özelliklerinin yanı sıra ürün kalitesine yönelik özelliklerin 

bilinmesi son yıllarda daha fazla önemsenmeye baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede 

denemeye alınan çeĢitlere ait kalite özellikleri daha detaylı olarak incelenmiĢ ve 

elde edilen sonuçlar özetlenmiĢtir. 

Denemeye alınan mısır çeĢitlerin tanede protein miktarları % 6.18 ile % 7.84 

değerleri arasında değiĢim göstermiĢtir. Elde edilen tanede protein miktarları 

bakımından önemli farklar bulunmuĢtur. ÇeĢitlerin ortalaması % 6.77 ile genel 

olarak düĢük kaldığı görülmektedir. En yüksek tane verimine sahip Ġndaco çeĢidi 

protein miktarı bakımından Colonia ve Competo çeĢitleri ile en üst seviyelerde yer 

almıĢtır. Temel olarak çeĢitlerin tümünde görülen düĢük protein miktarların çeĢit 

özelliğinden kaynaklanabileceği gibi, protein moleküllerin taneye taĢındığı 

dönemde yaĢanan yüksek sıcaklıkların fizyolojik bir etkisi sonucu da meydana 

gelmiĢ olabilir. Ayrıca tüm çeĢitlerde ülkesel ortalamanın üzerinde gözlenen tane 

verimleri protein miktarlarının daha yüksek bir seviyeye çıkmamasına da neden 

olmuĢ olabilir. 

Mısır tanesini değerlendirme amacına göre mısır tanesinde niĢasta miktarı önemli 

bir kalite özelliği halinde gelebilmektedir. Özellikle günümüzde niĢasta sanayinde 

ve bioetanol üretimde tahıl tanelerinde en önemli kalite kriteri tanedeki niĢasta 

miktarıdır. ÇeĢitlerin niĢasta miktarları kuru madde bazında % 61.74 ile % 63.28 
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arasında değiĢerek önemli farklar meydana getirmiĢtir. Elde edilen sonuçlar genel 

olarak düĢük bulunmuĢtur, ancak sonuçların kuru madde bazında verildiği dikkate 

alınmalıdır. Bu özellik en yüksek bin tane ağırlığına sahip P31D24 çeĢidinde en 

yüksek olarak bulunmuĢtur. Tane verimi bakımından en yüksek değeri veren 

Ġndaco çeĢidi de bu özellik için çeĢitlerin ortalamasının üzerinde bir değer 

vermiĢtir.  

ÇeĢitlerin yağ oranları da genel olarak düĢük bulunmuĢtur. En yüksek yağ oranı 

sadece Colonia çeĢidinde % 3‟ün üzerinde saptanmıĢtır, diğer tüm çeĢitlerin yağ 

oranları % 3 değerinin altında kalmıĢtır. Özellikle yağ üretiminde değerlendirmek 

üzere çeĢitlerin yetersiz olduğu söylenebilir. Lif oranları bakımından çeĢitler 

arasında önemli farklar saptanmıĢtır, çeĢitlere bağlı olarak lif oranları % 1.60 ile 

%1.99 arasında değiĢim göstermiĢtir. Ġnsanlarda beslenme fizyolojisi bakımından 

daha yüksek lif oranları hedeflenmektedir. Kül oranları arasında da çeĢitler 

arasında önemli farklar gözlenmiĢtir. En yüksek kül oranı Colonia ve en düĢük 

DKC 6876 çeĢidinde ölçülmüĢtür. Yüksek kül oranı tanelerde daha yüksek mineral 

maddelerin varlığına iĢaret etmektedir. 

Bölgemizde mısır çeĢitlerine yönelik ilk kez incelenen tanede toplam fenol içeriği 

ve tanede toplam antioksidan aktivite değeri insan beslenme fizyolojisi bakımından 

önemli iki özelliği oluĢturmaktadır. Ġncelenen her iki özellik için çeĢitler arasında 

önemli farklar bulunmuĢtur. Tane verimi bakımından denemeye alınan çeĢitler 

arasında daha geride kalan SY Lucoso, Colonia ve Competo çeĢitlerin incelenen 

fenol ve antioksidan içerikleri yönünden tane verimi bakımından daha yüksek 

sonuçlar veren çeĢitlerden çok daha iyi sonuçlar ortaya koydukları saptanmıĢtır.  

Sonuçta yapılan tez çalıĢması ve elde edilen sonuçlar ile özellikle denemede yer 

alan bazı çeĢitlerin bölgemizde yüksek tane verim potansiyeline (Ġndaco, Kalipso 

ve DKC 6876) sahip oldukları incelenen bazı kalite özellikleri (protein ve niĢasta) 

bakımından beklenen seviyelere ulaĢamadıkları saptanmıĢtır. GerçekleĢtirilen tez 

çalıĢması ile fenol ve antioksidan içeriklerine yönelik bölgemizde yetiĢtirilen mısır 

çeĢitlerine yönelik araĢtırma olmaması nedeniyle sağlık ve beslenme açısından 

büyük önemi bulunan bu özelliklere ait sonuçların temel veriler oluĢturarak 

literatüre kazandırılması beklenmektedir. Elde edilen sonuçların Aydın ekolojik 

koĢullarında bir yıl süreyle yürütüldüğü göz önüne alındığında daha sağlıklı 

sonuçlara ulaĢmak amacıyla çalıĢmanın aynı ekolojik koĢullarda birden fazla yıl 

boyunca denenmesi önerilmektedir. Ayrıca ürün kalitesi ve beslenme fizyolojisi 
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bakımından önemli özelliklerin potansiyellerini ortaya koymak amacıyla farklı 

ekolojilerde de denenmesi önerilmektedir. 
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