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De¤iflik Azot Dozlar›nda Yetifltirilen M›s›r Bitkisinde Tane Verimi ve Baz›
Tar›msal Özelliklere Baz› Yeflil Gübre Baklagil Bitkilerinin Etkisi
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Özet: Bu araflt›rmada, Çukurova koflullar›nda yeflil gübre olarak kullan›lan, bakla, bakla+fi¤ kar›fl›m›, iskenderiye üçgülü ve çemen
bitkilerinin, de¤iflik azot dozlar› (0, 12, 24 kg N/da) uygulanarak yetifltirilen m›s›r bitkisinde tane verimi ve baz› tar›msal özelliklere
etkisi incelenmifltir. Araflt›rmada ayr›ca, baklagil bitkilerinin, topra¤a kazand›rd›¤› nodül, kök ve kök üstü aksamlar›n›n kuru madde
verimleri ile bu aksamlardaki toplam azot de¤erleri de belirlenn›ifltir.
‹ki y›ll›k bulgulara göre, baklagil bitkileriyle yap›lacak yeflil gübreleme ile topra¤a, nodül+kök+kök üstü aksam› arac›l›¤›yla 27.5-33.8
kg/da aras›nda de¤iflen miktarlarda toplam azot kazand›r›labilece¤i ve yeflil gübrelemeden sonra daha az azotlu gübre kullanarak m›s›r yetifltirilebilece¤i saptanm›flt›r. Bu¤day üzerine ekilen ve 24 kg N/da azot verilen uygulamada 1055 kg/da m›s›r ürünü al›n›rken,
12 kg N/da gübre verilen uygulamada, bakla+fi¤ üzerine ekilen m›s›rdan 1141 kg/da, çemen üzerine ekilen m›s›rdan 1122 kg/da,
bakla üzerine ekilen m›s›rdan 1124 kg/da ve iskenderiye üçgülü üzerine ekilen m›s›rdan 1207 kg/da, tane m›s›r ürünü elde edilmifltir.
Yeflil gübreleme uygulamas›nda, Çukurova Bölgesi’nde yayg›n olarak uygulanan bu¤day+ikinci ürün m›s›r üretim sistemine göre, m›s›r bitkisinin ekiminin bir ay kadar daha erken yap›labilme flans› do¤maktad›r.

The Effect of Green Manure Crops of Legumes on Grain Yield and some Agronomical
Characters of Maize Grown on Different Nitrogen Doses
Abstract: In this research, the effect of green manure crops of legumes such as horsbean, mixture of horsbean+vetch, alexandrie
klee, fenugreek on grain yield and some agronomical characters of maize grown on different nitrogen doses (0, 12 and 24 kg N da
-1) were investigated. Also, dry matter of nodule, root and biomass of above ground and total amount of N were determined.
According to the resulting two years, the total amount of N fixed to the soil by the way of nodule, root and biomass of above ground was between 27.5-38.8 kg da-1. Also it was determined that maize could be grown using less nitrogen fertilizer after the application of green manure. The grain yields of maize applied 24 kg N da-1 and 12 kg N da-1 after the growth of wheat were 1055 kg
da-1 and 1141 kg da-1 respectively. The grain yields of maize applied 12 kg N/da-1 after the growth of mixture of horsbean+vetch,
fenugreek and horsbean and alexandria klee were 1141, 1122, 1124, 1207 kg da-1 respectively.
It was determined that after the application of green manure, maize could be sown earlier than the crop system of wheat+maize
cultivated commonly in Çukurova region.

Girifl
Bitki büyüme ve geliflmesi için uygun ekolojik koflullara sahip olan Çukurova bölgesinde, bir y›lda iki ürün al›nmas› mümkün olmaktad›r. 1980’li y›llarda uygulanmaya
bafllayan tar›m politikalar›, bu¤day+m›s›r tar›m›n› teflvik
etmifl ve daha önce bölge tar›m› için fazla öneme sahip olmayan ikinci ürün m›s›r yetifltiricili¤ini ön plana ç›karm›flt›r.
Sulu koflullarda k›sa sürede yüksek kuru madde oluflturma yetene¤ine sahip olan m›s›r bitkisi, verim oluflturabilmek için yüksek dozlarda azota gereksinim duymakta-

d›r. Sulu tar›mda, fazla azotlu gübre kullan›ld›¤›nda, bitkiler verilen azotun tamam›n› kullanamamakta ve sulama
suyu ile y›kanmalar olmaktad›r. Y›kanma sonucu, azot taban suyuna kar›flarak, yer alt› sular›n›n ve çevrenin kirlenmesine neden olmaktad›r. ‹nsan ve hayvanlar taraf›ndan
içme suyu ile al›nan de¤iflik formlardaki azot toksik etkiler gösterebilmektedir (I). Çukurova bölgesindeki topraklar›n önemli sorunlar›ndan birisini de, uygulanan tar›msal
üretim sistemi nedeniyle ortaya ç›kan topraktaki yap›sal
bozulmalar ve organik madde yetersizli¤i oluflturmaktad›r. Yayg›n olarak uygulanan bu¤day+ikinci ürün m›s›r ta-
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r›m›, birkaç y›l üst üste yap›ld›¤› zaman, toprak yap›s›n›n
bozuldu¤u ve topra¤›n besin maddeleri yönünden fakirleflti¤i dikkati çekmektedir.
Bu olumsuz etkilerin ortadan kald›r›labilmesi için, biyolojik azottan yararlanmaya olanak sa¤layan ve ayn› zamanda topra¤›n organik maddesini artt›r›c› yönde de etkileyebilecek bitkilerin, mevcut tar›msal üretim sistemi içine
sokulmas› büyük yararlar sa¤layacakt›r. Bu amaçla kullan›labilecek baklagil bitkileri mevcuttur (2). Tah›llardan önce yap›lan yeflil gübrelemenin yararlar› birçok araflt›r›c› taraf›ndan da aç›klanm›flt›r (3, 4, 5, 6)
Reinwald ve Kreuzer (7) korunga+melez üçgül, korunga+lüpen ve yem bezelyesi+lüpen kar›fl›mlar›n›n yeflil
ot ya da daha önemlisi yeflil gübre olarak kullan›labilece¤ini ve bu uygulamalar›n topra¤a yüksek miktarda azot sa¤layaca¤›n› bildirilmektedir. Schneidewind ve ark. (8) bezelye, fasulye ve fi¤ kar›fl›mlar› yeflil gübre olarak kullan›ld›¤›nda, üzerine ekilen bitkilerde olumlu etkilerinin gözlendi¤ini bildirmektedir. Heinzmann ve Meyer (9) havan›n
serbest azotunu kullanan bakla bitkisinin toprak üstü aksam›nda 19-32 kg/da ve f›¤ bitkisinin toprak üstü aksam›nda 27 kg/da dolay›nda azot depoland›¤›n› ve yeflil gübreleme ile bunun topra¤a kazand›nlabilece¤ini bildirmektedir. Kahnt ve Mohammadi (10) baklan›n yeflil gübre olarak topra¤a gömülmesinden sonra üzerine ekilen bu¤dayda % 69 ve arpada ise % 18 oran›nda verim art›fl› sa¤land›¤›n› bildirmektedir. Kahnt (4) bakla bitkisinin toprak alt› ve toprak üstü aksam›n›n 8-14 kg/da, bezelye ve fi¤ bitkisinin toprak alt› ve toprak üstü aksam›n›n 5-8 kg/da
azotu topra¤a kazand›rd›¤›n› bildirmektedir.
Kahnt (3) yeflil gübreleme sonunda, toprakta C:N oran›n›n azald›¤›n›, toprak ifllemenin kolaylaflt›¤›n›, topra¤›n
azotça zenginleflti¤ini, topra¤›n alt katmanlar›nda monokültür nedeniyle oluflan sertli¤in azald›¤›n› ve yabanc› ot
yo¤unlu¤unun düfltü¤ünü belirterek; bu etkilerinden dolay› özellikle a¤›r bünyeli topraklarda mutlaka yeflil gübre
uygulamas› yap›lmas›n› önermektedir. Buna karfl›l›k, Tamc› (11) baklagillerin yeflil gübre yerine yeflil ot olarak biçilip toprak üstü aksam›n›n hayvan yemi olarak de¤erlendirilmesinden sonra hayvanlardan elde edilecek olan ah›r
gübresinin topra¤a verilmesinin en ak›lc› yol olaca¤›n› vurgulamaktad›r.
Benge (12) fleritler halinde yetifltirilen Leucaena leucocephala isimli çal› tipli baklagil bitkisinin yeflil gübre olarak
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kullan›lmas›yla m›s›r veriminde % 380 oran›nda art›fl sa¤land›¤›n› bildirmektedir. Duke (13) Leucaena leucocephala bitkisinin köklerinde simbiyotik olarak yaflayan bakteriler arac›l›¤› ile dekara yaklafl›k 50 kg N sa¤layabildi¤ini bildirmektedir. Ülger ve ark. (14) Çukurova’da üç y›l süre ile
Leucaena leucocephala yetifltirilen bir alanda, 10 kg azotlu gübre uygulanarak yetifltirilen m›s›r bitkilerinin veriminin, Leucaena leucocephala bitkisinin bulunmad›¤› bir
alanda 25 kg-N/da azot uygulanarak yetifltirilen m›s›r bitkisinin veriminden daha yüksek oldu¤unu saptam›fllard›r.
Bakla, bakla+fi¤ kar›fl›m›, iskenderiye üçgülü ve çemen bitkilerinin yeflil gübre olarak uygulanmas›ndan sonra, ilk befl haftal›k dönemde, topra¤›n mineralize azot içeri¤inin önemli ölçüde artt›¤› saptanm›flt›r (15). Bakla,
bakla+fi¤ kar›fl›m›, iskenderiye üçgülü ve çemen bitkilerinin yeflil gübre olarak uygulanmas›ndan sonra, bu bitkilerin topra¤a, 7.5-13.0 kg N/da azot kazand›rd›¤› bildirilmektedir (16). Anlarsal ve ark. (17) baklagil bitkilerinin
yeflil ot olarak biçiminden sonra yetifltirilen m›s›r bitkisinde, bu¤day üzerine ekilen m›s›ra göre olumlu etkilerin görüldü¤ünü aç›klam›fllard›r. Okant ve K›l›ç (18) fi¤+arpa
kar›fl›m›, mercimek ve nohut gibi de¤iflik baklagiller üzerine ekilen m›s›r bitkisinden, bu¤day üzerine ekilen m›s›r
bitkisine göre daha yüksek verim elde edildi¤ini saptam›fllard›r.
Amerika Birleflik Devletleri’nin güney do¤usunda, k›fllar› nemli ve yumuflak iklime sahip yerlerde, Vicia, Medicago, Lupinus, Pisum, Trifolium ve Lathyrus türleri, pamuk ve m›s›r bitkilerinden önce yeflil gübre amac›yla yetifltirilmektedir. Bu bölgelerde yap›lan uygulamalarda,
mavi ac› bakla (Lupinus) bitkisinin dekara 3.5-4.5 ton
aras›nda yeflil aksam sa¤lad›¤› ve bunun üzerine ekilen m›s›r bitkisinde verimi 2-3 kat›na kadar artt›rd›¤› bildirilmektedir (19). Dik büyüme göstermeyen fi¤ bitkisi baz›
tah›l cinsleriyle kar›fl›m olarak bir çok ülkede yetifltirilmektedir. Baz› Avrupa ülkelerinde ise, tah›llar›n yerine,
bakla (% 30-35) ile fi¤ (% 65-70) kar›fl›mlar›n›n önerildi¤i bildirilmektedir (19).
Bu araflt›rmada, Çukurova Bölgesi’nde yayg›n olarak
uygulanan “bu¤day+ikinci ürün m›s›r” üretim sisteminde,
k›fll›k olarak yetifltirilen tek y›ll›k baklagil bitkileri ile yap›lacak yeflil gübrelemenin m›s›r bitkisine etkisi ve m›s›r tar›m›nda azot tasarrufu sa¤lama olanaklar›n›n belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.

A.C.ÜLGER, A.E.ANLARSAL, M.GÖK, B.ÇAKIR, C.YÜCEL, I.ONAÇ, O.ATICI

Materyal ve Metot
Materyal
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
araflt›rma alan›nda, 1994 ve 1995 y›llar›nda yürütülen bu
çal›flmada, Adana’da yetifltirilen yerel bir bakla çeflidi, Koçafl-T‹GEM’den sa¤lanan bir fi¤ çeflidi, Tabor iskenderiye
üçgülü çeflidi ve Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden sa¤lanan bir çemen hatt›, Seri-82 ekmeklik bu¤day çeflidi ve Sandoz firmas›n›n Elianthea melez m›s›r çeflidi materyal olarak kullan›lm›flt›r.
Deneme Yerinin ‹klim ve Toprak Özellikleri
Denemenin kuruldu¤u bölgede kaydedilen uzun y›llar
ortalama iklim verileri ile denemenin yürütüldü¤ü y›llara
ait iklim de¤erleri aras›nda her iki y›lda da önemli farkl›l›klar kaydedilmemifltir (20).
Deneme yerinin topraklar›, kahve ve soluk kahve
renkli, birinci s›n›f derin toprakl› tarla arazisi olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Toprak, orta bünyeye sahip, genellikle
t›nl› tekstürlü ve organik maddece fakirdir (% 0.961,10). Fazla miktarda kireç içermektedir (% 30-50) ve
pH=7.6-7.9 dolay›ndad›r (21). Deneme yerinden 0-20,
20-30 ve 30-60 cm’den al›nan toprak örneklerinin analizlerinde 6 kg/da düzeyinde N03 ve NH4 azotu saptanm›flt›r.
Metot
Deneme, bölünmüfl parseller deneme deseninde, ana
parsellere k›fll›k ön bitkiler (bakla, bakla+fi¤, iskenderiye
üçgülü, çemen ve bu¤day), alt parsellere m›s›r bitkisinde
uygulanan azot dozlar› (0 kg N/da, 12 kg N/da ve 24 kg
N/da) gelecek flekilde, 3 tekrarlamal› olarak düzenlenmifltir. Denemede, parsel büyüklü¤ü 4.2 m. x 5.0 m.= 21.0
m2 olarak al›nm›flt›r.
Bakla 20 kg/da tohumluk, “bakla+fi¤ kar›fl›m›” 6.7
kg/da+8 kg/da tohumluk, iskenderiye üçgülü 3 kg/da tohumluk ve çemen 6 kg/da tohumluk gelecek flekilde elle
ekilmifltir. Baklagil bitkilerine taban gübresi olarak 2 kg
N/da ve 5 kg P205/da tüm deneme parselerine ekimden
önce topra¤a gömülerek uygulanm›flt›r. Bu¤day parsellerinde bu¤day ekimi m2’ye 450 canl› tohum gelecek flekilde ekim makinas› ile yap›lm›flt›r. Taban gübresi olarak 8
kg N/da ve 8 kg P205/da tüm deneme parselerine ekimden önce topra¤a gömülerek uygulanm›flt›r. Bu¤day bitkisinin kadefllenme döneminde 8 kg N/da üst gübre uygulamas› yap›lm›flt›r.
Yeflil gübreleme parsellerindeki baklagil bitkileri, çi-

çeklenme dönemi bafllang›c›nda sap keser aletiyle iyice
parçaland›ktan sonra diskli pullukla topra¤a gömülerek
1.5 ay süreyle çürümeye b›rak›lm›fl ve üzerine m›s›r ekimi
yap›lm›flt›r. Bu¤day parsellerinde ise, bu¤day hasad›ndan
sonra m›s›r ekimi yap›lm›flt›r.
M›s›r ekimi, bütün parsellerde, s›ra aras› 70 cm ve s›ra üzeri 20 cm olacak flekilde elle yap›lm›flt›r. Deneme
parselerinin tamam›nda 10 kg/da P205 ekimden önce topra¤a kar›flt›r›larak uygulanm›flt›r. Belirtilen dozlara göre,
azotlu gübrenin 1/2’si üç yaprakl› dönemde banda, öteki
1/2’si ise m›s›r bitkileri 50 cm boyland›¤› dönemde yine
banda uygulanm›flt›r. Deneme süresince parsellerde eflit
miktarlarda su verilecek flekilde kontrollü sulama yap›lm›flt›r.
‹ncelenen özellikler, Ülger ve ark. (14) taraf›ndan kullan›lan yöntemlere göre saptanm›flt›r. Elde edilen sonuçlar
ile MSTAT-C bilgisayar program› kullan›larak varyans analizi ve EGF (En küçük güvenilir fark)-testi yap›lm›flt›r
(22).

Araflt›rma Sonuçlar› ve Tart›flma
Yeflil gübre baklagillerde saptanan veriler
K›fll›k ara ürün olarak yetifltirilen baklagil bitkilerinden
elde edilen nodül+kök kuru madde a¤›rl›¤›, topra¤a gömülen toplam kuru biyomas miktar› ve nodül+kök+toprak üstü aksamdaki toplam N miktarlar› Tablo 1’de verilmifltir.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, denemede yer alan yeflil
gübre baklagil bitkilerinde nodül+kök aksamlar›nda kuru
madde, topra¤a gömülen toplam kuru biyomas ve nodül+kök+toprak üstü aksamdaki toplam N miktarlar› aras›nda bitki cinslerine göre önemli farkl›l›klar saptanm›flt›r.
Tablo 1.

Yeflil gübre baklagil bitkilerinde saptanan nodül+kök kuru
madde a¤›rl›¤›, topra¤a gömülen toplam kuru biyomas ve
nodül+kök+kök üstü aksamlardaki toplam azot miktarlar›.

Yeflil gübre
baklagil
bitki cinsi

Nodül+kök
kuru madde
a¤›rl›¤› (kg/da)

Topra¤a gömülen
toplam kuru
biyomas (kg/da)

Nodül+kök+
kök üstü
toplam N
(kg/da)

Bakla
Bakla+fi¤
‹skenderiye
üçgülü
Çemen

206.5 b*
105.1 d

826.0 c
752.6 d

31 2 b
27.5c

258.9 a
157.0 c

1040.7 a
859.7 b

33.8 a
31.8 ab

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre
önemli fark yoktur.

195

De¤iflik Azot Dozlar›nda Yetifltirilen M›s›r Bitkisinde Tane Verimi ve Baz› Tar›msal Özelliklere Baz› Yeflil Gübre Baklagil Bitkilerinin Etkisi

Topraktaki nodül+kök aksam›ndaki kuru madde miktarlar› 157.0-258.9 kg/da aras›nda de¤iflmektedir.
Baklagil bitkilerinde topra¤a gömülen toplam kuru
materyal biyomas miktarlar› incelendi¤inde, en düflük
toplam kuru biyomas miktar›n›n 752.6 kg/da ile bakla+fi¤ kar›fl›m›ndan, en yüksek toplam kuru biyomas miktar›n›n ise 1040.7 kg/da ile iskenderiye üçgülü bitkisinden
elde edildi¤i görülmektedir.
Nodül+kök+kök üstü aksam›nda saptanan toplam
azot miktarlar› 27.5-33.8 kg/da aras›nda de¤iflmektedir.
Azot fiksasyonunun en fazla iskenderiye üçgülü bitkisinde
gerçekleflti¤i ve bunu s›ras›yla çemen, bakla ve bakla+fi¤
kar›fl›m›n›n izledi¤i belirlenmifltir. Benzer bulgular Khant
(3), Heinzmann (9), Gök ve ark. (15) ve Gök ve ark. ( 16)
taraf›ndan da bildirilmektedir.
Bitki boyu
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda bitki boyuna etkisine iliflkin
elde edilen veriler Tablo 2’de verilmifltir.
Tablo 2 incelendi¤inde yeflil gübre uygulamalar› ve
bu¤day aras›nda m›s›r bitkisinde bitki boyu için saptanan
farkl›l›¤›n istatistiki yönden önemli oldu¤u görülmektedir.

Azot dozlar› aras›ndaki fark ve interaksiyon da istatistiki
yönden önemli bulunmufltur. En k›sa bitki boyu, çemen
üzerine ekilen ve azot verilmeyen uygulamada, en uzun
bitki boyu ise, bu¤day üzerine ekilen ve 12 kg N/da azot
verilen uygulamada saptanm›flt›r. Bitki boyunun, azot verilmeyen uygulamalarda, azot verilen uygulamalara göre
düflük ç›kmas›, yeflil gübrelemenin tek bafl›na, m›s›r bitkisinin tüm azot gereksinimini karfl›layamad›¤›n› göstermektedir.
Sap kal›nl›¤›
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda sap kal›nl›¤›na etkisine iliflkin
elde edilen veriler Tablo 3’de verilmifltir.
Tablo 3 incelendi¤inde yeflil gübreleme ve azot dozlar›n›n sap kal›nl›¤›na etkisinin önemli oldu¤u görülmektedir. Aynca, interaksiyon da P<0.05 düzeyinde önemli bulunmufltur. En ince saplara sahip bitkiler, çemen üzerine
ekilen ve azot verilmeyen uygulamada, en kal›n saplara
sahip bitkiler ise, bakla üzerine ekilen ve 24 kg N/da azot
verilen uygulamada saptanm›flt›r. Azot verilmeyen uygulamada, azot verilen uygulamalara göre sap kal›nl›¤› de¤erlerinin düflük oldu¤u dikkati çekmektedir. Bulgular›m›z,
denemede yer alan yembitkilerinin topra¤a kazand›rd›¤›

Bitki Boyu (cm)
Ön bitki

0 kg N/da

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+fi¤
‹skenderiye üçgülü
Çemen
Bu¤day

187.3
193.0
186.7
184.0
190.7

201.7
197.7
193.7
195.3
212.7

193.0
194.3
191.7
194.3
199.3

194.0
195.0
190.7
191.2
200.9

Ortalama

188.3 c

def*
b-f
ef
f
c-f

b
bcd
b-f
b-e
a

200.2 a

b-f
b-f
b-f
b-f
bc

194.5 b

Tablo 2.

Yeflil gübre baklagil bitkilerinin
farkl› azot dozlar›nda yetifltirilen
m›s›rda bitki boyuna etkisi ve
EGF-testine göre oluflan gruplar.

Tablo 3.

Yeflil gübre baklagil bitkilerinin
farkl› azot dozlar›nda yetifltirilen
m›s›rda sap kal›nl›¤›na etkisi ve
EGF-testine göre oluflan gruplar.

ab
ab
b
b
a

194.4

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.

Sap kal›nl›¤› (mm)
Ön bitki

0 kg Nlda

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+fi¤
‹skenderiye üçgülü
Çemen
Bu¤day

19.67
18.33
21.67
16.67
18.00

28.33
20.00
22.67
20.67
23.33

29.00
19.33
20.33
25.33
23.00

25.67
19.22
21.56
20.89
21.44

Ortalama

18.87 b

fg*
gh
c-f
h
gh

a
efg
b-e
c-g
bc

23.00 a

a
fgh
d-g
b
bcd

23.40 a

21.76

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.
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Tablo 4.

Koçanda tane say›s› (adet/koçan)
Ön bitki

0 kg Nlda

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+fi¤
‹skenderiye üçgülü
Çemen
Bu¤day

493
540
568
549
456

656
651
614
601
514

671
609
666
607
567

606
600
616
585
512

Ortalama

521 b

ef*
c-f
b-e
cde
f

ab
ab
abc
a-d
def

607 a

a
abc
a
abc
b-e

624 a

a
a
a
a
b

Yeflil gübre baklagil bitkilerinin
farkl› azot dozlar›nda yetifltirilen
m›s›rda koçanda tane say›s›na etkisi ve EGF-testine göre oluflan
gruplar.

584

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.

azot ile bu bitkilerin yeflil gübre olarak topra¤a gömülmesinden sa¤lanan azotun m›s›r bitkisinin azot gereksinimini
tek bafl›na karfl›layamad›¤›n› göstermektedir.
Koçanda tane say›s›
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda koçanda tane say›s›na etkisine iliflkin elde edilen veriler Tablo 4’de verilmifltir.
Tablo 4 incelendi¤inde yeflil gübreleme ve azot dozlar›n›n koçanda tane say›s›na etkisinin önemli oldu¤u görülmektedir. Aynca, interaksiyon da önemli bulunmufltur. En
düflük koçanda tane say›s› de¤eri bu¤day üzerine ekilen ve
azot verilmeyen uygulamada, en yüksek koçanda tane say›s› de¤eri ise, iskenderiye üçgülü üzerine ekilen ve 24 kg
N/da azot verilen uygulamada saptanm›flt›r.
M›s›r bitkisinde birim alandan elde edilecek tane verimini art›rabilmek için, birim alandaki koçan say›s›na ba¤l›
olarak, koçanda tane say›s› ve koçanda tane a¤›rl›¤›nda
sa¤lanacak art›fllar etkili olmaktad›r. Tablo 4 ve Tablo 5
birlikte incelendi¤inde, iskenderiye üçgülü üzerine 24 kg
N/da azot uygulamalar›nda en yüksek koçanda tane say›s›
ve koçanda tane a¤›rl›¤› de¤erlerine ulafl›ld›¤› görülmektedir. Buna ba¤l› olarakta en yüksek tane verimi de¤eri
(1315 kg/da) yine ayn› uygulamadan elde edilmifltir (Tab-

lo 7).
Koçanda tane a¤›rl›g›
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda koçanda tane a¤›rl›¤›na etkisine iliflkin elde edilen veriler Tablo 5’de verilmifltir.
Tablo 5 incelendi¤inde ön bitki ve azot dozlar›n›n koçanda tane a¤›rl›¤›na etkisinin önemli oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca, interaksiyon da P<0.05 düzeyinde önemli bulunmufltur. En düflük koçanda tane a¤›rl›¤› de¤eri bu¤day
üzerine ekilen ve azot verilmeyen uygulamada, en yüksek
koçanda tane a¤›rl›¤› de¤eri ise, bakla üzerine ekilen ve
12 kg N/da azot verilen uygulamada saptanm›flt›r.
Hasat indeksi
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda hasat indeksine etkisine iliflkin elde edilen veriler Tablo 6’da verilmifltir.
Tablo 6 incelendi¤inde ön bitki ve azot dozlar›n›n hasat indeksine etkisinin önemli oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca, interaksiyon da P<0.05 düzeyinde önemli bulunmufltur. En düflük hasat indeksi de¤eri bu¤day üzerine ekilen
ve azot verilmeyen uygulamada, en yüksek hasat indeksi
Tablo 5.

Koçanda tane a¤›rl›¤› (g/koçan)
Ön bitki

0 kg N/da

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+fig
‹skenderiye üçgülü
Çemen
Bu¤day

171 c*
150 de
158 d
145 e
90 g

191 a
179 bc
181 abc
174 c
l28 f

187
182
190
187
147

183
170
176
169
122

Ortalama

143 c

171 b

179 a

ab
abc
ab
ab
de

a
b
ab
b
c

Yeflil gübre baklagil bitkilerinin
farkl› azot dozlar›nda yetifltirilen
m›s›rda koçanda tane a¤›rl›¤›na
etkisi ve EGF-testine göre oluflan
gruplar.

164

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.
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Tablo 6.

Hasat indeksi (%)
Ön bitki

0 kg N/da

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+f›¤
‹skende›iye üçgülü
Çemen
Bugday

49.63
53.30
51.40
50.89
38.43

52.91
54.53
55.29
52.05
46.98

52.35
57.94
56.90
54.37
54.55

51.63
55.26
54.53
52.44
46.65

Ortalama

48.73 c

fgh*
b-e
def
efg
j

cde
bcd
abc
cde
h

52.35 b

cde
a
ab
bcd
bcd

55.22 a

Yeflil gübre baklagil bitkilerinin
farkl› azot dozlar›nda yetifltirilen
m›s›rda hasat indeksine etkisi ve
EGF-testine göre oluflan gruplar.

ab
a
a
ab
c

52.10

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.

de¤eri ise, bakla+fi¤ üzerine ekilen ve 24 kg N/da azot verilen uygulamada saptanm›flt›r.
Denemede kullan›lan ön bitkilerin tamam›n›n üzerine
ekilen m›s›r bitkilerinde, uygulanan azot miktar› artt›kça
bitkilerin toprak üstü aksam›nda oluflan toplam biyolojik
verimde, tanenin pay›n›n giderek artmas› dikkati çekmektedir. Azotun hasat indeksini art›r›c› etkisi en fliddetli bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkilerinde gerçekleflmifltir. Baklagillerin ön bitki olarak kullan›ld›¤› yeflil gübreleme yap›lan uygulamalarda baklagillerin topra¤a kazand›rd›klar›
azotun etkisi sonucu, düflük azot dozlar›nda da hasat indeksi bu¤daya göre, oldukça yüksek bulunmufltur.
Tane verimi
Yeflil gübre olarak topra¤a gömülen baklagiller ve
bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisinde uygulanan farkl›
azot gübrelemesinin m›s›rda tane verimine etkisine iliflkin
elde edilen veriler Tablo 7de verilmifltir.
Tablo 7 incelendi¤inde ön bitki ve azot dozlar›n›n tane
verimine etkisinin önemli oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca,
interaksiyon da P<0.05 düzeyinde önemli bulunmufltur.
En düflük tane verimi de¤eri bu¤day üzerine ekilen ve
azot verilmeyen uygulamada, en yüksek tane verimi de¤eri ise, iskenderiye üçgülü üzerine ekilen ve 24 kg N/da
azot verilen uygulamada saptanm›flt›r.

Azotlu gübre verilmedi¤i durumda, bu¤day üzerine
ekilen m›s›rdan ancak 428 kg/da tane m›s›r› al›n›rken,
bakla+fi¤ kar›fl›m›n›n üzerine m›s›r ekildi¤inde 984 kg/da
tane ürünü al›nm›flt›r. Burada % 130’luk önemli bir verim
art›fl› dikkati çekmektedir. Saf bakla üzerine ekilen m›s›rda 915 kg/da (% 109 art›fl), çemen üzerine ekilen m›s›rda, 928 kg/da (% 112 art›fl), iskenderiye üçgülü üzerine
ekilen m›s›rda 929 kg/da (% 112 art›fl) düzeyinde tane
verimi art›fllar› sa¤lanm›flt›r.
12 kg N/da düzeyinde azotlu gübre verildi¤i durumda,
bu¤day üzerine ekilen m›s›rda ancak 693 kg/da tane m›s›r› al›n›rken, iskenderiye üçgülünün üzerine m›s›r ekildi¤inde 1207 kg/da tane ürünü al›nm›flt›r. Burada % 74’lük
bir verim art›fl› dikkati çekmektedir. Bakla+fi¤ kar›fl›m›
üzerine ekilen m›s›rda 1141 kg/da (% 65 art›fl), saf bakla üzerine ekilen m›s›rda 1124 kg/da (%: 62 art›fl) ve çemen üzerine ekilen m›s›rda 1122 kg/da (%: 62 art›fl) düzeyinde tane verimi art›fllar› sa¤lanm›flt›r.
24 kg N/da düzeyinde azotlu gübre verildi¤i durumda,
bu¤day üzerine ekilen m›s›rda 1055 kg/da tane m›s›r› al›n›rken, iskenderiye üçgülü üzerine ekilen m›s›rda 1220
kg/da tane ürünü al›nm›flt›r. Burada bu¤day üzerine ekilen m›s›rdan elde edilen tane verimine göre % 16’l›k bir
verim art›fl› dikkati çekmektedir. Çemen üzerine ekilen

Tablo 7.

Tane verimi (kg/da)
Ön bitki

0 kg N/da

12 kg N/da

24 kg N/da

Ortalama

Bakla
Bakla+f›¤
‹skenderiye üçgülü
Çemen
Bu¤day

915
984
929
928
428

1124 d
1141 cd
1207 bc
1122 de
693 h

1145
1220
1315
1228
1055

1061 b
1115 ab
1150 a
1092 ab
725 c

Ortalama

837 c

1058 b

1193 a

g*
f
fg
fg
i

cd
b
a
b
e

1029

* Ayn› harf grubuna giren ortalamalar aras›nda P<0.05 s›n›r›na göre önemli fark yoktur.
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m›s›rda 1128 kg/da (% 7 art›fl), bakla+fi¤ kar›fl›m›n›n
üzerine m›s›r ekildi¤inde 1315 kg/da (% 25 art›fl) ve saf
bakla üzerine ekilen m›s›rda 1145 kg/da (% 9 art›fl) düzeyinde tane verimi art›fllar› sa¤lanm›flt›r.
Bu¤day üzerine ekilen ve 24 kg N/da azot verilen uygulamada 1055 kg/da m›s›r ürünü al›n›rken, 12 kg N/da
gübre verilen uygulamada, bakla+fi¤ üzerine ekilen m›s›rdan 1141 kg/da, çemen üzerine ekilen m›s›rdan 1122
kg/da, bakla üzerine ekilen m›s›rdan 1124 kg/da ve iskenderiye üçgülü üzerine ekilen m›s›rdan 1207 kg/da, tane
m›s›r ürünü elde edilmifltir. Yeflil gübrelemenin m›s›r veriminde yapt›¤› art›fl›n önemli bir nedeni de, yeflil gübreleme uygulamalar›ndan sonra, m›s›r bitkisinin, bu¤day+m›s›r üretim sistemine göre, bir ay kadar daha erken ekilmesidir. Anlarsal ve ark. (17) taraf›ndan da bildirilen, baklagil yembitkilerinin yeflil ot olarak biçiminden sonra yetifltirilen m›s›r bitkisinde, bu¤day üzerine ekilen m›s›ra göre
olumlu etkilerin görülmesi bulgular›m›z› desteklemektedir.
Genel olarak hiç azotlu gübreleme yap›lmayan parsellerde baklagillerin m›s›r bitkisindeki tane verimi art›fl›na
etkisi daha önemli düzeylerde gerçekleflmifltir. M›s›r bitkisine uygulanan azot miktar› artt›kça verim art›fllar› oransal olarak azalmaktad›r. Benzer bulgulara baklagil bitkilerinin üzerine ekilen bu¤day bitkisi ile yap›lan çal›flmalarda
da s›kça rastlanmaktad›r (4).
Yeflil gübre uygulamalar›ndan sonra ekilen m›s›rdan
al›nan iki y›ll›k ortalama tane verimleri (azot dozlar› ortalamalan) karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tamam›n›n, bu¤day üzerine
ekilen m›s›rdan al›nan tane veriminden daha yüksek oldu¤u dikkati çekmektedir. En yüksek tane verimi de¤eri ortalama 1150 kg/da ile iskenderiye üçgülü üzerine ekilen
m›s›rda elde edilirken, bakla+fi¤ kar›fl›m› üzerine ekilen
m›s›rda ortalama 1115 kg/da, çemen üzerine ekilen m›s›rda ortalama 1092 kg/da ve saf bakla üzerine ekilen m›s›rda ortalama 1061 kg/da tane verimi elde edilmifltir.
Bu¤day üzerine ekilen m›s›rda ise ortalama 725 kg/da tane verimi elde edilmifltir. Okant ve K›l›ç (18) taraf›ndan
da, fi¤+arpa kar›fl›m›, mercimek ve nohut gibi de¤iflik

baklagiller üzerine ekilen m›s›r bitkisinden, bu¤day üzerine ekilen m›s›r bitkisine göre daha yüksek verim elde edildi¤i do¤rulanmaktad›r.
Araflt›rman›n bütünü irdelendi¤inde, iskenderiye üçgülü üzerine ekilen ve 24 kg/da azot verilen uygulamadan en
yüksek tane veriminin (1315 kg/da) elde edildi¤i görülmektedir. Bunu s›ras›yla bakla+fi¤ kar›fl›m› ( 1220 kg/da)
ve saf bakla üzerine (1145 kg/da) ekilen ve 24 kg/da azot
verilen uygulamalar izlemektedir. Bu üç uygulama aras›nda istatistiki yönden önemli fark yoktur. Baklagillerden
sonra ekilen m›s›rdaki verim art›fl›na iliflkin bulgular›m›z
Elçi (19) ve Ülger ve ark. (14) taraf›ndar› desteklemektedir.

Sonuç ve Öneriler
‹skenderiye üçgülü ve bakla+f›¤ kar›fl›m› Çukurova
Bölgesi için önerebilece¤imiz yeflil gübre bitkileridir. Yeflil
gübrelemenin üreticiye do¤rudan bir getirisi yoktur. Bu
nedenle, yeflil gübrelemenin yayg›n olarak kullan›labilmesi, ucuz tohum temini ve yetifltiricili¤inde az girdi
gerektirmesi gibi faktörlere ba¤l›d›r. Bakla ve fi¤ tohumlar›, ucuz ve kolayca temin edilebilmektedir. Ayr›ca bakla
bitkilerinde, yeflil gübre olarak topra¤a gömülmeden önce, bir defaya mahsus yeflil bakla toplama olana¤› da mevcuttur. 400-500 kg/da yeflil bakla hasad› (ilk meyveler)
yap›labilece¤i de bu araflt›rmada saptanm›flt›r. Taze bakla
hasad›n›n, turfanda yeflil baklan›n en iyi fiyat buldu¤u
döneme denk gelmesi nedeniyle, üreticinin bakla yetifltirirken yapt›¤› tohumluk, toprak iflleme ve hasat masraflan rahatça bu yolla karfl›lanabilecektir. Çukurova’da uygulanmakta olan bu¤day+m›s›r üretim sisteminde iki y›lda
bir bu¤day›n yerine yeflil gübreleme amac›yla bir baklagil
bitkisinin yetifltirilmesi, topra¤›n›n verim gücünü art›racak
ve m›s›r bitkisinde daha az azot kullan›lmas›na olanak sa¤layacakt›r. Yeflil gübre bitkilerinin parçalanma ve topra¤a
gömülme ifllemi, üreticilerin elinde mevcut olan, rotovatör
yada sap keser+diskli pulluk gibi aletlerle kolayca
yap›labilmektedir.
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