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6. ÖZET

Bu çalışmada 17 adet mısır çeşidinin ikinci ürün silajlık üretimine uygunluğu ile

başta hasıl verimi olmak üzere diğer bazı agronomik özellikleri incelenmiştir.

Araştırmanın bitki materyalini kamu kuruluşları tarafından ıslah edilmiş olan 3

adet (TTM 813, Side, Akdeniz) mısır çeşidi ile, özel tohum firmalarından sağlanan

14 adet (Montani, Bolson, Premier, Bc 678, T–602, Mataro, Donana, Luce, Vero, Gs

308 (ayb 936), Isıdoro, G 9244, Dkc 5783, Dk 585 ) mısır çeşidi oluşturmaktadır.

Deneme 23 Haziran 2005 tarihinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama

tarlalarında, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur.

Çalışmada; tepe püskülü çıkarma gün sayısı, koçan püskülü çıkarma gün sayısı,

bitki boyu (cm), koçan yüksekliği (cm), yaprak sayısı (adet/bitki), sap çapı (mm),

koçan çapı (mm), kuru madde oranı (%), hasıl verimi (kg/da), kuru madde verimi

(kg/da), yaprak kuru madde oranı (%), koçan kuru madde oranı (%), sap kuru madde

oranı (%) özellikleri incelenmiştir.

Yapılan varyans analizi sonucunda çeşitler arası farklılık Tepe püskülü çıkarma

gün sayısı, Koçan püskülü çıkarma gün sayısı, Bitki boyu, Koçan yüksekliği, Sömek

çapı, Koçan çapı, Koçan kuru madde oranı, Sömek kuru madde oranı özeliklerinde

istatistikî açıdan önemli, diğer özellikler bakımından fark önemsiz bulunmuştur.

Denemeye alınan çeşitler tepe püskülü çıkarma gün sayısı bakımından

incelendiğinde; Dkc 5783 ve Dk 585 mısır çeşitlerinin sırasıyla 47.2 gün ve 49.2 gün

ile en düşük, Side ve Akdeniz mısır çeşitleri ise 56.5 gün ve 55.5 gün ile en yüksek

değerleri aldıkları saptanmıştır.

İncelenen çeşitler koçan püskülü çıkarma gün sayısı bakımından

değerlendirildiğinde; Dkc 5783 mısır çeşidinin 51.3 gün ile en düşük, Dk 585 ve

T 602 çeşitlerinin ise 52.5 gün ile ikinci sırada yer aldıkları, buna karşılık Akdeniz ve

Side mısır çeşitlerinin 60.2 gün ve 55.5 gün ile en yüksek değerleri aldıkları

belirlenmiştir.
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Kuru madde oranının Akdeniz mısır çeşidinde % 40 ile en yüksek, G 9244 mısır

çeşidinde ise % 29 ile en düşük değeri aldığı tespit edilmiştir.

Denemeye alınan çeşitlerden; Vero mısır çeşidinden 7621 kg/da ile en yüksek,

TTM 813 çeşidinin ise 5889 kg/da ile en düşük hasıl verimleri elde edilmiştir.

İncelenen özellikler ile hasıl verimi (kg/da) arasındaki korelasyon katsayıları

değerlendirildiğinde; kuru madde verimi, bitki boyu, koçan çapı, koçan yüksekliği ve

koçan kuru madde oranı özellikleri ile önemli ve pozitif; koçan püskülü çıkarma gün

sayısı, tepe püskülü çıkarma gün sayısı ve sap kuru madde oranı özellikleri ile

önemli ve negatif korelasyon olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak; bölgemizde yapılacak çalışmalarda ve ikinci ürün silajlık mısır

üretimlerinde yüksek verimli ve erkencilik özellikleri nedeniyle Dkc 5783 ve Vero

çeşitlerinin başarı ile kullanılabileceği öngörülmüştür.
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7. SUMMARY

This research was carried out to study the advisability of 17 maize

varieties to a second production as silage and foremost effect yield and other

agronomic features.

Three varieties of experiment were obtained from public institutions’

amelioration (TTM 813, Side, Akdeniz) and 14 varieties were supplied from

private seed firms (Montani, Bolson, Premier, Bc 678, T-602, Mataro, Donano,

Luce, Vero, Gs 308 (ayb 936), Isıdoro, G 9244, Dkc 5783, Dk 585 ). The trial was

located on 23rd of June 2005 into practice arable field of Aegean Agricultural

Research Institute, according to the randomized complete block design with 4

replications.

On the study; (the) number of days to display topic tassel, number of days

to display corncob tassel, length of plant (cm), height of corncob (cm), number of

leaves (number/plant), diameter of stem (mm), diameter of corncob (mm), ratio of

dry matter (%), resulting yield (kg/da), dry matter yield (kg/da), ratio of leaf dry

matter (%), ratio of corncob dry matter (%), ratio of dry matter stem (%) were

evaluated.

The result of variance analysis indicated that the difference among

varieties according to the number of days to display topic tassel, the number of

days to display corncob tassel, the length of plant, the height of corncob, the

diameter of stem, the diameter of corncob, the ratio of corncob dry matter and the

ratio of stem dry matter are significantly important however other features were

not significant.

The varieties that were examined according to the number of days to

display topic tassel; Dkc 5783 and Dk 585 maize varieties showed the lowest

values of 47.2 days and 49.2 days, on the other hand Akdeniz and Side varieties

showed the highest values with 56 days and 55.5 days.

The evaluation which was done according to the display of corncob tassel,

the lowest value was taken from Dkc 5783 with 51.3 days, Dk 585 and T 602
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were the second with 52.5 days, on the other hand the highest values were

obtained from Akdeniz and Side maize varieties with 60.2 days and 55.5 days.

The ratio of dry matter was the highest on Akdeniz maize variety with 40

%, and the lowest on G 9244 variety with 29 %.

The highest resulting yield was taken from Vero maize variety with 7621

kg/da, TTM 813 variety showed the lowest resulting yield with 5889 kg/da.

When the correlation coefficient was evaluated between the features that

were examined and resulting yield; the dry matter yield, the length of plant, the

diameter of corncob, the height of corncob and the ratio of corncob dry matter

were significant and positive, the number of days to display topic tassel, the

number of days to display corncob tassel and the ratio of stem dry matter were

significant and negative.

As a result, in researches and productions which will be done in our

region, Dkc 5783 and Vero varieties can be suggested as a second product with

high yield and earlier features.


