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ÖNSÖZ 

Dünya üzerinde geniş bir yayılım alanı gösteren lahananın anavatanı 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Rus araştırıcı Zhukovsky 

lahananın anavatanının Van yöresi olduğunu ve dünyanın en büyük baş 

lahanalarının bu bölgede yetiştirildiğini bildirmiştir. Diğer araştırıcılar 

ise lahananın anavatanının Akdeniz Bölgesi olduğunu belirtmişlerdir. 

Lahana grubu sebzeler buradan dünyanın diğer bölgelerine yayılış 

göstermiştir. Bu konuda farklı görüşler olsa bile, yabani formlu lahana, 

Brassica oleraceae var. sylvestris’tir. Diğer lahana grubu sebzeler, bu 

yabani türün değişime uğraması sonucunda meydana geldiğini ve iki 

bin yıl önce kültüre alındıkları tahmin ediliyor.  

Lahana denilince akla tek bir sebze gelmemelidir. Çünkü, lahana bir 

sebzeler grubunu oluşturur. Hatta lahanalar özellikle mevsimin soğuk 

dönemlerinde bir renk cümbüşü içinde park ve bahçeleri süsleyen 

önemli bir süs bitkisidir. Ayrıca, lahanaların bir serin iklim sebzesi 

olmasından dolayı, anavatanının Anadolu olması ve Anadolu 

coğrafyasının büyük bir kısmının karasal iklim özelliklerini 

taşımasından, pek çok sebzenin yetiştirilemeyeceği mevsim ve 

bölgelerde lahanaların yetiştirilmesi daha kolay ve zahmetsiz 

olmasından ötürü yetiştiriciliği tercih edilen bir sebzemizdir. 

Lahanagillerin yüzlerce değerlendirme şekli olup, çiğ olarak tüketildiği 

gibi salatası, etli ve zeytinyağlı yemekleri ve turşuları yapılmaktadır. 

Bu grup sebzeler, çiğ olarak tüketildiklerinde insan sağlığına büyük 

katkıda bulunurlar. İnsanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını 

sağlarlar. Bol miktarda B, C, E vitamini ve potasyum içeren, vitamin ve 

mineral bakımından zengin, antikanser ve antioksidan etkileri olduğu 

ileri sürülen, kalorisi düşük bir sebzedir.  

Yaşadığımız coğrafya açısından çok önem arz eden ve yüz yıllar içinde 

hem yetiştiricilik ve hem de tüketim ve değerlendirme kültürünün 

oluştuğu, lahanagiller familyasının bazı üyelerinin yetiştiriciliği, 

beslenmesi, çoğaltması, değerlendirmesi, hastalık ve zararlıları ve süs 

bitkisi olarak kullanılmasına kadar 13 farklı bölümden oluşan bu 
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kitapta, bahsedilen konularla ilgili dünyada ve ülkemizde yapılan 

bilimsel çalışmalar derlenerek, bu konularda hem bilimsel çalışma ve 

hem de yetiştiricilik yapabilecek olanlara önemli bir kaynak niteliğinde 

olacak şekilde hazırlanarak sunulmuştur. 

Bu kitabın hazırlanmasında 23 akademisyen ve araştırıcı bilim insanı 

katkı sunmuştur. Yoğun işleri arasında bilim adına kıymetli vakitlerini 

ayırarak böyle bir eserin ortaya çıkmasına vesile oldukları için 

kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca kitabın basımını 

üstlenen İKSAD yayınevine de teşekkürlerimizi arz ederiz.   

Bu kitabın üreticilerimizden öğrencilerimize sektörde hizmet veren tüm 

kesimlere yararlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla 

 14.02.2023 

 

  Editörler 

Prof. Dr. Fikret YAŞAR 

Doç. Dr. Özlem ÜZAL 
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GİRİŞ 

 

Türkiye’de tarımsal üretimde sebzecilik sektörü,  özellikle son elli yılda 

önemli düzeyde gelişmeler kaydetmiştir. Ekonomik faaliyet olarak 

sebzecilik sektörü, bitkisel üretimde önemli bir yere sahiptir. Tarım 

sektöründe 1980’li yıllardan sonra ekonomide serbest piyasa 

ekonomisine geçişle birlikte tohum ve diğer girdilerin ithalatı 

sonucunda yeni sebze tür ve çeşitlerinin kullanımı başlamıştır.  Modern 

sebze yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde birim alandan 

daha yüksek verim ve gelir elde edilmesi sonucunda sebzecilik sektörü 

boyut değiştirmiş ve hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir (Balkaya ve ark., 

2016; Yanmaz ve ark., 2020). Bu dönemde tarımsal üretim içerisindeki 

sebze üretim miktarının payı sürekli olarak artış göstermiştir. Ayrıca 

sebze ekim alanlarında verim unsurları yönünden de önemli düzeylerde 

gelişme ve artışlar sağlanmıştır. Bununla birlikte günümüzde sebze 

tüketiminde iç ve dış talep artışı, farklı sektördeki sanayicilerin 

sebzecilik sektörüne yaptıkları yatırımlar sebzecilik faaliyetlerinin 

ülkemizde aile işletmesi şeklinde sebzecilikten modern açıkta ve 

örtüaltı sebzeciliğine doğru bir yönelişin olmasını sağlamıştır (Yanmaz 

ve ark., 2015). Bunun sonucu olarak, sebzecilik sektörü birçok insanın 

istihdam alanı olmuştur. Dünya’da teknolojinin tarımın tüm alanlarına 

girmesi,  modern sulama, gübreleme, ilaçlama vb. yöntemlerin 

kullanılması,  ıslah çalışmaları sonucunda verim ve kalitesi yüksek tür 

ve çeşitlerin geliştirilmesi sebzecilik sektöründe üretimin artmasını ve 

besin kalitesinin iyileştirilmesini sağlamıştır (Güvenç, 2016). Üretim 

miktarının ve fonksiyonel besin kalitesinin artışı ile birlikte, ülkemiz 
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dış pazarlarda tarımsal ürünleri daha fazla pazarlama şansı elde etmiştir. 

Bu sürecin gelecekte daha fazla ilerleyebilmesi için çağdaş ve modern 

bir anlayışla yapılanmış, uluslararası rekabet gücüne sahip, özel 

sektörün tüm tarımsal ürünlerde aktif olarak faaliyet gösterdiği, iç 

tüketimin tamamen karşılandığı, sebze üreticisinin devlet tarafından 

desteklendiği ve yüksek ihracat gelirinin elde edildiği sebzecilik 

sektörünün geliştirilmesi temel hedef olmalıdır (Yanmaz ve ark., 2020). 

Bunun gerçekleştirilebilmesi için de yazlık sebze türlerinde olduğu gibi 

kışlık sebze türlerinde de güçlü bir üretim potansiyeli ve ticari pazar 

büyüklüğüne ulaşılması gereklidir. Bu kitap bölümünde, Türkiye kışlık 

sebze sektörü içerisinde önemli bir segment olan lahanagil grubu sebze 

türlerinin geçmişten bugüne mevcut üretim potansiyelinin değişimi, 

lahanagil türlerinin yetiştiriciliğinde karşılaşılan önemli sorunlar ve 

gelecekte izlemesi gereken stratejilere ilişkin öneriler ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

 

1. TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİMDE LAHANA GRUBU 

SEBZE TÜRLERİNİN EKONOMİK ÖNEMİ 

  

Türkiye, yaklaşık 27 milyon ton sebze üretim değeri ile Çin, Hindistan 

ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyada 4. sırada yer 

almaktadır (FAO, 2021). Ülkemizde sebze türleri yönünden zengin bir 

gen havuzu ve çeşitlilik bulunmaktadır. Birçok sebze türünün ana 

vatanı ve gen merkezi durumundadır.  Mevcut sebze üretiminin büyük 

bir kısmını (% 80.7’si)  meyvesi yenen sebzeler oluşturmaktadır. Bu 

grubu  % 12.2 oran ile kök ve yumrusu yenen sebzeler takip etmektedir. 

Karnabahar, brokoli, lahana, marul, ıspanak, semizotu, roka, tere, 
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dereotu vb. sebze türleri ise % 7.1’lik kısmı oluşturmaktadır (TUİK, 

2022a). Sebze türleri üretim miktarları yönünden sıralandığında kışlık 

sebze türlerinden soğan dördüncü sırada,  baş lahana dokuzuncu sırada 

ve havuç ise onuncu sırada yer almaktadır. 

 

Dünyada lahana grubu sebze türlerin üretim miktarı, toplam 70 862 165 

ton’dur. Çin, 33.8 milyon ton üretim değeri ile ilk sırada yer almaktadır.  

Diğer önemli lahana üreticisi ülkeler sırasıyla Hindistan (9.2 milyon 

ton), Rusya (2.6 milyon ton), Güney Kore (2.6 milyon ton) ve Japonya 

(1.4 milyon ton)’dır (Tablo 1). Türkiye, toplam 851 648 ton lahana 

üretim değeri ile dünyada 10. sırada bulunmaktadır (FAO, 2020). 

 

TUİK (2022a) yılı verilerine göre beyaz baş lahana üretim değeri, 597 

910 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam sebze üretimi içerisinde beyaz 

baş lahana üretiminin payı yaklaşık % 1.9’dur. Samsun ili 143 241 ton 

üretim miktarı ile ilk sırada yer almaktadır.  Diğer önemli beyaz baş 

lahana üreticisi iller ise sırasıyla Niğde (135 495 ton), Bursa (34 830 

ton), Antalya (25 116 ton) ve İzmir (20 393 ton illeri izlemektedir. 

Önemli majör beyaz baş lahana üreticisi bu illerin ve diğer illerin 2005-

2021 yılları arasındaki beyaz baş lahana üretim miktarlarındaki 

değişimler Şekil 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Dünya’da Lahana Üretimi, Alanı ve Verim Değerleri Yönünden Öne 

Çıkan Ülkeler (FAO, 2020). 

 

Ülkeler Üretim (ton) Alan (ha) Verim(kg/da) 

Çin 33 797 401 973 237 3 472 

Hindistan 9 207 000 397 000 2 319 

Rusya 2 629 615 73 223 3 591 

Güney Kore 2 555 876 38 040 6 718 

Ukrayna 1 759 100 69 100 2 545 

Japonya 1 413 559 34 003 4 157 

Endonezya 1 406 985 65 497 2 148 

ABD 1 202 744 23 715 5 071 

Vietnam 1 027 592 37 624 2 731 

Türkiye 851 648 27 346 3 114 

Polonya 754 600 15 500 4 868 

Almanya 725 330 13 250 5 474 

Romanya 600 550 26 340 2 279 

DÜNYA 70 862 165 2 414 288 2 935 

 

Türkiye’de beyaz baş lahana üretimi 2005 yılında 492 000 ton iken bu 

değer 2021 yılında 597 910 tona ulaşmıştır (TUİK, 2022a). Bu 

dönemde üretim miktarında artış olmasına rağmen beyaz baş lahana 

ekili alanlarda ise azalışın olduğu tespit edilmiştir. 2005 yılında 166 960 

da alanda yetiştiricilik yapılırken bu değer 2021 yılında 132 115 da 

olarak gerçekleşmiştir. Ekiliş alanlarının azalmasına karşın verimin 

artması yetiştiricilikte hibrit çeşitlerin kullanımının artmaya başlaması 

ve bu hibrit çeşitlerin ürün performanslarının daha yüksek olmasından 

kaynaklanabilir. Bölgelere göre beyaz baş lahana üretim değerleri 

incelendiğinde en fazla üretimin % 29.3 oranı ile Karadeniz 

Bölgesi’nde ve % 25.4 ile İç Anadolu Bölgesinde olduğu belirlenmiştir.  

Bu bölgeleri Akdeniz (% 14.2) ve Ege Bölgesi (% 13.0) izlemiştir. 
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Şekil 1: Beyaz baş lahana üretim değerlerinin (2005-2021) değişimi 

 

Kırmızı baş lahana üretimi 2005 yılında 91 000 ton iken bu değer 2021 

yılında 200 472 ton olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2022a; Şekil 2). 

Kırmızı baş lahananın son yıllardaki üretim ve verim değerleri artış 

göstermesine rağmen, toplam sebze üretimindeki payı yaklaşık % 0.6 

oranındadır. Samsun ili, beyaz baş lahana üretiminde olduğu gibi 

kırmızı baş lahana (128 195 ton) üretimi bakımından ülkemizde ilk 

sırada yer almaktadır (TUİK, 2022a). Bu üretim değeri Türkiye 

üretiminin yaklaşık %64’ünü oluşturmaktadır. Diğer önemli üretici iller 

ise Konya (13 130 ton) ve Bursa ( 9 605 ton) illeridir (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2: Kırmızı baş lahana üretim değerlerinin (2005-2021) değişimi 
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Türkiye’de 2005-2021 yılları arasında kırmızı baş lahana üretim miktarı 

değerlerinde olduğu gibi ekiliş alanlarında da önemli düzeyde artışlar 

meydana gelmiştir. 2005 yılında 36 980 da iken bu değer 2021 yılında 

49 317 da alana ulaşmıştır. Bölgeler bazında ise Karadeniz Bölgesi % 

64.4 üretim payı ile en önemli üretici bölge konumundadır. Bu durum 

özellikle son yıllarda Bafra Ovası’nda çiftçiler tarafından kırmızı baş 

lahananın yüksek gelir getirmesi ve pazar imkânlarının oldukça fazla 

olması nedeniyle yetiştiricilikte majör ürün olarak daha fazla tercih 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bölgenin dışında diğer önemli 

kırmızı baş lahana üreticisi bölgeler Akdeniz Bölgesi (% 12.5) ve İç 

Anadolu Bölgesi’dir (% 11.3). Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde ticari anlamda tarımsal verilere yansıyan kırmızı baş 

lahana üretimi bulunmamaktadır.    

 

Ülkemizde yaprak lahana üretimi 2005 yılında 92 000 ton iken 2021 

yılı yaprak lahana üretimi, 59 043 ton olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 

2022a; Şekil 3). Yaprak lahana üretiminin önemli bir kısmı, Karadeniz 

Bölgesi’nde yapılmaktadır. Bölgede yer alan Samsun ili 20 021 ton ile 

yaprak lahana üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Bu dönemde üretim 

miktarında azalış olduğu gibi yaprak lahana ekili alanlarda da belirgin 

bir azalışın olduğu tespit edilmiştir. 2005 yılında 74 240 da alanda 

yetiştiricilik yapılırken bu değer 2021 yılında 49 400 da olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ürünün ticari yetiştiricilikte payı azalmış olmasına 

rağmen bölgede üreticiler kendi aile ihtiyaçlarına yönelik olarak küçük 

parsellerde karışık yetiştiricilik şeklinde üretime devam etmektedirler 

(Balkaya, 2002).  Ayrıca yaprak lahana da çeşit sayısının yok denecek 
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kadar az olması ve üreticilerin kendi ellerindeki karışık popülasyonlarla 

üretim yapmaları ticari yaprak lahana üretimini sınırlandıran diğer 

etkenlerdir. 

 

 
Şekil 3: Yaprak lahana üretim değerleri (2005-2021) 

 

Brüksel lahanası yetiştiriciliği, ülkemizde bölgelere göre değişmekle 

birlikte en fazla sonbahar ve kış dönemlerinde yapılmaktadır (Taş & 

Balkaya, 2021). Türkiye’de Brüksel lahanası ekiliş alanı ve üretim 

miktarlarının 2010-2021 yıllarına ait değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

2010 yılında 1 651 ton olan Brüksel lahanası üretimi,  2021 yılında 2 

698 ton olarak gerçekleşmiştir. Ekiliş alanı yönünden ise son 10 yıllık 

süreçte % 50 civarında artış olmuştur. En fazla Brüksel lahanası 

yetiştiriciliği % 92.6 oranında Marmara Bölgesinde yapılmaktadır. 

Bursa ili ülkemizde 2 459 tonluk üretim değeri ile ilk sıradadır.  Türkiye 

üretiminin yaklaşık % 85’ini Bursa ili, tek başına karşılamaktadır. 

Antalya (125 ton) ve Bilecik (105 ton) illeri ise diğer önemli Brüksel 

lahanası üretim merkezleridir (Tablo 2; TUİK, 2022a). Brüksel lahanası 

üretimi daha çok iç pazarda tüketilmektedir. 
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Tablo 2: 2010-2021 Yıllarında Brüksel Lahanasında Ekiliş Alanı ve Üretim 

Değerlerinin Değişimi (TUİK, 2022a). 

 

 

Lahana grubu sebzeler arasında yer alan diğer önemli bir türde 

karnabahardır. Yetiştiriciliği diğer lahana grubu sebze türlerine göre 

daha zordur. Karnabahar, ekolojik istekleri yönünden diğer lahana 

türlerine göre daha fazla seçici özelliktedir. Karnabahar yetiştiriciliği 

daha fazla teknik bilgi ister. Tohum üretimleri de diğer lahanagillere 

göre daha fazla zorluk gösterir (Balkaya, 2016). Bunun yanında, 1980’li 

yıllardan sonra ülkemize giren karnabahar, uzun süre üreticilerin ve 

tüketicilerin çok fazla ilgisini çeken bir sebze türü olmamıştır (Doğru 

& Balkaya, 2016). Özellikle pandemi sürecinde fonksiyonel besin 

değerinin öneminin anlaşılması ve taç büyüklüğü, taç kalitesi yönünden 

farklı tüketici taleplerinin oluşması (renkli taç yapıları, taç büyüklükleri 

vb.), diğer lahanagil grubu sebzelerden daha yüksek fiyatlarla satılması, 

birim alandan daha yüksek gelir getirmesi, ticari pazar büyüklüğünün 

artması vb. sonucunda karnabahar üretim miktarında son yıllarda 

belirgin artışlar meydana gelmiştir (Şekil 4).  

 

2010 2021 

Ekiliş Alanı  

(da) 

Üretim 

Miktarı (ton) 

Ekiliş Alanı  

(da) 

Üretim Miktarı 

(ton) 

Bursa  415 662 1.224 2.459 

İzmir  75 76 - - 

Antalya  21 52 - - 

Bilecik  100 125 20 36 

Samsun  100 150 50 75 

Aydın  64 172 63 64 

TÜRKİYE 1 045 1 651 1 574 3 100 
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2021 yılı TUİK verilerine göre ülkemizde 91 201 da alanda, 234 717 

ton karnabahar üretimi yapılmıştır (TUİK, 2022a, Şekil 4). İzmir İli, 

toplam 51 433 tonluk üretim değeri ile Türkiye karnabahar üretiminde 

ilk sıradadır. Diğer önemli üretici iler sırasıyla Samsun (42 098 ton), 

Bursa (36 369 ton) ve Antalya illeri (26 712 ton)’dir  (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4: Karnabahar üretim değerlerinin (2005-2021) değişimi 

 

Ülkemizde karnabahar yetiştiriciliği, bölgelere göre değişmekle 

birlikte, daha çok sonbahar ve kış aylarında yapılmaktadır (Doğru ve 

Balkaya, 2016). Türkiye karnabahar üretiminde bölgelere göre ilk iki 

sırada Ege Bölgesi (% 32.7) ve Marmara Bölgeleri (% 24.0) yer 

almaktadır. Bu bölgeleri % 23.1 oranı ile Akdeniz Bölgesi izlemiştir. 

Karnabahar üretiminin büyük bir ksımı iç pazarda tüketilmektedir. 

Ancak son yıllarda miktarları değişmekle birlikte karnabahar ihracatı 

da yapılmaktadır (Balkaya ve ark., 2016).  

 

Brokoli, 1990’lı yıllardan sonra ülkemizde üretim miktarı ve tüketim 

değerleri hızla artan, fonksiyonel besin değeri yüksek olan sebze 
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türüdür. Lahanagil grubunda morfolojik özellikleri yönünden daha çok 

karnabahara benzemektedir. Olgunlaşmamış çiçek taslaklarını 

oluşturan kısımlar, büyüme ucunda oluşan ana baş dediğimiz taç ve 

daha sonra yaprak koltuklarından çıkan yan sürgünlerden oluşan küçük 

taçlardan meydana gelmektedir (Doğru ve ark., 2016).  Sebze olarak 

tüketilen ve değerlendirilen kısımlarını, renkli ve olgunlaşmış çiçek 

taslakları ile kalın ve etli çiçek sapları oluşturmaktadır. Brokoli, 

karnabahardan farklı olarak kalın etli çiçek sapları da 

tüketilebilmektedir.  

 

Ülkemizde brokoli yetiştiriciliği, bölgelere göre en fazla Ege Bölgesi 

(% 53.8) ve Akdeniz (% 22.3) Bölgesi’nde yapılmaktadır. Türkiye 

brokoli üretimi, 2005 yılında 8 500 ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 

yılında ise üretim miktarı yaklaşık 12 kat artarak 104 614 ton’a 

ulaşmıştır (TUİK, 2022a; Şekil 5). Brokoli üretiminde İzmir ili 46 378 

ton ile ilk sırada yer almıştır. Bu üretim değeri, Türkiye üretiminin 

yaklaşık % 45’lik kısmını oluşturmaktadır. Brokoli üretiminde diğer 

önemli diğer üretici iller ise sırasıyla Mersin (10 670 ton) ve Antalya 

(10 526 ton)’dır. Mevcut brokoli üretimi farklı talepler doğrultusunda 

iç piyasada değerlendirilmektedir. 
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Şekil 5: Brokoli üretim değerlerinin (2005-2021) değerleri 

 

Türkiye’de 2005-2021 yılları arasında brokoli üretim miktarı 

değerlerinde olduğu gibi ekiliş alanlarında da yaklaşık 10 katı bulan 

düzeyde artış meydana gelmiştir. 2005 yılında 5 710 da iken bu değer 

2021 yılında 50 607 da alana ulaşmıştır (TUİK, 2022a).  

 

Turp (Raphanus sativus L.) Brassicaceae familyasının Raphanus cinsi 

içinde yer alan önemli bir kültür bitkisidir. Tek yıllık ve iki yıllık 

formları vardır. Türkiye’de turp ekiliş alanı ve üretim miktarlarına ait 

değerler Tablo 3’de verilmiştir. 2021 yılı verilerine göre ülkemizde 

yaklaşık olarak toplam 67 bin da alanda 229 bin tona yakın turp üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Turp üretiminde en büyük pay, % 90 oran ile 

kırmızı turplara aittir. Bayır ve beyaz turpların payı, toplam üretim 

miktarı içerisinde % 12 civarındadır. 2014 yılı değerleri ile 

karşılaştırıldığında toplam üretimimizin son altı yıl içinde yaklaşık %18 

oranında arttığı görülmektedir. Bu süreçte kırmızı turplarda artış oranı 

% 23 iken bayır turplarında üretim miktarından azalış olmuştur. 

Tablo 3: Turpun Ekiliş Alanı ve Üretim Miktarı Değerleri (TUİK, 2022a). 
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Ekiliş alanı (da) 
Üretim miktarı 

(ton) 
Oran (%) 

2014 2021 2014 2021 2014 2021 

Turp 

(bayır) 
9 686 6 372 21 938 14 913 11.4 6.5 

Turp  

(kırmızı) 
55 052 59 269 169 935 209 384 88.1 91.5 

Turp 

(beyaz) 
431 1 433 1 115 4 469 0.5 2.0 

Toplam 65 169 67 074 192 988 228 766 100.0 100.0 

 

Turp yetiştiriciliği en fazla Akdeniz Bölgesi’nde (184 656 t) 

yapılmaktadır. Bölge üretimi, ülke üretiminin % 80’inden fazlasına 

tekabül etmektedir. Bu bölgeyi, 15 362 ton ile İç Anadolu Bölgesi ve 

12 812 ton ile Karadeniz Bölgesi izlemektedir. Turpta ürün segment 

gruplarına göre üretim miktarları bölgeler bazında incelendiğinde, bayır 

turpu üretiminde İç Anadolu Bölgesi, kırmızı turp üretiminde Akdeniz 

Bölgesi ve beyaz turp üretiminde ise Karadeniz Bölgesi’nin ilk sırada 

yer alan bölgeler olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 4).  

 

Bayır turpu üretiminde Ankara, Samsun, Konya illeri; kırmızı turp 

üretiminde açık ara başta olmak üzere Osmaniye ile Samsun ve Konya 

illeri; beyaz turp üretiminde ise Samsun ve Antalya illeri ilk sıralarda 

yer almaktadır (Tablo 5). 
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Tablo 4: Bölgelere Göre Turp Üretim Miktarları (TUİK, 2022a) (t) 

Bölgeler Bayır turpu Kırmızı turp  Beyaz turp Toplam 

Akdeniz Bölgesi 485 183 968 203 184 656 

Ege Bölgesi 3 651 3 161 257 7 069 

G. Anadolu Bölgesi - 2 010 - 2 010 

Doğu Anadolu Bölgesi 240 389 10 639 

İç Anadolu Bölgesi 4 834 10 497 31 15 362 

Marmara Bölgesi 1 594 1 314 137 3 045 

Karadeniz Bölgesi 2 669 6 582 3 561 12 812 

 

Tablo 5: Turp Üretiminde Öne Çıkan İllerin Üretim Miktarları (ton) ve Dağılışları 

(TUİK, 2022a) (t) 

          Bayır turpu  Kırmızı turp     Beyaz turp  

Ankara 2 359 Osmaniye 162 975 Samsun 3 550 

Konya 1 806 Adana 11 556 Denizli 398 

Samsun 1 780 Ankara 5 778 Burdur 120 

Aydın 1 471 Samsun 4 905 Balıkesir 99 

Karaman 1 440 Konya 4 020 Muğla 66 

Balıkesir 865 K. Maraş 3 311 Antalya 64 

Uşak 517 Mersin 2 792 Aydın 47 

Türkiye 14 913 Türkiye 209 384 Türkiye 4 469 

 

Turp üretiminin en yoğun olduğu Osmaniye ilinde, Kadirli ilçesinin 

kırmızı turp açısından önemli bir üretim merkezi olduğu bilinmektedir. 

İstatistiklere göre Türkiye’deki toplam turp üretim miktarı, yurtiçi 

talebini karşılayacak düzeylerdedir ve üretim eksiği ya da fazlası 
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bulunmamaktadır (Karaağaç ve ark., 2021). Payı düşük olmakla birlikte 

bazı yıllar az miktarda turp ihracatı yapılmaktadır. 

 

2. LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİNDE ÜRÜN SEGMENT 

GRUPLARI VE ÇEŞİTLER 

 

Beyaz baş lahana çeşitlerinde ana segment faktörü, hasat dönemlerine 

göre olgunluk gruplarıdır. Hasat olgunluk sürelerine göre baş lahanalar; 

60-80 günlük olanlar erkenci, 90-110 gün arasında orta mevsim ve 120-

140 gün arasında hasada gelenler geççi olarak sınıflandırılmaktadır 

(Balkaya ve Karaağaç, 2021). Değerlendirme şekline göre ise sofralık 

ve sarmalık olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Sofralık lahanalar; 

daha erkenci, yaprakları daha ince ve arazide kalma süreleri ise daha 

kısadır. Genellikle başlar eliptik şekillerdedir. Sanayilik lahanalar ise 

daha geççi, daha sıkı ve damarlıdır. Baş ağırlığı, yetiştirme tekniğine 

göre değişmekle birlikte aynı zamanda, bir çeşit özelliğidir. Genellikle 

erkenci sofralık çeşitler, daha hafif (3-4 kg) başlar oluştururken, hasat 

olum zamanı geç olan çeşitlerin ortalama baş ağırlığı, 6-8 kg 

civarındadır. Beyaz baş lahanada baş şekilleri genel olarak eliptik, 

yuvarlak ve sivri olarak üç gruba ayrılmaktadır. Sarmalık çeşitler 

genelde eliptik iken sanayilik çeşitler ise yuvarlak şekillidir. Yoğun 

tüketimi olmayan konik ve sivri çeşitler, 1-2 kg ağırlıkta baş 

oluşturmaktadır. Savoy lahanalar, eliptik ve yuvarlak baş yapısına 

sahiptir.  

 

Kırmızı baş lahanalarda çeşit varyasyonu, beyaz baş lahanalara oranla 

daha düşüktür. Hasat olum segmentleri, beyaz baş lahanalar ile aynıdır.  
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Kırmızı baş lahanaların ortalama baş irilikleri, yaklaşık 1-2 kg arasında 

değişmektedir. Baş şekli segmenti, oval ya da yuvarlak olarak 

ayrılmaktadır. Ülkemizde 2022 yılı itibariyle 8 tanesi üretim izinli 

toplam 87 adet beyaz baş lahana çeşidi ve 1 tanesi üretim izinli toplam 

44 adet kırmızı lahana çeşidi bulunmaktadır (Tablo 6). Günümüzde 

kullanılmakta olan hibrit baş lahana çeşitlerinin tümü, yurt dışında ıslah 

edilmiş ve tohumluk üretimleri de yurt dışında yapılan çeşitlerden 

oluşmaktadır. 

 

Tablo 6: Lahanagil Sebzelerine ait Türkiye’de Yurt İçi Kayıtlı ya da Üretim İzinli 

Çeşitlerin Dağılımı (TTSM, 2022). 

 
 

STK Üretim İzinli  Toplam 

Karnabahar 139 11 150 

Brokoli 69 3 72 

Beyaz baş lahana 79 8 87 

Kırmızı baş lahana 43 1 44 

Alabaş 8 1 9 

Turp 45 - 45 

Yaprak lahana 3 - 3 

Brüksel lahanası 6 - 6 

Çin lahanası 2 - 2 

 

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1985 yılında 

geliştirilen 'Bayraklı-85' çeşidi, ülkemizin ilk açıkta tozlanan beyaz baş 

lahana çeşidi olmuştur. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü (ABKAE) beyaz baş lahana olan 'Yalova 1' çeşidini 1989 

yılında, 'Yalova Sarmalık' çeşidini 1998 yılında tescil ettirmiştir. Ayrıca 

ABKAE, yurt dışında ıslah edilmiş olan standart kırmızı baş lahana 

'Mohrenkopf' çeşidini ülkemizde tescil ettirmiştir. Bu çeşitler, uzun 
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yıllar ülkemizin sertifikalı baş lahana tohum ihtiyacını karşılamıştır. 

1990’lı yıllardan itibaren ithal hibrit lahana çeşitleri kullanılmaya 

başlanmıştır (Karaağaç ve Balkaya, 2017). 

 

Yaprak lahana yetiştiriciliğinde hâlâ yoğun bir şekilde üreticinin kendi 

tohumunu kendisinin elde ettiği yerel populasyonlar kullanılmaktadır. 

Henüz belirgin bir çeşit segmenti oluşmamıştır. Yerel populasyonların 

yaprakları, genel olarak yeşil-koyu yeşil renk tonlarında, az damarlı, 

geniş oval şekilli ve 15 x 25 cm boyutlarındadır (Balkaya ve ark., 2004). 

Ülkemizde kayıtlı 3 adet yaprak lahana çeşidi bulunmaktadır (Tablo 6). 

 

Karnabahar ve brokolide de hasat zamanına bağlı olarak erkenci, orta 

mevsim ve geççi şeklinde geliştirilmiş çeşitler bulunmaktadır. 70 

günden 160 güne kadar çeşit segmenti bulunmaktadır. Gerek ülkemizde 

gerekse dünyada en çok beyaz taç renkli karnabahar tercih 

edilmektedir. Ancak turuncu, pembe, yeşil ve mor tonlarında 

karnabaharlar da bulunmaktadır (Doğru & Balkaya, 2016). Ülkemizde 

pek bilinmeyen Romanesco olarak ifade edilen piramit şekilli 

karnabahar çeşitleri de bulunmaktadır. Brokoli de yeşil tonlarındaki taç 

rengine sahip çeşitler çok yaygın olup bazı mor renkli çeşitleri de 

bulunmaktadır (Doğru ve ark., 2016). 

 

Ülkemizde karnabahar ve brokoli yetiştiriciliği geçmişi, lahana ve turpa 

göre yeni sayılabilir. Karnabaharda ilk çeşit kullanımı özel sektörün 

karnabahar tohumluğunun yurtdışından getirmesiyle beraber 1994 

yılında başlamıştır. Buna rağmen günümüzde lahanagil sebzeleri 

içerisinde çeşit sayısı en fazla olan tür 150 çeşit ile karnabaharda’dır. 
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Karnabahar yetiştiriciliği ile ilgili yaşanan sorunlardan diğer bir tanesi 

de yetiştiricilikte kullanılan hibrit çeşitlerin tamamının ithal çeşitler 

olmasıdır (Doğru & Balkaya, 2016). Benzer şekilde brokolinin 

yurtiçinde ilk kayıtlı çeşitleri, 2000 yılında yine özel sektör tarafından 

piyasaya sunulmuştur. Bu tarihlerden önce az miktarlarda yapılan 

üretimler populasyon ya da resmi olmayan çeşitler aracılığıyla 

yapılmıştır. Brokolide toplam 72 adet ticari çeşit bulunmaktadır. 

Ülkemizde karnabahar ve brokolide yerli çeşit ıslah çalışmaları 2018 

yılında Tübitak 1007 projesiyle birlikte başlamıştır. Gelinen noktada 

yerli hibrit çeşitlerin geliştirilmesi ve ticari üretimde ithal çeşitlerle 

rekabet edebilmesi için henüz oldukça erkendir. 

 

Türkiye’de turplar öteden beri kök kısmının rengine göre kestane 

(beyaz), bayır (siyah) ve kırmızı turplar olarak üç ana grupta 

toplanmıştır (Bayraktar, 1981; Vural ve ark., 2000).  Oraman (1968), 

bu üç gruba fındık turplarını da eklemektedir. Fındık turplarının çapı 3-

6 cm ve uzunluğu 2-3 cm’dir. Bayır turplarında yumru çapı 5-15 cm ve 

uzunlukları 5-20 cm arasında değişmektedir. Kestane turpları ise 5-10 

cm çapında ve 7-15 cm boyundadır (Eşiyok, 2012). Bu gruplara ek 

olarak son yıllara üretimi artmaya başlayan beyaz renkli uzun Daikon 

(Japon) turpları da eklenebilir (Karaağaç ve ark., 2021).  

 

Ülkemizde ticarete sunulan turp çeşidi sayısı 45 adettir (Tablo 6). 

Ülkemizde ilk turp çeşitleri, o zamanki adıyla Eskişehir Zirai Araştırma 

Enstitüsü ve bugünkü adıyla Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde 1983 yılında '8-Tr-14', '8 Tr-17' ve '8 Tr-18' isimleri ile 

birisi yuvarlak kırmızı, birisi uzun kırmızı, birisi de uzun ve iki renkli 
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(üst yarısı kırmızı, alt yarısı beyaz) olmak üzere ülkemizin ilk açık 

tozlanan fındık turp çeşitleri geliştirilmiş ve tescil edilmiştir. 

Ülkemizde yapılan ikinci ve son turp ıslah programı ise Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yapılmıştır 

(Sarı ve ark., 1995). Kadirli yöresinde bulunan turp populasyonunun 

seleksiyon ıslahı sonucunda 2004 yılında kırmızı, yuvarlak yumrulu ve 

beyaz etli açıkta tozlanan “Balcalı” çeşidi geliştirilmiştir (Karaağaç ve 

ark., 2021). Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 2021 yılından beri yerel 

turp genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu ve çeşit ıslahı 

konusunda Tübitak tarafından desteklenen turp ıslahı projesi 

yürütülmektedir (Yücel ve ark., 2023). Uzun yıllar ülkedeki turp 

üretiminde bu çeşitler ile birlikte yerel populasyonlar kullanılmuştır. 

Daha sonra yerli tohum firmalarından Bursa Tohumculuk ve İstanbul 

Tohumculuk ilk kez 2003 yılından itibaren açık tozlanan turp çeşitlerini 

geliştirmeye başlamışlar ve geliştirdikleri çeşitleri üretime 

sunmuşlardır. 

 

Açıklanan türler haricinde lahanagil grubunda nispeten daha az 

tüketilen alabaşta 9 çeşit, Brüksel lahanasında 6 çeşit ve Çin 

lahanasında ise 2 çeşit kayıt altına alınmıştır (Tablo 6). Ülkemizde 

Brüksel lahanası yetiştiriciliğinde kullanılan hibrit çeşitlerin tamamı, 

yurt dışından ithal edilen ve ülkemizdeki özel sektör firmaları 

tarafından kayıt altına alınmış çeşitlerdir (Taş & Balkaya, 2021).  
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3. LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİNDE TOHUMLUK DIŞ 

TICARET VERİLERİ 

 

Ülkemizde son yıllarda yerli tohumluk üretiminin arttırılmasında 

önemli adımlar atılmıştır. Buna rağmen 2021 yılında ithal edilen 

tohumluk parasal değeri 228 milyon $ olup bunun % 55’ini sebze 

tohumlukları oluşturmaktadır (TUİK, 2022b). Sebze tohumlarında hala 

dışa bağımlılık çok yüksek seviyededir. Üstelik bu açık artmaya devam 

etmektedir. 2018 yılında sebze tohumluk ithalatı 94 milyon $ iken, bu 

değer 2021 yılında 115 milyon $ seviyelerine ulaşmıştır. Sebze 

tohumlukları içerisinde lahanagil sebze tohumluklarında ithalat miktarı 

2018 yılında % 5.8 pay ile 5.5 milyon $ iken 2021 yılında % 7 pay ile 

7 milyon $ dolara yükselmiştir (TUİK, 2022b; Şekil 6). Bu sonuçlar, 

lahanagil sebze tohumluklarının ithalattaki payının gün geçtikçe 

arttığını göstermektedir.  

 

 
Şekil 6: Tüm sebze türleri ve lahanagil sebze türleri tohumluklarina ait ithalat 

değerleri (TUİK 2022b) 
 

İhracat değerleri incelendiğinde son yıllarda artış eğilimi olduğu 

görülmektedir. 2021 yılı itibariyle sebze tohumluğu ihracatı 41 milyon 

$’a ulaşmıştır. Ancak lahanagil sebzelerinde tohumluk ihracatı 0.5 
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milyon $ olup payı ancak % 1 civarındadır (TUİK, 2022b; Şekil 7). Bu 

verilerden önümüzdeki yıllarda yurtdışından lahanagil tohumluk 

talebinin giderek artacağı öngörülmektedir. 

 

 
Şekil 7: Tüm sebze türleri ve lahanagil sebze türleri tohumluklarina ait ihracat 

değerleri (TUİK 2022b) 

 
 

4. LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİNDE FİDE ÜRETİMİ 

 

Türkiye’de 1990’lı yılların ortasına kadar sebzecilikte fide üretimi, 

geleneksel fide üretimi şeklinde üreticiler tarafından kendi imkânlarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde fide üretiminde, uygun çevre 

koşullarının yeterli miktarda sağlanamadığı durumlarda homojen fide 

üretiminde sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun sonucunda bitkisel 

üretimde büyüme, gelişme ve verim unsurlarında olumsuzluklar 

meydana gelmiştir. Ayrıca zamanla üretim maliyetleri de artış 

göstermiştir (Kandemir ve ark., 2022). 

 

Türkiye’de modern ilk fide üretim tesisi, 1994 yılında Antalya’da 

kurulmuştur (Demir ve ark., 2010). Fidecilik sektörü, ilk hazır fide 

üretimini gerçekleştirdiği bu yılından beri önemli bir büyüme ivmesi 
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göstermiştir. İlk işletmelerin faaliyet gösterdiği 1996 yılında 30 milyon 

hazır fide üreten sektör, 2012 yılında 2.5 milyar,  2016 yılında 3.1 

milyar ve 2017 yılında 3 milyar fide üretimi gerçekleştirmiştir (Tablo 

7). Bu üretim miktarında kışlık sebze türleri içerisinde en fazla %20.3 

pay ile marul fidesi üretimi ilk sıradadır. Lahanagil fidesi üretiminin 

payı ise %9.5 olarak belirtilmiştir. Brokoli, kereviz, enginar, maydanoz, 

alabaş, pazı vb. Türlerin fide üretimleri %2.1’dir. FİDEBİRLİK’ ten 

alınan bilgiye göre sektör, 2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak altı 

milyar sebze fidesi üretir duruma gelmiştir (Kandemir ve ark., 2022). 

Bu üretim miktarında tüm sebze ürün grupları için resmi bir veri 

bulunmamaktadır (Kandemir ve ark., 2022). 

 

Tohumlarda minimum çimlenme oranları ve kademeli çimlenmeden 

kaynaklanan sorunlar, genellikle fide üreticilerini sıkıntıya 

sokmaktadır. Ayrıca tohumla taşınan hastalıklar yalnız ülkemizde değil 

tüm dünyada çok önemli bir sorundur. Fide üreticilerini ilgilendiren en 

önemli diğer sorunlardan biri satışa sunulan fidelerde standardizasyon 

sorunudur. Birçok üretici, fidelerde tohumlardan kaynaklanan yeknesak 

bir gelişme olmaması ve yetiştirme standartlarının yeterli düzeyde 

sağlanamamasından dolayı fideliklerle sorunlar yaşanmaktadır 

(Kandemir ve ark., 2022). 
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Tablo 7: Türkiye Geneli Yıllara ve Türlere Göre Sebze Fide Üretim Verileri (2012-

2017) 

 100.000 Adet 

TÜRLER  2012 % 2014 % 2017 % 

Domates 11 668 46.1 12 781 51.4 10 751 36.9 

Biber 2 947 11.6 2 819 11.3 3 567 12.3 

Hıyar 1 426 5.6 1 314 5.3 1 171 4.0 

Patlıcan 834 3.3 938 3.8 612 2.1 

Kavun 552 2.2 640 2.6 733 2.5 

Karpuz 814 3.2 910 3.7 1 028 3.5 

Marul 3 804 15.0 2 562 10.3 5 901 20.3 

Kabak 25 0.1 107 0.4 230 0.8 

Karnabahar 978 3.9 447 1.8 332 1.1 

Lahanagiller 1 573 6.2 1 364 5.5 2 773 9.5 

Brokoli, 

Kereviz, 

Enginar, 

Maydanoz, 

Alabaş, Pazı 

vs. 

526 2.1 345 1.4 621 2.1 

Çilek 2 0.0 500 2.0 1 329 4.6 

Diğer 163 0.6 135 0.5 61 0.2 

TOPLAM 25 312 100.0 24 860 100.0 29 109 100.0 

 

5. LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİNDE SON YILLARA AİT 

FİYAT DEĞİŞİMLERİ  

 

Ülkemizde sebze üretiminde gerek havza veya üretim merkezi üretim 

desenin belirli bir sisteme oturtulamaması, ekolojik dengesizlikler ve 

ekonomideki enflasyon gibi sorunların ürün fiyatlarını olumsuz 
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etkilemesi gibi birtakım olumsuzluklardan dolayı ülkemizdeki sebze 

fiyatları ve üreticilerin kar marjlarında kayda değer bir stabilite 

bulunmamaktadır. Buna ek olarak lahanagil sebzelerinde bu değişim ve 

karlılık oranlarının daha da negatif bir yönde olduğu göze çarpmaktadır. 

2009-2020 yılları arasında ortalama sebze fiyatlarındaki kümülatif artış 

oranı % 116 seviyesindedir (Şekil 8). Bu oran lahanagil sebzelerinde % 

102 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şekil 9’da lahanagil sebzelerinin on 

yıllık fiyat değişimleri sunulmuştur. Kırmızı turp (% 58), beyaz baş 

lahana (% 82), kestane turpu (% 94), karnabahar (% 94) ve brokolideki 

(% 96) fiyat artışları ortalama sebze fiyat artışlarının oldukça gerisinde 

kaldığı anlaşılmaktadır. Sadece yaprak lahana, Brüksel lahanası ve 

kırmızı beyaz baş lahana fiyatları, ortalama fiyat artışının üzerinde 

seyretmiştir. 2021 yılı ortalama sebze fiyatı 4 TL/kg iken, lahanagil 

sebzelerinin tümü bu fiyattan daha düşük ve ortalama 2.5 TL/kg olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 
Şekil 8: Lahanagil sebzelerinde yıllık birim fiyat artış değerleri (TUİK 2022c) 
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İstatistiki veriler incelendiğinde genel olarak lahanagil sebzelerinde 

hem fiyat artış oranı ve hem de birim fiyat ederi, sebzelerin ortalama 

fiyat verilerinden daha düşük seyrettiği söylenebilir. Lahanagil 

sebzelerinde düşük fiyat istikrarı ülkemizin uzun vadede hem üretim 

azlık hem de ürün kalitesinde düşüklük riski ile karşılaşabilecektir. Bu 

nedenle özellikle üretim merkezlerine özel destekleme programlarının 

oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

6.  ÜLKEMİZDE LAHANA GRUBU SEBZE TÜRLERİNİN 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

 

Tarımda kar oranı en yüksek dallardan birisi olan sebze yetiştiriciliği 

alanı son yıllarda sürekli bir gelişme içerisindedir. Kışlık sebzelere olan 

talep her geçen gün giderek artmaktadır. Ülkemizde sebze üretimi 

günden güne geleneksel yapısını kaybetmekte ve modern teknikler 

kullanılarak endüstriyel görünümle ivme kazanmaktadır. Bu anlamda 

sebze üretimini; girdi sağlayan kanalları, üretimi, ürünlerin pazara 

hazırlanması, muhafazası, işlenmesi, soğuk zincirde dağıtımı ile bir 

bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir (Yanmaz ve ark., 2020). 

 

Son yıllarda özellikle pandemi sonrasında, birçok kışlık sebze türünün 

fonksiyonel besin özelliklerinin daha fazla önem kazanması sonucunda 

lahanagil grubu sebze türlerine olan ilgi ve popülarite daha fazla 

artmaya başlamış ve bunun sonucunda üretim miktarı ve talebinde 

önemli artışlar meydana gelmiştir. Bununla birlikte ülkemizde tarımsal 
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üretimde lahanagil grubunda sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan 

sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin öneriler aşağıda maddeler 

halinde özetlenmiştir. 

 

a. Ülkemizde kışlık sebze yetiştiriciliğinde kullanılan hibrit çeşitlerin 

büyük oranı ithal çeşitlerden oluşmaktadır. Lahana, karnabahar, brokoli 

ve marul türlerinde yerli ıslah çalışmaları yok denecek kadar azdır 

(Doğru & Balkaya, 2015). Kışlık sebze türlerinde çeşit ıslahı, tohum 

üretimi, yetiştirme teknikleri ve tohum teknolojisi alanlarında 

yürütülecek çalışma sayısının arttırılması ekonomik anlamda büyük bir 

önem arz etmektedir (Balkaya ve ark., 2016). Ülkemizde özel sektör 

kuruluşlarının son yıllarda düşük oranda da olsa kışlık sebze türlerinde 

hibrit çeşit ıslah çalışmalarıyla tohum üretimini gerçekleştirmeye 

yönelik bazı adımlar atmaya başlamıştır. Ancak kışlık sebze türlerinde 

hem özel sektörün hem de kamu kuruluşlarının çeşit ıslahı için gerekli 

altyapının oluşturulmasına ve biyoteknolojik yöntemlerden de 

faydalanarak daha kısa sürede ve daha fazla sayıda yerli hibrit çeşitlerin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Balkaya ve ark., 2020). 

 

b. Lahana grubu sebze türlerinin üretiminde ön plana çıkan bölgeler; 

Karadeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz olup türlere göre bu 

bölgeler değişim göstermektedir. Hasat edilen ürünlerin çoğunluğu, iç 

piyasada pazarda sunularak tüketilmektedir. Bazı dönemlerde soğuk 

zararı nedeniyle lahanagil grubu sebze türlerinin üretiminde sorun 

oluşmakta ve kış döneminde soğuk geçen yerlerde sebze olarak 

tüketilen kısımlarının deforme olmasıyla üreticiler maddi anlamda 
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kazanç kaybı yaşamaktadır. Bu bölgelerde düşük sıcaklığa tolerant 

veya geççi çeşitlerin kullanımı büyük önem taşımaktadır.  

 

c. Lahanagil grubu sebze üreticilerinin önemli düzeyde zarar 

görmesinin bir diğer sebebi de bazı yıllar pazarlama sorunuyla 

karşılaşmalarıdır. Ayrıca girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar, sebze 

üreticilerinin yeterli gelir elde etmesini zorlaştırmaktadır. Çoğu bölgede 

kışlık sebze üretiminde; yapılan yetiştiriciliğin küçük ve dağınık 

alanlarda olması, üreticilerin satış ve fiyat dengesiyle birlikte pazarlama 

garantisinin olmaması, hasadı gerçekleştirilen ürünlerin kalitesinde çok 

fazla değişim görülmesi gibi durumlarda hem standartlara hem de 

tüketicinin talebine uygun üretim yapılamamaktadır. Ülkemiz bu gibi 

durumların sonucunda, kışlık sebze alanında yurt dışı pazarında diğer 

diğer ihracatçı ülkelerin yanında rekabette zorluk çekmektedir. İhracata 

yönelik talepler ile üretimi yapılan ürünlerin nitelik anlamında 

örtüşmelidir.  

 

d. Lahanagil grubu sebze üretiminde kullanılan tarımsal ilaç ve 

gübrelerin bilinçsiz kullanımının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle insan ve çevre sağlığının etkin olarak korunması için iyi 

tarım ve organik tarım uygulamalarının desteklenmesi ve teşvik 

edilmesi gereklidir. 

 

e. Ülkemizin toplam sebze ihracatının parçası olan kışlık sebze (soğan, 

havuç ve kısmen lahana) konusunda yıllara göre değiştiği ve çok az 

olduğu bilinmektedir (Balkaya ve ark., 2016).  
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İhracat miktarının artması, sözleşmeye dayalı kışlık sebze üretiminin 

gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle söz konusu 

türlerin ve diğer lahanagil grubu sebzelerinin ihracat oranının 

yükselmesine yönelik altyapı çalışmalarının artırılması, ihracatçıların 

ve üretici birliklerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

 

f. Ülkemizde hem tarımla uğraşan üreticiler hem de tarıma dayalı sanayi 

kuruluşları son yıllarda görülen sosyal ve ekonomik gelişmeler 

nedeniyle alternatif tarım ürünleri arayışına girmiştir. Bu alternatif 

tarım ürünlerinin üretimi yönünden sahip olduğumuz ekolojik koşullar 

ile ülkemiz avantajlı konumdadır. Bunun sonucu olarak son yıllarda 

Brüksel lahanası, kereviz, Çin lahanası, brokoli, alabaş gibi sebze 

türlerinin yetiştiriciliğine ve ticari üretimde kullanılmaya başlamıştır 

(Aydın & Balkaya, 2012; Doğru & Balkaya, 2015; Taş & Balkaya, 

2021). Bu sebze türlerinin pazarda daha fazla bulunabilmesi ve 

tüketiciler tarafından tanınmasına yönelik olarak bu sebze türlerinin 

fonksiyonel besin içeriklerinin önemine ve kullanım şekillerine bağlı 

olarak demonstrasyon çalışmalarına ivme kazandırılması faydalı 

olacaktır. 

 

g. Hasat sonrasındaki aşamalarda sebze ürün kayıpları türlere göre % 

15-35 civarında değişmektedir.  Bu oran, lahanagil grubu sebze 

türlerinde % 40’a kadar ulaşmaktadır. Bu kayıplar neticesinde hem 

üretici, hem tüketici ve hem de ülke ekonomisi zarar görmektedir. 

Kayıpların önlenmesine yönelik olarak ürün muhafazasının 

artırılmasına yönelik olarak kısa vadede soğuk hava deposu, paketleme 

tesisi gibi işletmelerin kurulması teşvik edilmelidir. 
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h. Anadolu birçok sebze türünün orijini ve gen merkezi durumundadır. 

Birçok bölgede yerel köy çeşitleri ile üretim gerçekleştirilmektedir. Bu 

türlere ait lahanagil çeşitlerinin belediyeler veya kaymakamlıklar 

tarafından coğrafik işaret alınarak yerli sebze çeşitleri olarak kayıt 

altına alınması ve üretimlerin teşvik edilerek desteklenmesi büyük 

önem taşımaktadır. 

 

ı. Tarımsal kalkınmada bölgelerin mevcut ürün potansiyellerinin 

değerlendirilmesinde, mevcut yerel genetik kaynakların 

değerlendirilmesi, kullanılması ve bunlara bağlı olarak küçük ve orta 

ölçekli sanayinin desteklenmesi aynı zamanda geliştirilmesi büyük 

önem arz etmektedir.  

 

Türkiye, kışlık sebze yetiştirme, üretim ve değerlendirmeye kadar olan 

zincirde önemli bir potansiyele sahiptir. Kışlık sebze türlerinden 

özellikle lahanagillerin farklı şekillerde sanayi sebzeciliğinde  (turşu, 

konserve, dondurulmuş ürün vb.) işlenerek değerlendirilme potansiyeli 

oldukça yüksektir. Bu nedenle, ülkemizde lahanagil grubu sebze 

türlerinin üretimde aktif olarak değerlendirilmesi amacıyla, sanayi 

sebzeciliğine yönelik yeni yatırım stratejilerin ve hedeflerinin 

tasarlanması, pratikte hızlı bir şekilde uygulamaya geçilmesi ileride 

üzerinde ciddiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. 

 

 Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen sorunların çözümü, Türkiye’nin 

kışlık sebze türlerinde, yazlık sebze türlerinde olduğu gibi güçlü bir 

üretici ülke konumuna gelmesine olanak sağlayacaktır. Bu konuda 

özellikle üniversite sanayi işbirliklerinin artması ve kamunun maddi 
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destekleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gelecekte özellikle 

yerli kışlık sebze türlerine ait çeşitlerin geliştirilmesi, bunların 

ülkemizde tohum üretimlerinin sağlanması kışlık sebze üretiminin ve 

ticari pazarın daha hızlı büyümesine olanak sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Brassica, hardal ailesinin (Brassicaceae) bir cinsidir. Bu cins içinde tek 

yıllık, iki yıllık ve çok yıllık otsu bitkiler olan türleri bulmaktadır. 

Bununla birlikte, ticari türlerin çoğu tek veya iki yıllıktır. Brassica cinsi, 

30'dan fazla türün yanı sıra birkaç çeşit ve melez içerir. Cinsin üyeleri 

arasında hardal, lahana, karalahana, çin lahanası, karnabahar, brokoli 

ve şalgam bulunur. Bunlar arasında tarımda, insan tüketimi, hayvan 

yemi ve gıda dışı endüstriyel kullanımlar için kullanılan birkaç önemli 

tür bulunmaktadır. Tohum kalitesini tanımlamanın birçok yolu vardır 

ve farklı parametreleri kapsamaktadır. Ticari bir tohum şirketi için 

tohum kalitesi, yüksek çimlenme oranı ve hızı, fidelerin homojenliği, 

genetik safiyet ile zararlılardan ve hastalıklardan ari olma anlamına 

gelmektedir. Tohum kalitesini ölçmek için birçok yöntem 

geliştirilmiştir, amacı ise tohumun ekim değerini belirlemektir. Tohum 

priming (önçimlenme), çeşitli kültür bitkilerinin hem optimal hem de 

olumsuz çevre koşullarında çimlenme performansını ve homojen çıkışı 

iyileştirmek için kullanılan ekim öncesi işlemdir. Tohum gücü ifadesi 

(hibrit gücü), tohum hasarına duyarlılık ve kimyasal bileşim gibi 

faktörlerden etkilenebilen kavramdır. Mekanik bütünlük, hastalığa 

karşı direnç, protein içeriği ve tohum boyutu, daha iyi tarla çıkışına ve 

dolayısıyla verimin artmasına neden olan faktörlerdir. Hasat edilen 

tohumun nem içeriği, işleme ve depolamada tohumun ömrünü kontrol 

eden iki ana faktör olan çevredeki bağıl nem ve sıcaklık koşullarından 

etkilenmektedir. Tohum canlılığı ile ilgili bu konular Brassica 

tohumları açısından bu bölümde ele alınmıştır. 
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1. LAHANAGİLLERİN TOHUM YAPISI VE OLGUNLUK 

SÜRECİ 
 

Brassica türünün küçük (yaklaşık 1/16 inç çapında) yuvarlak tohumları, 

esas olarak yağlı tohum mahsulü olarak kullanılmasına rağmen, 

tohumunda ortalama %37 yağ ve %40'tan fazla protein içerir. Örneğin 

ekstrakte edilmiş kolza tohumu küspesi, iyi dengelenmiş bir amino asit 

bileşimi ile yaklaşık %40 protein içermektedir. Sarı renkli B. napus 

tohumları, siyah tohumlulardan daha ince tohum kabukları ile 

karakterize edilmektedir. Bu durum aynı zamanda ham lif içeriğinde bir 

azalma, sindirilebilir enerji ve protein içeriğinde bir artış ile ilişkilidir 

(Slominski, 1997). Hem tohum testa pigmentasyonu hem de ham lif 

bileşenlerinin (örneğin lignin) oluşumu; flavonoidler, kumarinler ve 

tanenler gibi çok çeşitli bitki fenolik bileşiklerinin yanı sıra lignin gibi 

hücre duvarı bileşenlerini içeren fenilpropanoidlerin biyokimyası ile 

ilişkilidir. Flavonoidler çoğu tohum ve tahılda yüksek seviyelerde 

bulunur, patojenlere veya zararlılara karşı savunmada hayati rol 

oynarlar ve ultraviyole (UV) ışığa karşı korumanın yanı sıra tohum 

olgunlaşması, uyku hali, canlılık ve fide gücü gibi fizyolojik 

fonksiyonlara katkıda bulunmaktadırlar. Tohum kabuğunun flavonoid 

içeriği ve bileşiminin tohumların dormansisini, canlılığını, 

çimlenmesini ve ayrıca tohumların depolanabilirliğini ve kalitesini 

etkilediği gösterilmiştir (Debeaujon ve ark., 2000). İlk hasat 

edildiğinde, tohumların rengi açık kahverengidir, ancak yaşlandıkça 

yavaş yavaş daha koyu kahverengi tonlarına ve bazı durumlarda koyu 

mavimsi kahverengiye dönüşürler. Tohum verimi türe, çeşide, 

yetiştirme koşullarına ve tozlaşma verimine göre değişmektedir. 
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Lahanada tohum verimi, bakla başına 12 ila 20 tohumdur. Lahana, 

karnabahar, karalahana, alabaşlar, brüksel lahanası ve çin lahanası için 

gr başına ortalama tohum sayısı 200-300 arasında değişmektedir. 

Hardal, turp ve şalgam gr başına ortalama 50-100 adet tohum bulunur. 

Tohum canlılığını yöneten en önemli faktörlerden biri tohum 

olgunlaşmasıdır. Hasat zamanını belirlemek için bir dizi yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlar arasında çiçeklenmeden sonraki günler 

(Hampton ve ark., 1998), tohum nem içeriği (Hampton ve Rowaiih, 

1998), maksimum çiçeklenme ve miktarı (Wills ve ark., 1998), 

endosperm varlığı (Pegler (1976) ve mahsul rengi (Samarah ve Mullen, 

2004) bulunmaktadır. Tarla ve bahçe bitkileri tohumları ile fizyolojik 

olgunluk, gücün yanı sıra canlılığı da kapsamaktadır. Böylece 

maksimum güç ve canlılığa ulaşmış bir tohum, fizyolojik olarak 

olgunlaşmış demektir. Kütle olgunluğu, tohumun maksimum kuru 

ağırlığına eriştiği noktadır. Brassicalarda ve diğer birçok türde 

fizyolojik olgunluk, kütle olgunluğunda veya sonrasında meydana 

gelmektedir (Still ve Bradford, 1998). Hasat olgunluğu, hasat sırasında 

mekanik hasara neden olmamak için tohum nem içeriğinin yeterince 

düşük olduğu nokta olarak tanımlanabilir. Bir tohumun ana bitki 

üzerindeyken olgunlaştığı ortam, tohumun çimlenme özellikleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çevresel etkiler döllerde kendini 

gösterebilir. Brassica türleri, tohum kalitesini incelemek için ideal bir 

modeldir çünkü herhangi bir zamanda birkaç farklı olgunluk 

aşamasında (kademeli hasat) tohum hasat edilebilmektedir. Wagner ve 

ark. (2001), kolzada maksimum tohum kalitesinin gelişimin son 

aşamalarında meydana geldiğini gözlemlemiştir. Bununla birlikte, kütle 
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olgunluğu çiçeklenmeden sonraki 900.günde (A çeşidi) ve 1000.günde 

(B çeşidi) meydana gelmiştir. Gray ve ark. (1985), lahanada maksimum 

tohum veriminin, %50 çiçek ürettikten 80 gün sonra ve tohum nem 

içeriği yaklaşık %50 olduğunda, hasat edilmiş bitkilerden elde 

edildiğini belirtmiştir. Maksimum tohum kalitesi (tek tip, hızlı ve en 

yüksek çimlenme/çıkış yüzdesi) 2-3 hafta sonra ve tohum nem içeriği 

%30 civarındayken kesilen bitkilerden elde edilmiştir. Brassica 

tohumları geliştikçe, kuru kütledeki artışla birlikte taze (yaş) kütlede de 

hızlı bir artış gözlenmiştir. Kuru ağırlık birikimi, Brassica türlerinde 

tipik olarak bir sigmoid eğri ile temsil edilmektedir (Murphy ve 

Cummins, 1989). Kolza ve lahanada, depolama rezervleri esas olarak 

yağ (sırasıyla toplam tohum kuru ağırlığının %54'ü ve %70'i) ve protein 

(sırasıyla toplam kuru ağırlığın %20'si ve %30'u) şeklindedir (Murphy 

ve Cummins, 1989). Protein, lahana ve hardal tohumunda kök 

çıkışından sonra kullanılan ana tohum rezervidir ve bunu proteinler 

tükendikten sonra lipidler izlemektedir (Gould & Rees, 1965). Ovule 

absisyonu, tipik olarak %50 tohum nem içeriğinde meydana gelen 

rezerv birikiminin sonunu işaret eder (Still & Bradford, 1998). Normal 

tohum gelişimi için absisik asit sentezi gereklidir, kuruma toleransında 

ve besin rezerv birikimini uyarmada önemli bir role sahiptir (Meurs ve 

ark., 1992). ABA, kuru madde birikimi aşamasında artış gösterir ve 

tohumun su içeriği düştükçe azalmaktadır (Still ve Bradford, 1988). 

Ardından tohum, daha fazla fizyolojik gelişimin meydana geldiği 

absisyon sonrası faza girmektedir. Tohum tutulum pozisyonunun 

tohum kalitesi üzerindeki etkisi birçok türde araştırılmıştır; tohum 

boyutu, embriyo boyutu, çimlenme ve canlılık gibi bileşenlerin, 
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fotosentetik aktivite, bitki morfolojisi, olgunluk ve mikro çevre gibi 

faktörlere bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. (Hampton, 1999). 

Arabidopsis moleküler çalışmalar için tercih edilen model olmasına 

rağmen, küçük tohum boyutları tohum kalitesi testlerini engellerken, B. 

napus'un nispeten büyük tohum boyutu test prosedürlerini 

kolaylaştırmaktadır. Brassica türlerinde uzun bir süre boyunca belirsiz 

bir büyüme ve çiçek açım süreci mevcuttur. Brokoli, kırmızı lahana ve 

brüksel lahanasında, merkezi salkım içinde çiçeklenmede 20 ila 30 

günlük bir fark vardır (Still ve Bradford, 1998). Çok sayıda yan 

salkımın uzunluğu merkezi salkımdan daha kısadır ve bu nedenle 

çiçeklenme daha kısa bir zaman aralığında gerçekleşmektedir. Örneğin, 

Brüksel lahanasındaki merkezi bir salkım 80'e yakın slika içerebilir. 

Uzak uçtan hasat edilen tohumlar, merkezi salkımın yakın ucunda 

bulunan tohuma kıyasla daha yüksek nem içeriğine sahiptir (Still & 

Bradford, 1998). Olgunlaşmamış tohumlarda (Grup 1: silikalar 1 ila 

20), %50'ye varan çimlenme için geçen süre (t50) >400 saat olup 

tohumun sadece %54'ü bu aşamada kurumaya dayanabilmiştir. 

Salkımın yakın ucundan gelen tohumlar (Grup 3 ve 4) 1. grup tohumdan 

20-30 gün daha yaşlı olup çimlenme değeri %100'e yakındır ayrıca t50 

değerleri 15 saattir. Aynı durum çiçeklenmeden sonraki 33, 40, 48 ve 

54. günlerde hasat edilen brüksel lahanasının Grup 2 tohumlarında 

(silikler 21-40) gözlenmiştir. Fizyolojik olgunluğa erişildikçe 

çimlenme oranı ve canlılığı artmıştır. Çiçeklenmeden sonraki 54.gün 

tohumlarında çimlenme hızı ve canlılıkta bir düşüş kaydedilmiştir ve 

bu durum tohum bozulmasının göstergesidir. Fizyolojik olgunluk 

çiçeklenmeden sonraki 48.günde meydana gelirken, hasat edilen 
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tohumun çimlenme hızı daha yavaş olmuş ve canlılığı ile tohum 

kalitesinde düşüş belirlenmiştir. Gray ve ark. (1985), lahana tohum 

tutum pozisyonunun dal üzerinde veya dal pozisyonunun hasat 

sırasında tohum başına ortalama ağırlık üzerinde hiçbir etkisi 

olmadığını gözlemlemişlerdir. Erken hasatta (çiçeklenme sonrası 71 ve 

76 gün), bitkinin tabanındaki dallar, üst dallardan hasat edilenlere göre 

daha düşük bir çimlenme veya çıkış yüzdesi vermiş, ancak ortalama 

çimlenme süresi ve çıkış üzerinde bu etkiler az olmuştur. Komba 

(2003), bitki üzerinde farklı pozisyonlardaki baklalardan lahana 

tohumlarının ortalama tohum ağırlığı veya laboratuvar çimlenme 

değerlerinde önemli bir farklılık gözlemlememiştir. Bununla birlikte, 

tohum gücünde az bir fark olmuştur. Genel olarak hepsinin yüksek 

ortalama canlılığı, orta kısımdaki baklalardan elde edilen tohumlar, üst 

kısımdaki baklalardan elde edilenlerden daha yüksek canlılığa sahip 

bulunmuştur (Komba, 2003). 

2. LAHANAGİL TOHUMLARININ ÇİMLENME VE 

DORMANSİ DURUMU 

 

Tohum kalitesi, gelişme sırasında artarak maksimuma ulaşır ve 

depolama sırasında düşmektedir. Tohum kalitesini tahmin etmek için 

kullanılan yöntemlerden biri, Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) 

veya Resmi Tohum Analist Derneği (AOSA) protokollerine göre 

laboratuvarda ideal ve standart koşullar altında yürütülen çimlendirme 

testidir. Canlılık, geniş bir tarla veya sera koşullarında hızlı, homojen 

çıkış ve normal fidelerin gelişme potansiyelini belirleyen özelliklerin 

toplamı olarak tanımlanmıştır (AOSA, 1983). Tohum canlılığının 
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önemli bir bileşeni, uzun ömür veya bir tohumun potansiyel depolama 

ömrüdür. Standart çimlenme kapasitesi için endüstri standartlarını 

(%75) karşılayan tohum partileri, tohum kalitesinde büyük farklılıklar 

gösterebilir, çünkü birkaç yüzde puan farkı, tohum bozulmasında çok 

büyük bir fark anlamına gelmektedir. Ancak doğada bitkiler, belirli 

koşullar altında en azından neslin devamı için döl vermelidir, bu 

aşamada döllerin farklı olgunlukta olması istenmektedir. Dolayısıyla 

tohum çimlenme potansiyeli varyasyon gösterebilmektedir. Özellikle 

lahanagillerde tohumlar farklı zamanlarda çimlenmekte ve büyümede 

farklılık meydana gelmektedir. Bu durum, fidelerin boyutlarında 

farklılık veya anormal fide oluşumu olarak ifade edilmektedir. Bu 

değişkenlik, ticari tohum şirketleri tarafından izlenen yüksek tohum 

kalitesi için istenmeyen bir özelliktir. Hem şekil hem de genetik olarak 

iyi depolanabilirlik, yüksek çimlenme yüzdeleri ve uniformite için 

gereklidir. Tohum çimlenmesi, olgun tohum tarafından imbibisyon adı 

verilen su alımı süreci ile başlamaktadır (Bewley ve ark., 2013). 

Oksijen ve optimum sıcaklığın yanı sıra, dormant olmayan nem oranı 

düşük (kuru) tohuma su girişi, çimlenmenin başlaması ve uygun şekilde 

ilerlemesi için gerekli olan birincil olaydır. Metabolik aktivitenin 

yeniden başlaması için suyun en önemli görevi, biyokimyasal 

reaksiyonlar için ortam yaratmaktır. Gittikçe artan su içeriği tarafından 

oluşan uygun turgor basıncı ile birlikte metabolik aktivitenin 

gerçekleşmesi, embriyo büyümesine ve sonuç olarak çimlenmenin son 

aşaması tohum kabuğundan kök çıkışına yol açmaktadır. Brassica 

familyasındaki çin lahanası, çin kolzası, çin lahanası, yem bitkisi 

türlerinin tohumları, değişken sıcaklıklarda (20/30°C) kağıt üstü (KÜ) 
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yöntemi kullanılarak çimlenme açısından test edilmektedir. 3 ve 5. 

günde normal fideler, 7 gün sonunda ise son sayım ile toplam çıkış 

değerlendirilir (ISTA, 2005). Tohumun emilim hızı ve seviyesi üç ana 

faktör tarafından kontrol edilir; tohum bileşimi, besi yerinde su miktarı 

ve tohum kabuğunun su geçirgen özellikleridir (Copeland & 

McDonald, 2012). Tohum kabuğu, embriyo ile dış ortam arasındaki 

etkileşimlerin yönetilmesinde, tohum gelişiminin ve dolumunun 

kontrol edilmesinde, embriyonun olumsuz biyotik (genetik, biyolojik 

ve kimyasal özellikler) ve abiyotik (su, sıcaklık, ışık, oksijen, nitrat, tuz, 

ağır karakterli toprak yapısı) faktörlere karşı korunmasında, gaz 

alışverişinin düzenlenmesinde temel rol oynayan tohum yapısındaki dış 

tabakadır (Souza ve Marcos-Filho, 2001). Tohum kabuğunun su 

geçirgenliği, kimyasal bileşim ve yapısal özellikler ile belirlenmektedir 

(Ma ve ark., 2004). Yapılan bir manyetik rezonans görüntüleme (MIR) 

çalışması, B. napus tohumlarındaki su giriş noktasının, hiluma bitişik 

olan tohum kabuğu olduğunu belirlemiş ve diğer bitki türleri için de bu 

durum verilerle desteklenmiştir (Munz ve ark., 2017). Bu çalışma 

ayrıca, B. napus'ta embriyonun şişmesinin, kökün hidrasyonu ile 

başlayan ve diğer embriyo parçalarının rehidrasyonunu tetikleyen, 

homojen olmayan bir süreç olduğunu ortaya koymuştur. Zheng (2010), 

Arabidopsis tohumlarının çimlenmesinin stratifikasyon (karanlıkta, 12 

0C’de 3 gün) işlemi ile başarılı olduğunu belirlemiştir, bu nedenle 

birkaç karnabahar çeşidinde ve bir Arabidopsis ekotipinde 

stratifikasyon işlemi yaparak kontrol grubu ile karşılaştırmıştır. Ayrıca, 

tüm karnabahar çeşitleri, stratifikasyon işlemi sırasında çimlenmiş ve 

üç çeşit arasında önemli bir farklılık gözlenememiştir. Aynı 
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araştırmada, ışığın ve karanlığın etkileri tartışılmadan önce, tohumların 

10°C'den 20°C'ye transfer edilmesinin, çimlenmeyi olumlu yönde 

etkilemediği ve tohum gruplarının 20°C'ye alındığında %100'e kadar 

çimlendiği belirlenmiştir. 10°C'de ise bazı tohumların çimleneceğini, 

diğerlerinin ise sekonder dormansi durumuna girebileceği 

belirlenmiştir. Birçok tohum türü çimlenme için biyotik ve abiyotik 

gereksinimler karşılandığında bile çimlenemeyebilirler. Bu durum 

dormansi olarak adlandırılır. Dormansi, çimlenebileceği uygun koşullar 

altında bozulmamış canlı bir tohumun çimlenmesinin tamamlanmasına 

bir engeldir (William ve ark., 2006). Tohum kabuğuna dayalı uyku hali, 

embriyonun büyümesini engelleyen tohum kabuğundan 

kaynaklanmaktadır. Tohum kabuğu su alımını ve oksijen değişimini 

engeller ve mekanik kısıtlama nedeniyle embriyonun büyümesi 

sınırlamaktadır. Tohum kabuğu ayrıca çimlenme inhibitörlerini de 

tutabilir veya bu çimlenme inhibitörlerinin (absisik asit (ABA) gibi) 

üretiminden sorumlu olabilir. Tohum kabuğu kaynaklı dormansi 

durumunda, tohum sadece testa ve diğer çevre dokuları (testa, perikarp 

gibi) çıkarıldığında veya hasar gördüğünde çimlenecektir. Embriyo 

dormansisi, tohum kabuğunun çıkarılmasının çimlenme ile 

sonuçlanmaması ile karakterize edilmektedir. Genellikle, iki 

antagonistik bitki hormonu olan ABA ve giberellik asit (GA) arasındaki 

denge, çimlenmeyi kontrol etmektedir. ABA (çimlenme inhibitörü) 

üstünlüğe sahip olduğunda tohum çimlenmezken, GA (çimlenme 

hızlandırıcı) üstünlüğe sahip olduğunda tohum çimlenmektedir (Taiz & 

Zeiger, 2006). Uygun çimlenme koşulları sağlanana kadar koşullar 

değiştikçe ikincil uyku hali kaybolabilir ve tekrar tekrar ortaya çıkabilir 
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(William ve ark., 2006). Brassica türlerinin birincil dormansi durumları 

yoktur veya çok azdır çünkü bu durum genellikle yabani bitkilerde 

görülmektedir. Bununla birlikte, çevresel stres altında, Brassica 

çeşitlerinde ikincil dormansi indüklenebilir (Awan ve ark., 2018). 

Kolza tohumunda sıcaklık, ışık yoğunluğu, nem ve hava basıncındaki 

değişiklikler gibi bazı abiyotik faktörlerin tohumun dinlenmesi ve 

çimlenmesi üzerinde etkisi olabilir (Hu ve ark., 1998). Brassica tohum 

dormansisinin başarılı bir şekilde kırılmasında; aydınlık/karanlık 

koşullar, değişken gündüz/gece sıcaklıkları ve HCN, NaClO, NO ve 

etilen etkileşimleri gibi belirli koşullar altında başarı elde edilmiştir 

(Momoh ve ark., 2002; Gulden ve ark., 2004). Sami ve ark. (2019) 

yaptıkları çalışmada; nitrik oksit (5 mM) ve KAR1 (3 × 10− 9 M) 

işlemleri, Brassica oleracea tohumlarının tohum dinlenmesini hafifletir 

ve tohum çimlenmesini tetiklemek için gereken hidrojen peroksit, 

süperoksit anyon, GA içerikleri, antioksidan enzim ve etilen 

seviyelerini arttırmıştır. Antioksidan enzimler, hidrojen peroksit, 

süperoksit anyonu ve düşük etilen seviyeleri arasındaki dengesizlikler, 

bitkilerde tohum dinlenmesine yol açmıştır. 

3. TOHUM KALİTE UYGULAMALARI 

3.1. Fiziksel Uygulamalar 

 

Tohum ön uygulamaları (priming), ekim sırasında gerekli olan fidelerin 

çimlenmesini ve büyümesini iyileştirmek için kullanılan hasat sonrası 

işlemlerdir. Tohum teknolojisi alanında, fiziksel yöntemlerin kullanımı 

kimyasallara dayalı geleneksel işlemlere göre daha avantajlıdır. 

Tohumlarda fiziksel uygulamanın etkileri farklı açılardan ele alınarak, 
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morfolojik yönlerden genetik değişimler ile protein veya metabolit 

birikimini kapsamaktadır. Son 30 yıldır tohum kalitesini arttırmak için 

priming, manyetik uyarım, tohum peletleme ve kaplama gibi birçok 

yöntem kullanılmaktadır. Fiziksel yöntemler arasında bulunan 

manyetik alan, mikrodalgalar veya iyonlaştırıcı radyasyonlarla 

ışınlama, ekim öncesi yenilikçi tohum uygulamalarındandır (Zhang ve 

ark., 2017). Argon gazlı plazma jeti kullanımı ile turp tohumlarının 

çimlenme oranlarındaki değişimi belirlemek için atmosferik soğuk 

plazmanın (Plasma (iyonize olmuş gaz) priming) etkileri araştırılmıştır 

(Matra, 2016). Tohumların çimlenmesi için farklı plazma üretim gücü 

(90 ve 140 W) ve uygulama süresi (120, 240 ve 360 s) denenmiştir. Elde 

edilen sonuçlara göre 140 W’lık ve 360 s’lik uygulamadan 7 gün sonra 

kontrol grubuna göre daha fazla kök uzunluğu ölçülmüştür. Gama 

ışınları ile yapılan priming (radyasyon priming) uygulamasının yararlı 

etkileri sadece kültürü yapılan türler için değil yerli türlerin korunması 

için de uygun olduğu belirlenmiştir. Örneğin, Çin lahanasının üç 

çeşidinin çimlenmesi kapsamında yapılan araştırmada, düşük dozda 

gama radyasyonunun (20 Gy'ye kadar) olumlu etkisi belirlenmiştir 

(Yilmaz ve Boydak, 2006). Düşük doz-γ- ışınları kullanarak, rokada 

(Moussa, 2006) tohum çimlenmesi ve fide büyümesi amaçlanmıştır. 

Farklı seviyelerdeki UV ışınların ekosistemdeki bitkiler üzerinde 

küresel etkisi bulunmaktadır. Ancak tohumun biyolojik yapısı ve 

çimlenme mekanizması üzerine UV etkisini belirlemek için yeterli 

çalışma yapılmamıştır. UV-C radyasyonu iyonlaştırıcı özellikte 

olmayıp, bitki dokularına yüzeysel entegre olup patojen eleminasyonu 

için potansiyeldir. Örtüaltı koşullarda lahanada siyah çürüklük 
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patojenine karşı konukçu direnci için düşük dozda UVC (3.6 kJ m−2) 

ile tohum uygulamaları yapılmıştır (Brown ve ark., 2001). Tuzluluk 

gibi stres koşullarında, en düşük UV-C dozu ile priming yapılan 

tohumlar daha iyi dayanım göstermiştir. UV-B radyasyonu toplam 

spektrumun yaklaşık %1,5'ini oluşturur. DNA, protein ve zar hasarı ile 

fotosentez ve bitki büyümesini engelleyici zararlı etkileri de 

bilinmektedir (Choudhary ve Agrawal, 2014). UV-B uygulaması, 

biyokimyasal düzeyde, toplam çözünür fenollerde, L-fenilalanin 

amonyak liyaz ve tirozin amonyak liyaz aktivitelerinde önemli bir artış 

sağlamaktadır.  

3.2 Fizyolojik uygulamalar 

Tohum priming işlemleri, radikul çıkışından önce oluşan metabolik 

aktiviteleri uyararak bitkinin çimlenme hızında ve performansında artış 

sağlayarak fide gelişimi için yapılan uygulamadır (Şekil 1). Bunlar; 

hidropriming (suda bekletme), halopriming (inorganik tuz 

solüsyonlarında bekletme), ozmopriming (farklı organik osmotik 

solüsyonlarda bekletme), termopriming (tohumların düşük veya yüksek 

sıcaklıkta bekletme), katı matris priming (tohumun katı matris ortamda 

beklemesi), organik priming, hormonal priming, redoks priming, 

fitopriming ve biyopriming (biyolojik bileşikler kullanılarak hidrasyon 

işlemi) gibi uygulamalardır (Ashraf ve Foolad, 2005). Priming 

uygulaması, enzim ve solunum aktivitesini, RNA, DNA ve protein 

sentezini de içeren çeşitli biyokimyasal, hücresel ve moleküler olaylar 

ile çimlenmeyi teşvik etmektedir. Priming uygulaması tohumun 

yaşlanma sürecinde ortaya çıkan etkileri de azaltmaktadır. Tohumların 
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solunum aktivitesinde artış sağlayarak (Halpin- Ingham & Sundstrom, 

1992) yaşlı tohumlarda süperoksit dismutaz, katalaz ve glutathion 

reduktaz enzimlerinin aktiviteleri gerçekleşmektedir (Bailly ve ark., 

1997).  

 

Şekil 1. Tohum priming sürecinin tematik akış şeması (Marthandan ve ark., 2020) 

Hidropriming yapılan tohumlardan üretilen bitkiler, fide büyümesi ile 

pozitif olarak ilişkili olan önemli miktarda su alımına sahiptir. 

Hydropriming, karnabaharda abiyotik stres toleransını iyileştirmek ve 

çimlenme yüzdesini arttırmak için basit bir yöntemdir (Jisha ve ark., 

2013). Üç kışlık kolza tohumu çeşidinin çimlenme özelliklerine 

hidropriming ve ZnSO4 ile osmopriming işlemlerinin etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada; sonuçlar, tüm çeşitlerde maksimum çimlenme 

yüzdesinin, örn. Okapi (%99), Zarfam (%95) ve Talayeh (%80) 10 

saatlik hidropriming aralığında elde edildiğini göstermiştir. Çimlenme 

oranı açısından da en iyi performansın Talayeh çeşidinde 10 saatlik 

hidropriming grubunda olduğu görülmüştür. Çeşitler, ZnSO4 

Faz 1: İmbibasyon 

Faz 2: Metabolik aktivasyon safhası 

Kuru dokularda hızlı su alımı gerçekleşir 

İmbibasyon sonlanır 

Ekim (Priming yapılan tohumlar) Faz 3: Büyüme ve hücre uzamasısafhası/çimlenme 

Priming yapılan tohumlarda  

dehidrasyon 

-hücre uzaması/ kök çıkışı/çimlenme 

-Enerji üretimi/- Oksidatif durum kontrolü 

-DNA onarımı/- Hücre döngüsü 

aktivasyonu 

- Besin rezerv taşınımı/Hormon 

biyosentezinde değişim 

Priming etkisi 

Tohum su alımı 

https://sciprofiles.com/profile/2093452


FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 52 

 

konsantrasyonu ve ozmopriming süresi arasındaki etkileşimi, sürgün 

kuru ağırlığı ve canlılık ağırlıklı indeksi dışındaki tüm karakterler için 

önemli bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları hidropriming ve 

ZnSO4'ın kolza tohumu çeşitlerinin performansını iyileştirebileceğini 

göstermiştir (Nazari ve ark., 2016). B.napus tohumlarında uygulanan 

hidropriming çalışmasında; 7 ve 14 saat yapılan priming uygulaması, 

tohumları 21 saat bekletmenin aksine tohum ile fide canlılığını ve tane 

verimini artırmak için yeterli bulunmuştur (Ghassemi-Golezani ve 

ark., 2010). Ashraf ve ark. (2022)’ nın kanola (Brassica napus L.) 

çeşitlerinde farklı tohum priming ajanlarının krom birikimi, oksidatif 

savunma, glioksalaz sistemi ve mineral beslenme üzerine etkisini 

belirlemek için yaptıkları çalışmada; priming işlemlerinin (kalsiyum 

klorür (CaCl2) ile ozmopriming ve salisilik asit (SA) ile hormonal 

priming) krom toksisitesi altındaki her iki kanola çeşidinde diğer 

priming (hidro, redoks (H2O2), kimyasal (Se)) işlemlerine kıyasla 

büyümeyi ve klorofil içeriğini önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca, CaCl2 ve SA ile tohum priming, krom toksisitesi 

altında her iki çeşitte daha düşük oksidatif stres ve gelişmiş enzimatik 

(SOD, POD, CAT, APX, GR, GST) ve enzimatik olmayan (GSH, 

fenolikler, flavonoidler, prolin) antioksidan sistemi ile sonuçlanmıştır.  

Chin ve ark. (2021), Brassica rapa tohumlarının biyolojik priming 

işlemi için biyopolimerlerin, kaplama etkinliği, biyoajan canlılığı ve 

tohum çimlenmesi üzerine yaptıkları çalışmada; sonuçlar, 

biyopolimerlerle kaplamanın tohumlara fayda sağladığını ortaya 

koymuşlardır. Tüm biyopolimerlerle (%89-100) uygulama spor 
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canlılığı, içermeyenlere (%84) göre daha yüksek olmuştur. Biyo-

priming sırasında daha fazla sporu hapseden (%83.63 ± 0.86) ve 

primingden 24 saat sonra daha fazla canlı sporları (4.01 ± 0.01 log spor 

tohumu-1) koruyan sodyum aljinat (%1.5 a:v) ile daha yüksek kaplama 

etkinliği elde edilmiştir. Biyopolimerlerin kök uzunluğu ve tohum 

çimlenmesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmamış ancak artan spor 

konsantrasyonları kök uzamasını engellemiştir. Kısacası, 102 spor/mL 

T. asperellum ile sodyum aljinat (%1.5 w:v) kullanılarak yapılan 

biyopriming, daha yüksek tohum çimlenmesi (%90.67 ± 2.88) 

sağlayacağı için Brassica tohumları için tavsiye edilmektedir. Hint 

hardalında (Brassica juncea L.) sodyum klorür (NaCl) ve polietilen 

glikol-8000 (PEG-8000) stres koşullarında farklı priming 

(hidropriming, kimyasal (CaCl2) ve hormonal (ABA) priming) 

işlemleri ile toleransın arttırıldığı çalışmada; NaCl ve PEG stresi 

altında, kuru ağırlık ve toplam klorofil içeriği, kontrol fideleri ile 

karşılaştırıldığında, priming gruplarında daha yüksek bulunmuştur. 

Genel olarak, süperoksit dismutaz ve glutatyon redüktazın daha yüksek 

aktiviteleri ve daha düşük oksidatif hasarla sonuçlanmış ve 

Malondialdehit içeriği açısından da stres altında hidropriming yapılan 

tohumlar daha olumlu tepki vermiştir. Ayrıca, serbest prolin, glisin 

betain ve toplam çözünür şekerler gibi toplam fenoliklerin ve 

ozmolitlerin birikiminin seviyesi de diğer priming yapılmış ve 

yapılmamış gruplara kıyasla hidropriming grubunda daha düşük 

olmuştur. Bu nedenle sonuçlara göre B. juncea'da NaCl ve PEG 

kaynaklı stresi hafifletmek için basit ve uygun maliyetli bir strateji 

olarak hidropriming kullanılması önerilmiştir (Srivastava ve ark., 
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2010). Polietilen glikol (PEG) ile yapılan ozmopriming uygulaması B. 

napus tohumlarının çimlenmesini optimum veya tuz stresi koşullarında 

gerçekleştirmek için güvenilir bir yöntemdir (Kubala ve ark., 2015a). 

Çalışmada, ozmopriming ile vakuol sayısında azalma ve bunların 

hacmindeki artış ilişkilendirmiştir. Priming yapılmamış tohumlara 

kıyasla 7 saat boyunca çimlenen priming yapılan tohumların kotiledon 

hücrelerinde daha yüksek derecede vakuolizasyon gözlenmiş ve kontrol 

tohumlarının aksine, çimlenme sırasında priming yapılan tohumlarda 

büyük vakuoller daha fazla bulunmuştur. Kubala ve ark. (2015b), 

osmopriming'in su alım aşamasında, B. napus tohumlarının, 

metabolizmayı yeniden başlatmak için gerekli suyun %50'sini 

aldıklarını belirlemişlerdir. Ayrıca priming sonrası yapılan 

çimlendirme sırasında, daha hızlı çimlenme ile ilgili proteinlerin 

üretimi de priming işleminin doğrudan bir sonucu olarak bulunmuştur. 

Ermiş ve ark. (2016), yaşlandırılmış 25 lahana tohum partisinde katı 

matriks priming uygulamalarının çimlenme ve çıkış parametreleri ile 

elektiriksel iletkenlik sonuçları üzerine etkisi incelemiştir. Matriks 

priming uygulamasının çimlenme ve çıkış oranlarını arttırmış, ortalama 

çimlenme, çıkış hızı ile EC değerlerini azaltmıştır. Matriks priming’in 

etkisinin yaşlanmamış (kontrol) tohumlardan ziyade yaşlı tohumlarda 

daha iyi sonuç vermiştir. 

4. TOHUM GÜÇ TESTLERİ 

 

Güç kavramı, tohum üreticileri tarafından tohum üretiminin çeşitli 

aşamalarında tohum kalitesini izlemek için kullanılabilir. Tohum güç 

testleri, güçteki kaybın nerede meydana geldiğini, yani hasat, 
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temizleme, kurutma, depolama, ambalajlama vb. işlemler sırasında 

ortaya çıkarmak ve böylece ortadan kaldırılabilecek uygulamaları 

saptamak için kullanılmaktadır (AOSA, 1983). Tohum partileri 

elverişsiz ortamlara ekilecekse veya tohum kaplamaya uygunluk için 

seçilecekse tohum partisinin güç bilgisi önemlidir. Tohum gücü testi, 

tohum endüstrisi kalite kontrolünün önemli bir bileşenidir. Güç testleri, 

bir tohum partisinin fizyolojik kalitesi hakkında bilgi vermektedir 

(Elias ve Copeland, 1997). En popüler tohum gücü testlerinden biri 

Hızlandırılmış yaşlandırma (HY) testidir. Hızlandırılmış yaşlandırma 

testi, tohumları kısa bir süre için yüksek sıcaklık ve yüksek bağıl neme 

maruz bırakılması ile tohum bozulmasına neden olunur. Tohum 

canlılığı belirlenirken genel strateji, tohum gücü ile ters orantılı olan 

tohum bozulması veya genetik eksikliğin çeşitli yönlerini ölçmektedir 

(Elias ve Copeland, 1997). Brassica türleri için önerilen yaşlanma 

sıcaklığı ve süresi 72 saat için 41°C olarak belirlenmiştir (Hampton & 

TeKrony, 1995), ancak bunun tüm Brassica türleri için doğru olup 

olmadığı bilinmemektedir. Jianhua ve McDonald (1997), HY testinin 

avantajlarına ve basitliğine rağmen, öncelikli kullanımının büyük 

tohumlu ürünlerle sınırlı olduğunu bildirmiştir. Test, sebze, çiçek ve 

çim bitkileri için daha az çalışılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarla, 

Brassica gibi küçük tohumlu türlerin tohum kalitesi ile hızlandırılmış 

yaşlanma testi sonuçlarının korelasyonu zayıf olmuştur (Powell, 1995). 

HY test sonucunu etkileyen birkaç faktör arasında tohum boyutu vardır. 

Jianhua ve McDonald (1997), mevcut HY testinin küçük tohumlu 

ürünlerde tohum neminde çok hızlı artışa neden olduğu için fungal 

oluşumlar belirlemişlerdir. Sonraki yaklaşımlar, hızlandırılmış 
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yaşlandırma uygulama kabında su yerine doymuş tuz çözeltilerinin 

kullanılmasını önermekte ve bu tür çözeltilerin kullanılması, bağıl nem 

değerlerini fungal yayılımını engelleyecek kadar düşük bir noktaya 

getirdiği ortaya konmuştur (Jianhua ve McDonald, 1997). Ribeiro ve 

Carvalho (2001), marul, brokoli ve havuç tohumunda canlılığı test 

ederken aynı etkinliği belirlememişlerdir. Ayrıca, hızlandırılmış 

yaşlandırma testinde NaCl ve KCl kullanımının tohum partileri 

arasında çimlenme değerlerinde belirgin bir azalma olmamıştır. Verma 

ve ark. (2001), HY'nın (45°C/0-96 saat) çeşitli hardal ve şalgam tohum 

partileri arasında canlılığın ayrılmasına neden olduğunu 

gözlemlemiştir. Yüksek canlılıktaki tohum partileri, çimlenme oranını 

korurken, düşük canlılıktaki tohum partileri yaşlanmanın ardından 

çimlenme oranlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Ayrıca HY 

testinin bazı hardal çeşitlerde tohum depolamasının iyi bir göstergesi 

olduğu ile ilgili bulgular da mevcuttur. Mello ve ark. (1999), brokoli 

tohumlarının 42°C'de 48 saat boyunca hızlandırılmış yaşlanma testi ile 

yüksek ve düşük canlı tohum partilerinin tanımlanmasını 

gerçekleştirmişlerdir. Komba (2003), karalahana tohumları ile yapılan 

HY testinde yaşlanma sürelerini ve sıcaklıklarını değiştirmiştir, çünkü 

41°C'de 72 saat boyunca yürütülen HY testi ile belirlendiği üzere yeni 

hasat edilen lahana tohumlarının gücü genellikle çok düşük olmuştur. 

Altı tohum partisi ile üç farklı sıcaklık (40, 41 ve 42°C ± 0.3°C) ve iki 

yaşlandırma süresinin (48, 72 saat ± 15 dakika) kullanıldığı çalışmada 

tohumlar çimlenme ve nem içeriği açısından test edilmiştir. HY sonrası 

tohum nemi, tohum partisine ve işlenmesine bağlı olarak %29.4-36.4 

arasında değişmiştir. HY süresinin ve sıcaklığının değiştirilmesi, 
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HY'dan sonra tohum nemini önemli ölçüde etkilememiştir. Test 

sıcaklığının 42°C'ye yükseltilmesi, her iki yaşlandırma zamanında da 

çimlenmede önemli bir azalma belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada, 

brokoli tohumları yüksek sıcaklık (40 0C) ve tohum nem içeriğinde 

(%11, taze ağırlık) inkübasyon yoluyla kontrollü bozulma testine tabi 

tutulmuştur. Çiçeklenmeden sonraki 38. günde hasat edilen tohumlar, 

49 ve 56.günlerde hasat edilenlerle karşılaştırıldığında kontrol grubu 

tohumları biraz daha yüksek t50 değerlerine sahip bulunmuştur. Ayrıca 

38. günde hasat edilen tohumlarının diğerlerine kıyasla daha hızlı 

yaşlandığı ve her yaşlandırma döneminde daha yüksek t50 değerleri 

belirlenmiştir. 450 saatlik yaşlanmadan sonra ise t50 değerleri 100 

saatten yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde, 38. günde hasat edilen 

tohum, 49 ve 56. günde hasat edilen tohumlara kıyasla canlılığını daha 

hızlı kaybetmiştir. 49 ve 56 günde hasat edilen tohumların canlılığı, 360 

saatlik yaşlanmadan sonra değişmeden kalırken, aynı periyotta t50 

değerleri %33 artmıştır. Daha fazla yaşlanmadan sonra, t50 değerlerinde 

(720 sa) 49 ve 56. günde hasat edilen tohumlar arasında fark 

gözlemlenmiştir. Canlılık (960 sa), kitlesel olgunluğa ve kuruma 

toleransına ulaştıktan sonra devam eden gelişimin bir başka göstergesi 

olarak belirlenmiştir. 

 

5. YAŞLANMA VE DEPOLAMA 

 

Tohum depolanması üzerine yapılan araştırmalar, yüksek sıcaklık ve 

bağıl nem koşullarının tohumun bozulmasını hızlandırdığını ve 

dolayısıyla yaşlanmaya neden olduğunu doğrulamaktadır. Bozulma, 

düşük nem ve sıcaklıkta nispeten yavaş gerçekleşmektedir. Bu sebeple 
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ortodoks tohumlarda tohumların kurutulması, tohum işlemede önemli 

bir adımdır. Tohum nemi ve atmosferik nemin buhar basıncı dengeye 

ulaşana kadar tohumlar nem almakta veya kaybetmektedir (Shelar ve 

ark., 2008). Yapılan araştırmalar, kurutmanın faydalı etkilerinin 

sınırları olduğunu ve kritik bir nem içeriği seviyesinin altında 

kurutmanın depo ömrünün uzun olmasını (Ellis ve ark., 1990), hatta 

işleme ve depolama sırasında tohumların hayatta kalması üzerinde 

zararlı bir etkiye sahip olabileceğini (Vertucci ve ark., 1994) 

göstermiştir. Tohumdaki depo maddelerinin türü, tohum nem 

içeriğinin dengelenmesini etkilemektedir. Tohumlarda depolanan 

besinler esas olarak şeker, nişasta, protein ve yağdır. Dört bileşen su 

afinitelerinde farklılık gösterir, en higroskopik şeker, ardından protein, 

nişasta ve yağ gelmektedir. Tamamen higroskopik tohumlar için yağ 

içeriği, tohumun denge nem içeriğine ulaşılmasını belirleyen önemli 

bir faktördür. Yağın rolü pasiftir, sabit olarak hareket eder ancak 

tohum ağırlığının hidrofobik elementidir; sonuç olarak, yüksek yağ 

içeriğine sahip tohumlar, aynı koşullar altında daha düşük yağ 

içeriğine sahip tohumlara göre daha düşük nem içeriğinde daha hızlı 

dengelenir. Kritik nem seviyesinin değeri bilindiğinde, yetersiz 

kurutma, maksimum depo ömrü potansiyelinde azalma ile 

sonuçlanabilirken, aşırı kurutma, herhangi bir olumlu etki olmaksızın 

enerji israfına neden olabilir. Brassica gibi türler yağ içeriği 

bakımından zengin olmakla birlikte, tohumdaki yağ içeriğinin 

bileşiminin, işleme sırasında tohumun kurumasını ve depolama 

sırasında tohum canlılığını nasıl etkilediği de anlaşılabilir. Lahana 

tohumu, düşük nemde (% 50'den az) uygun şekilde saklandığında 
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yaklaşık beş yıl canlı kalmaktadır. Tohum nem içeriği depolama 

sırasında %6'yı geçmemelidir. Tohumların %5 nem içeriğine kadar 

kurutması ile gen bankasında –5 ve –10oC aralığında 40 yıl depolanan 

lahanagil tohumlarının canlılığını korumak için önemli olduğunu 

gösteren araştırmalarda; tohumlar %1.5–3 nem içeriğine kadar 

kurutulmuş ve depolama öncesi tohumlara uygulanan ultra kurutma 

uygulamasının depolama süresince canlılığı koruduğu hatta bazı 

tohumlardaki dormansinin kırıldığı saptanmıştır (Pérez–García vd 

2009). Njie (2020), 20°C'de depolanmış lahana tohumlarının nem 

içeriğindeki azalma, depolama süresi ile yakından ilişkili olmuştur. 24 

aylık depolama sonrası nem içeriği düşüşü hem kül ve hem de 

kömürde depolanan tohumlarda %2.5–3.2 arasında iken; 35oC’de 

depolanan tohumların nem içeriğindeki en yüksek düşüş 1:0.8 

oranında (%4.0) ve kömürde depolanan tohumlarda gözlemiştir. 

Odun külü ve kömürü kullanılarak depolanan lahana tohumlarında, 

kontroldeki çimlenme yüzdesi ile 18 aylık depolamadan sonraki 

tohumlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 24 ay sonra, control 

tohumlarının çimlenme yüzdesi %80 üzerinde olurken, 1:0.6 ve 1:0.8 

tohum–kül oranında depolanan tohumlar, 1:0.4 ve 1:1 (%74 ve 76) 

oranında depolananlara göre daha yüksek çimlenme oranı 

belirlenmiştir (Walters, 1998). Yüksek bağıl nemde depolama 

sonuçlarının aksine, konsantre sülfürik asit üzerinde çok düşük bağıl 

nemde (%1) depolanan tohumların çimlenme yüzdesi minimum düşüş 

göstermiştir (Suma ve ark., 2013). Brassica sp. ve Eruca sativa 

türlerinin çeşitlerinin çimlenme kapasitesinin korunması, tamamen 

tohumların bileşimini de kontrol eden genetik yapılarından dolayı 
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olabilmektedir (Suma ve ark, 2013). Yağlı tohumlar ve doğaları gereği 

hidrofobik olan kolza tohumları muhtemelen bu kadar düşük nem 

içeriğine tolerans göstermektedirler. Lityum klorür, magnezyum 

klorür ve kalsiyum nitratın doymuş tuz çözeltileri kullanılarak %11, 

32 ve 50 bağıl nem seviyelerinde tutulan B. juncea'nın tohum 

çimlenme yüzdelerinde depolama sırasında minimum düşüş 

gözlemlenmiş ve B. rapa, B. napus ve E. sativa'da çimlenme yüzdesi 

% 85'in üzerinde korunmuştur (Suma ve ark., 2013). Nakamura 

(1975), B. rapa'yı %10'un altında depolamayı tolere edebilen türlerden 

biri olarak listelemiştir. Bailly ve ark. (2000)'e göre, çimlenmeye kadar 

geçen ortalama sürenin artmasının nedeni muhtemelen çimlenmenin 

başladığı süreçteki gecikmeden kaynaklanmaktadır, çünkü membran 

hasarının ve hücrelerin diğer kısımlarının onarılması ve ayrıca 

antioksidan sistem aktivitesinin yeniden başlatılması ve oksidatif 

stresin önlenmesi zaman alıcı süreçlerdir. Tohum yaşlanma sürecinin 

gerçekleşme hızının, tohumların bozulma değişikliklerine direnme 

yeteneğine ve her bitki türüne özgü olan (Mohammadi ve ark., 2011) 

ve aynı türün çeşitleri arasında farklılık gösteren koruma 

mekanizmalarına bağlı olduğu belirtilmiştir (Jatoi ve ark., 2001). 

Yüksek nem içeriğinde depolanan tohumlar, artan solunum, ısınma ve 

fungal yayılım göstererek tohum gücünün ve canlılığının azalmasına 

neden olmuştur (Jyoti & Malik 2013).  
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GİRİŞ 

Lahanagiller familyası Latince Brassicacea veya Cruciferae familyası 

olarak bilinmekle birlikte oldukça geniş bir familyadır. Bu familya 338 

cins ve 3709 türü kapsamaktadır (Doğru & Balkaya, 2015). Bitki 

sistematikçileri tarafından, çiçeklerine üstten bakıldığında çiçek 

organlarının Hristiyanlık dininin temsili işareti olan haç şeklini 

andırdığı için başlangıçta Latincede ‘haç taşıyan’ anlamına gelen 

Cruciferae familyası (crus=haç; fera=taşımak) olarak adlandırılmıştır. 

Son yıllarda familya, genus, species isimleri gibi Latince isimlerin daha 

bilimsel verilere, özellikle ihtiva ettikleri kendilerine has fitokimyasal 

maddelere dayandırılması esası benimsendiğinden, bu familyanın adı 

da Brassicacea olarak değiştirilmiş olup birçok yazar ve araştırmacı 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Şalk ve ark., 2008). Bu 

derlemede Lahanagiller familyasındaki (lahana, karalahana, brüksel 

lahanası, çin lahanası, karnabahar, brokoli, turp, roka, tere, alabaş ve 

şalgam) bitki türlerinin beslenme istekleri ve yapılan bazı çalışmalar bir 

araya getirilmiştir. 

1. LAHANA 
 

Lahananın anavatanı Avrupa ve Asya kıtalarıdır. Rus botanikçi 

Zhukowski ülkemizde yaptığı araştırmalar sırasında, Van ve çevresi 

civarındaki varyasyonu görünce, lahananın anavatanı bu bölgenin 

olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak birçok araştırmacı; Asya, Avrupa 

ve hatta Amerika’nın Atlantik okyanusu kıyılarının lahananın 

anavatanın olarak kabul etmektedir (Şalk ve ark., 2008).  
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1.1. Toprak İstekleri 

 

Lahanalar toprak istekleri bakımında fazla seçici olmamakla birlikte, 

killi topraklardan başlayarak, tınlı kum topraklara kadar değişen 

oldukça geniş topraklarda yetiştiricilik yapılabilmektedir. Bununla 

beraber lahanalar en iyi verimi, tınlı ve kumlu tın topraklardan 

sağlamaktadır. Lahanalarda en uygun pH aralığı 6-7.5 arasındır. 

Erkencilik için hafif topraklar tercih edilirken, yüksek verim için çok 

fazla killi olmamak şartı ile ağır topraklar arzu edilebilir. Toprağın su 

tutma kapasitesi yüksek olması tercih edilir (Şalk ve ark., 2008).   

1.2.Gübreleme 

Lahanalarda gübreleme orta seviyedeki verimlerde yaklaşık olarak 

dekara, 2-2.5 kg P2O5, 20-22 kg saf N ve 25 kg K2O kaldırır. Bu mineral 

gübreler karşılaştırmak amacıyla ortalama, 10 kg/da (5-15 kg/da)P2O5, 

16 kg/da N (10-25 kg/da), 20-25 kg/da (20-35 kg/da) K2O 

gübrelenmesine ihtiyaç vardır. Şüphesiz, bu gübreleme toprak analizi 

sonucuna göre verilmeli ve gereksiz gübrelemeden kaçınılmalıdır.  

Lahanagiller bazı mikro elementlere karşı hassas olup en az hassas olan 

lahanadır. Bor (B) en sık rastlanılan eksikliğidir. Bor eksikliği kendini 

belli eder etmez başlar kesilinceye kadar, eksikliği şiddetli olması 

durumunda bitkiler rozetleşir ve büyüme ucu ölebilir. Bor eksikliğinde 

baş uzunluğu kesilirse, koçan kısmı haşlanmış gibi görünür, rengi 

kahverengileşir. Eksiklik şiddetli olursa koçan çizgi halinde çatlamalar 

meydana gelir ve yarık kısmın yüzeyi koyulaşır. Organik topraklarda 
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Bakır (Cu) eksikliği görülür ve genç yapraklarda damar aralarında 

sararmalar oluşur (Şalk ve ark., 2008).  

 

Şekil 1: Lahana Bor noksanlığı (Anonim, 2022a) 

Kosson ve ark.(2017)’de farklı azot gübre (100-400 kg N ha-1) 

oranlarında yetiştirilen beyaz baş lahanaların pazarlanabilir baş ve dış 

yapraklarının besin değeri ile ilgili yapılan çalışmada; azotlu 

gübrelemenin, test edilen lahana çeşitlerinin toplam ve pazarlanabilir 

verimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu görülmüştür. Toplam lahana 

başlarının ağırlığı, her iki çeşit için de 100'den 400 kg N ha-1'e kadar 

daha yüksek azotlu gübrelemeye göre artmıştır. Lahananın dış 

yaprakları, toplam flavonoidlerin, çözünür polifenollerin birkaç kat 

daha yüksek içeriği ve askorbik asit içeriğindeki %100'ün üzerindeki 

artışla desteklenen pazarlanabilir baş ile karşılaştırıldığında önemli 

ölçüde daha yüksek bir besin değeri ile karakterize edilebilmiştir. 

Lahananın dış yeşil yaprakları hasattan sonra atılsa da besin değeri 

yüksek olup pratik olarak kullanılabilir veya katma değerli bir ürüne 

dönüştürülebileceği tespit edilmiştir. 
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2015-2016 yılları arasında farklı sulama düzeylerinde beyaz lahana 

verim ve kalite ile ilgili yapılan çalışmada; beyaz lahana verimi, su 

uygulamalarıyla birlikte önemli ölçüde artığı görülürken, eksik sulama 

olumsuz sonuçlar vermiştir. Çalışmada farklı miktarlarda sulama suyu 

verilmesi beyaz lahananın büyüme ve kalitesinde değişikliklere neden 

olmuştur. Su stresi %30’un üzerine çıktığında verim ve kalite 

özelliklerinde önemli ölçüde düşüşün gerçekleştiği görülmüştür. 

sonuçlar, kök derinliğindeki farklı toprak nem içeriğinin verimi, 

organik asitleri ve şeker içeriğini etkilediğine dair kanıtlar ortaya 

koymuştur (Erken ve ark.,2019). 

Farjana ve ark. (2019)’ nın organik ve inorganik gübreler ile 

malçlamanın lahananın büyümesi ve verimi üzerindeki etkileri ile ilgili 

yaptığı çalışmada; iki faktör kullanılmış olup, faktör-A; F1 (kontrol, 

gübresiz), F2 (vermikompost), F3 (inorganik gübre) ve F4 (organik ve 

inorganik gübre karışımı) olmak üzere 4 farklı gübre türü kullanılmıştır. 

Faktör-B; M1 (kontrol, malç yok), M2 (su sümbül), M3 (pirinç samanı), 

M4 (siyah polietilen ) olmak üzere 4 farklı malç türü kullanılmıştır. 

Sonuç, F4M4’ün (organik ve inorganik gübre ile siyah polietilen 

kombinasyonu) lahanada en iyi büyümeye ve verime sahip olduğu 

görülmüştür. Siyah polietilen olarak gübre ve malç kombine etkisinden 

verim, kontrole göre %63,92 daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle, 

lahananın büyümesi ve verimi dikkate alındığında, mineral gübre ve 

siyah polietilen içeren vermikompost en iyi performansı göstermiştir.   

Dobosy ve ark. (2020)’nın iyotlu sulamanın, bitki üzerindeki etkisi 

farklı topraklarda yetiştirilen lahana ve domatesin fizyolojik süreçleri 
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ve element konsantrasyonları ile ilgili yaptıkları çalışmada; 0,1 ve 0,5 

mg/L. uygulanan konsantrasyonlarda iyot uygulamasının, lahana ve 

domates yapraklarının fotosentetik etkinliğinin ve klorofil 

konsantrasyonunun önemli ölçüde etkilenmediği görülmüştür. İyot 

uygulaması ile kumlu ve kumlu siltli toprakta yetiştirilen lahana 

yapraklarının büyümesi bir miktar uyarılmasına rağmen siltli toprakta 

değişmediği görülmüştür. Domates bitki parçaları için toprak türünden 

bağımsız olarak kuru kütle değerleri sabit kalmıştır.  Lahana ve domates 

bitkilerinin fizyolojik özellikleri üzerine iyot uygulamasının olumsuz 

bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. İyotun varlığı, toprak 

türünden bağımsız olarak domates meyvelerinde Fe ve P 

konsantrasyonlarında azalmaya neden olmuştur. Fakat Mg, Cu, Mn, Zn 

ve B’nin konsantrasyonu değişmeden kalmıştır. Ancak lahana için Fe 

ve P için benzer bir eğilim görülmemiştir. 

Machfudz ve ark. (2020)’de çeşitli botanik pestisitlerin katkı maddeleri 

ile birlikte vermikompostun Plutella xylostella ile mücadeledeki 

etkinliği ve bunların lahana verimi üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan 

çalışmada; Bu uygulamalar; (1) vermikompost ve böcek ilacı olmadan 

(kontrol), (2) sentetik böcek ilacı uygulamasıyla, (3) vermikompost ve 

neem karışımının uygulamasıyla, (4) solucan gübresi ve papaya 

karışımı uygulaması, (5) solucan gübresi ve kadife çiçeği yaprağı 

karışımı uygulaması, (6) vermikompost ve tarçın otu yaprakları 

karışımı uygulamasıdır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Plutella 

xylostella’nın saldırı yoğunluğu sonunda, lahananın kadife çiçeği 

yaprakları (%20,26) ve tarçın otu yaprakları (%17,50) ile muamele 
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edilmesinin, sentetik pestisit (%21,86) ile aynı etkinliğe sahip olduğu 

ve diğer uygulamalarda önemli ölçüde farklı olduğu görülmüştür. 

(p<0.05) %29.69 (neem yaprakları ) ve %24.31 (papaya yaprakları) 

yoğunluk saldırısı ile lahananın tarçın otu yaprakları veya kadife çiçeği 

yaprakları ile işlenmesi, lahana başının büyüklüğü, pazarlanabilir 

verimi, taze ağırlığı ve toplam biyokütle kuru ağırlığını arttırdığı 

görülmüştür. Sonuç olarak, bitkisel pestisit katkı maddeleri ile 

vermikompost uygulamasının, organik sebze üretiminde Plutella 

xylostella’yı kontrol etmede etkili olduğunu göstermiştir. 

Haghighi ve ark.(2020)’de ekojen amino asit uygulamasının kuraklık 

stresi altındaki lahananın büyümesi ve besin değerleri üzerindeki 

etkisinin araştırmasıyla ilgili yapılan çalışmada; kuraklık uygulaması 

fotosentezi azaltmış, taze ve kuru ağırlıkları azaltmıştır. Peroksidaz ve 

katalaz aktiviteleri, kuraklık stresi altında amino asit uygulaması veya 

kontrolü düzenli sulama altında AA3(300 mg/L) uygulaması ile 

yükseltmiştir. Ve buda fotosentezi yaklaşık olarak %250 oranında 

artırmıştır. AA1(0 mg/L) ve AA2(150 mg/L) uygulamaları, kuraklık 

stresi koşullarında terleme oranını sırasıyla yaklaşık %11 ve %41 

oranında artığı tespit edilmiştir. Fakat, AA3 (300mg/L) uygulanan 

bitkilerde yaklaşık olarak %39 oranında azalmıştır. Kontrole kıyasla 

kuraklık altındaki toplam amino asitlerde %10 ile %14 azalma 

olmuştur. Amino asit (AA) uygulaması özellikle kuraklık koşullarında 

lahana bitkisinin fenolik, protein ve prolin konsantrasyonlarını 

artırırken, kontrollü düzenli sulama ile antioksidan artış göstermiştir. 

Doku nitrat konsantrasyonu, AA uygulama oranında bağımsız olarak, 
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kuraklık stresi koşullarında %50 oranında önemli ölçüde artmıştır. 

Genel olarak, 150 mg/L’de AA2 (150 mg/L) uygulaması, kuraklık stresi 

koşullarında lahana büyümesi ve besin değerlerindeki iyileştirmeye ek 

olarak kuraklık stresinin yıkıcı etkilerini azaltmada daha etkili 

olduğunu tespit etmişlerdir.   

2. KARALAHANA 

Karalahananın anavatanı Doğu Akdeniz ve Anadolu olduğu 

düşünülmektedir. Karalahana ile ilgili tarihi bilgilere Roma ve Greek 

medeniyetlerinde rastlanılmıştır. Karalahana (yaprak lahana) 

Bressicaceae (Cruciferaae) familyasından Brassica cinsi içerisinde 

Brassica oleracea L. var acephala olarak adlandırılan türdür (Güvenç 

2016).  

2.1. Toprak İstekleri 

 Su tutma kapasitesi yüksek topraklar karalahana için uygundur. 

Tekstürün tınlı olması tercih edilir. Toprak pH 6.0- 6.5 arasında olması 

uygundur. Toprakta nem ortalamanın üzerinde olmasını ister (Güvenç 

2016).  

2.2. Gübreleme 

Karalahana topraktan yüksek miktarda besin alabilir. Bundan dolayı 

toprak yorgunluğuna neden olmamak için münavebe uygulanmalıdır. 

Dekara 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi kullanılması uygundur. 

Karalahanada daha yeşil ve gevrek yapraklar için azotlu gübreler daha 

yüksek dozlarda kullanılmalıdır. Suni gübrelemede dekara 15 kg azot, 
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10 kg fosfor ve 15-20 kg potasyum kullanımı önerilmektedir (Güvenç 

2016).  

 

Şekil 2: Karalahana, Kalsiyum noksanlığı (Anonim, 2022b) 

 

Qureshi ve ark.(2014). 2010 ve 2011 yılları arasında Keşmir vadisinin 

ılıman bölgesinde çeşitli seviyelerde çiftlik gübresi ve inorganik 

nitrojenin karalahana bitkisinin bitkisel büyüme, yaprak verimi ve 

kalitesi üzerindeki etkisinin belirlemek için yapılan çalışmada; dört doz 

çiftlik gübresi (0, 15, 30 ve 45 t/ha-1) ve dört doz inorganik nitrojen (0, 

45, 90 ve 135 kg/ha-1) belirlenmiştir. Karalahananın vejetatif 

büyümesini ve yaprak verimini önemli ölçüde iyileştirmiştir. İnorganik 

nitrojen ile yetiştirilen bitkilerden elde edilen verim genel olarak çiftlik 

gübresi ile yetiştirilen bitkilerden daha yüksek olmuştur. Çiftlik gübresi 

veya inorganik nitrojenin dahil edilmesi, her iki yılda da toplam 

karotenoidleri arttırmıştır. Yüksek düzeyde (45 t/da) Çiftlik Gübresi C 

vitaminini artırırken, 0 ila 135 kg/da İnorganik Azot uygulaması her iki 

yılda da C vitamini içeriğini azaltmıştır. Sonuçlar, çiftlik gübresi 

uygulamasının inorganik nitrojene kıyasla düşük nitrat konsantrasyonu 

açısından kaliteli sebzeler ürettiğini ortaya koymuştur. 
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Dunsin ve ark. (2016)’da karalahada büyüme, biyokütle verimi ve 

beslenme kalitesi üzerindeki biochar ve NPK gübre etkisinin 

araştırıldığı çalışmada; beş doz NPK gübresine tabi tutulmuştur. Bu 

dozlar; 0, 5, 10, 15 ve 20 kg/m2 ve 2 seviyede biochar (0 ve 200 t/ha) 

kullanılmıştır. Yaprak sayısı ve bitki boyu haftalık olarak ölçülmüştür. 

Hasattan sonra kök uzunluğu, taze ve kuru ağırlıkları da belirlenmiştir. 

Sonuçlar, 6. uygulamanın, biochar 200 t/ha + NPK 0 kg/m2 (200, 0) 1, 

3, 5 ve 6. haftalarda en yüksek bitki boyuna sahip olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, sıra kök uzunluğu, taze ve kuru ağırlıklardaki 

verim parametreleri mineraller arasında en yüksek değeri 6. Uygulama 

da görülmüştür. 7. Uygulama, biochar 200 t/ha + NPK 5 kg/m2 (200, 

5), ekimden sonraki 2., 4. ve 6. haftalarda en yüksek yaprak sayısı 

görülmüştür.  

Yanti ve ark. (2020)’de karalahana’da sıvı inorganik besinlerin ve 

çeşitli ekim ortamlarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini araştırmak 

için yaptıkları çalışmada;  sıvı inorganik besleme ve çeşitli ekim 

ortamları olmak üzere iki faktörlü bölünmüş parsel tasarımına dayalı 

olarak kurulmuştur. Ana konu, AB-Mix beslenmesi ve R-Mix 

beslenmesi olmak üzere iki türden oluşan beslenmeydi. Alt plan, kum, 

yanmış kabuk, hindistan cevizi torfu, kum + yanmış kabuk, kum + 

hindistan cevizi torfu, yanmış kabuk + hindistan cevizi torfu ve kum + 

yanmış kabuk + hindistan cevizi torfu olmak üzere yedi işlem 

kombinasyonu içeren ekim ortamıydı. Sonuçlar, kum ekim ortamı ile 

en yüksek ortalama klorofil içeriğini (6,57 mg/g) üreten R-Mix 

beslemesi arasında önemli bir etkileşim olduğunu tespit edilmiştir. 
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Yanmış kabuk ve hindistan cevizi yetiştirme ortamının kombinasyonu, 

diğer dikim ortamlarına göre daha yüksek olma eğiliminde olan 

verimler vermiştir. R-Mix besin uygulaması, toplam klorofil 

gözleminde (6,03 mg/g) diğer besinlere göre daha yüksek verim elde 

edilmiştir. 

Elsa ve Desmond, (2021)’de solucan gübresi uygulamasının 

karalahana, turp ve domatesin verimini, büyüme tepkilerini ve besin 

değerlerini üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan çalışmada; 

vermikompost uygulamasının, kontrole göre karalahana ve turp bitki 

boyunu önemli ölçüde artırdığı tespit edilmiştir. Yaprak klorofil içeriği, 

en yüksek seviyede azalan karalahana dışında artışın büyüklüğü, 

kontrol bitkileri ile %5 ile değiştirilmiş olanlar arasında daha büyük 

çıkmıştır. Artan vermikompost seviyeleri ile türe bakılmaksızın toplam 

fenolik içerik azalma eğilimi göstermiştir. C Vitamin karalahanada 

başlangıçta %10 seviyesine kadar yükselmiş ve daha sonra azalmıştır. 

Sonuç olarak, %10'un üzerindeki vermikompost katkılarının, genel 

biyokütle üretimini arttırırken bitki boyunu ve yaprak klorofil içeriğini 

olumsuz etkileyebileceğini ve fenolik ve C vitamini tepkilerinin 

vermikompost seviyelerine göre değiştiğini göstermektedir.    

Sabia ve ark. (2021)’nın karalahana ve ıspanak bitkilerinin büyümesini, 

verimini ve kalitesini artırmak için arıtma suyu ve NPK uygulamasının 

kullanıldığı çalışmada; Arıtma suyu (içerdiği yüksek organik madde, 

makro ve mikro besin elementleri nedeniyle değerli bir katkı maddesi 

olarak kabul edilmektedir) ve bitkiler için tavsiye edilen gübre dozu 

(NPK- N, P ve K'nin kombinasyonudur) ile birlikte incelenmiştir. 
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Çalışma dokuz uygulamadan oluşmuştur. Çalışmada, bitki başına kök 

uzunluğu, bitki başına sürgün uzunluğu, kök taze ve kuru biyokütlesi, 

yaprak alan indeksi ve yenilebilir kısım ağırlığı, hem karalahanada hem 

de ıspanakta T9'da (%0SS+%100NPK) önemli ölçüde daha yüksek 

çıkmıştır. Benzer şekilde, yaprak alanı hem karalahanada hem de 

ıspanakta T8 (%75SS+%25 NPK) uygulamasında önemli ölçüde daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Askorbik asit, karbonhidrat içeriği ve 

protein içeriği gibi bitki kalitesiyle ilgili çeşitli parametreler, %75 

Arıtma suyu + %25 NPK uygulamasıyla önemli ölçüde daha yüksek 

çıkmıştır. Bu nedenle karalahana ve ıspanağın büyümesini, verimini ve 

kalitesini iyileştirmiştir.  

3. BRÜKSEL LAHANASI     

Brüksel lahananın anavatanı Avrupa’dır. Dünyada özellikle kuzey 

yarım kürede yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bürüksel 

lahananın yetiştiriciliği ülkemizde yaygın olmaması ile birlikte son 

zamanlarda yetiştiriciliği ve tüketimi yaygınlaşmıştır (Şalk ve ark., 

2008).  

 

3.1. Toprak İstekleri  

 

Bürüksel lahanası toprak istekleri bakımından pek seçici olmamasından 

dolayı her çeşit toprakta yetiştiriciliği yapılabilir. Kil ve kumlu 

topraklarda bürüksel lahanası gelişimi ve verim miktarı artmaktadır. 

Toprak pH’sı 5.0 ile 7.5 arasında uygundur (Şalk ve ark., 2008). 
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3.2. Gübreleme 

 

Brüksel lahanası gübrelemesinde, üzerinde en fazla durulacak husus, 

bitkilerin N ihtiyaçlarının fazla olmasıdır. Bu nedenle toprağın azotça 

zengin olması istenildiği gibi bitkilerin coşturmaması da esastır. Bu 

sebeple vegetetif büyüme ile ürün kalitesi arasında doğru bir fizyolojik 

dengenin kurulması gerekmektedir. Başlangıç gübrelemesinden sonra 

ilave N takviyesine mutlaka ihtiyaç vardır. Topraktan fazla N 

kaldırması nedeniyle, toprağa iyi yanmış çiftlik gübresi takviyesi çok 

iyi sonuç verir.  Dekara 10-30 kg/da N verilebilir. Avrupa yetiştiricileri 

10-15 kg/da N tatbik etmektedir. Azotun 1/3’ ü son sürüm esnasında, 

geri kalan ise ikinci çapa ve ikinci hasat dönemlerinde, iki partide 

verilmelidir. Azota ek olarak 10- 15 kg/da P2O5 ve 20 kg/da K2O’ nun 

da ilk sürümle beraber toprağa intikal ettirilmesinde yarar vardır (Şalk 

ve ark., 2008). 

 

 

Şekil 3: Brüksel lahanası, Bor noksanlığı (Anonim,2022c) 

 

2014-2015 yılları arasında üç farklı organik gübrenin (inek 10 ve 20 

t.ha-1, koyun 10 ve 20 t.ha-1 ve tavuk 4 ve 8 t.ha-1) iki Brüksel lahanası 
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hibriti "Topline F1" ve "Attwood F1 "in verim ve kalitesi üzerindeki 

etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmada; "Topline F1 "in bitki 

boyu, yaprak ağırlığı, yaprak alanı, tomurcuk büyüklüğü ve askorbik 

asidi artırdığını göstermiştir. Attwood F1 daha kısa sürede almıştır. En 

yüksek verimi bitki-1, verim. ha-1ve tomurcuk sayısı 20 t. ha- 1 inek 

gübresinden, en yüksek bitki boyu ve tomurcuk taze ağırlığı 20 t. ha-1 

koyun gübresinden elde edilirken, en yüksek yaprak sayısı, yaprak 

ağırlığı, yaprak alanı ve tomurcuk büyüklüğü 8 t.ha-1 tavuk gübresi için 

tespit edilmiştir. NPK en yüksek protein ve nitrat içeriği değerlerini 

vermiştir. En yüksek askorbik asit kontrol uygulamasından elde 

edilmiştir. İnek ve koyun gübresi 20 t.ha-1 için daha kısa hasat süresi 

kaydedilmiştir (Omar, 2017). 

Kuzeybatı Mısır’da ekim zamanı ve azotlu gübrelemenin brüksel 

lahanasında vejetatif gelişme, toplam verim ve kalite üzerine etkisi ile 

ilgili yapılan çalışmada, üç dikim zamanında ekilen brüksel lahanası; 

Erken, Orta ve Geç, üç azot (N) seviyesi (60, 90 ve 120 N 

birim/besleme) ile birlikte, Erken dikim, orta ve geç dikimlere kıyasla 

bitki boyu, yaprak sayısı ve yaprak taze ağırlığı olarak ifade edilen daha 

yüksek vejetatif büyüme değerlerin olduğu tespit edilmiştir. Geç dikim, 

erken ve orta dikimlere kıyasla daha yüksek filiz ortalama ağırlığı, 

yaprak ve filizlerin kuru ağırlık yüzdesi değerlerinin olduğu 

görülmüştür. Filiz ve bileşenlerinin en yüksek toplam verimi geç 

dikimde görülmüştür. Toplam verim ve bileşenlerinin daha düşük 

değerleri, orta ve erken dikimlerde kaydedilmiştir. Vejetatif büyüme 

azotlu gübreleme ile yüksek düzeye (120 N ) kadar artırılmıştır. Toplam 
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filiz verimi, bileşenleri ve kalitesi (filiz ortalama ağırlığı, çapı ve 

yüksekliği), yüksek seviyeye kadar artan N seviyeleri ile doğrusal 

olarak artığı görülmüştür. Geç ekim ve yüksek azot seviyesinin birleşik 

etkisi, yaprak ve filiz kuru madde yüzdesi, toplam verim ve filiz kalitesi 

(filiz ortalama ağırlığı, çapı ve yüksekliği) için en yüksek değerleri 

kaydedilmiştir (Abou El Magd, 2019). 

4. ÇİN LAHANASI 

Çin lahanasının anavatanı Doğu Asya olarak bilinmekle birlikte, 

özellikle Çin, Japonya, Kore, Taylan’da yetiştiriciliği yaygın bir şekilde 

yapılıp tüketilmektedir. Kalsiyum, demir, protein ve vitamin A, C 

bakımından zengindir (Anonim, 2022).   

4.1. Toprak İstekleri 

Çin lahanası, tınlı –kumlu ve organik maddece zengin olan topraklar 

yetiştiricilik için uygundur. Toprak pH’ 4.5-7.0 arası uygundur 

(Anonim, 2022).    

4.2. Gübreleme 

 Çin lahanası dikimden önce toprakta temel gübre olarak dekara 6kg N, 

9kg P2O5 ve 6 kgK2O verilir. Dikimden 20 gün sonra son çapa 

yapılmadan önce, dekara 3 kg N, 1 kg P2O5 ve 2 kg K2O şeklinde ikinci 

kez gübrelemenin yapılması uygundur (Anonim, 2022). 
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Yun Li ve ark. (2019)’da potasyumun (K+) Çin lahanası fidelerinin 

tuzluluk toleransı üzerindeki etkisi ile ilgili yaptıkları çalışmada; 

bitkiler üç K+  doz seviyesinde (0,5 veya 10mM), normal (0mM NaCI) 

ve yüksek tuz (100mM NaCI) uygulanmıştır. Tuz stresi altındaki K+ 

uygulaması ile Çin lahanasının kuru ağırlığının arttığı görülmüştür. K+  

ilavesi, K+ konsantrasyonlarını artırmış ve sodyum (Na+) 

konsantrasyonunu azaltmıştır. Bunun sonuncunda köklerde ve 

sürgünlerde K+/Na+ oranlarını artırmıştır. Ayrıca sürgün – K+/ kök-K+ 

oranları önemli ölçüde artarken, sürgün-Na+/kök-Na+ oranları K+ 

uygulamasına bağlı olarak azaldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda K+ uygulamasının Çin lahanasında tuz stresi toleransını 

artırabileceği sonucuna varılmıştır.   

 

Şekil 4: Çin lahanası, Bor noksanlığı (Anonim,2022d) 

 

Lu ve ark.(2021)’de farklı seviyelerde magnezyum (0-90 ha-1) verilen 

Çin lahanasında mahsul verimini, sebze beslenmesini ve ağır metal 

birikimini değerlendirmek amacıyla güneybatı Çin’de iki yıllık, iki 

ürün döngülü bir tarlada çalışma yapılmıştır. Topraktan uygulanana 

magnezyum uygulaması lahana verimini artırmamıştır. Sebze C 
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vitamini ve suda çözünür protein içeriği %20.0 ve kontrole göre 

sırasıyla 45 ve 22.5 kg magnezyum ha-1 uygulamalarında %57.9 

magnezyum ile sağlanan nitrat içeriği (45 kg ha-1) lahanalar kontrole 

göre yaklaşık %14 oranında önemli ölçüde düştüğü tespit edilmiştir. 

Ayrıca kadmiyum ve nikelin topraktan köke alımını veya kökten 

sürgüne translokasyonunu azaltarak toprak üstü dokularda birikimini de 

önemli ölçüde azaltmıştır. Fakat magnezyum uygulaması krom alımını 

artırdığı görülmüştür.  

Hamad ve ark.(2021)’nın Çin lahanasının sera yetiştiriciliğinde farklı 

sulama ve azot uygulama seçeneklerinin büyüme, verim ve su kullanım 

verimliliği üzerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmada; üç sulama 

yöntemini ( SI= yüzey sulama, DI= yüzey damla sulama ve SDI5, 

SDI10, SDI15= 5, 10, 15 cm’de damlatıcılarla yüzey damla sulama ) ve 

iki azotlu gübre (üre, N>%46,2) ile birlikte uygulama seviyeleri 300 kg 

N/ha (%100) ve 240 kg N/ha,(%80N) benimsenen arıtmaların 

faktöriyel düzenlemesi ile rastgele tam blok tasarımı kullanılarak bir 

saha çalışması yapılmıştır. Kuru bitki biyokütlesi, kuru kök biyokütlesi, 

bitki boyu, yaprak/bitki sayısı, maksimum kök uzunluğu ve yaprak 

alanı indeksi, mahsul verimi, sulama sistemlerinden ve gübre 

seviyelerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

her iki azot (N) gübre seviyesinde  (%100N ve %80N ) SI 

uygulamasının diğer sulama yöntemlerine göre daha iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür. Buna karşılık, kontrol DI ile karşılaştırıldığında 

SDI uygulamaları, her iki N gübre seviyesi altında SDI15, sırasıyla 

%100N ve %80N altında sırasıyla 36.0 ve 28.9 t/ha ile daha yüksek 



87 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

verim verdiği tespit edilmiştir. SDI5 (25,4 ve 18,3 t/ha) ise en düşük 

verim kaydedilmiştir. SDI15 sıra %100N ve %80N altında en yüksek 

mahsul verimi verdiği görülmüştür. Ayrıca SDI15 büyüme 

parametreleri kuru bitki biyokütlesi, kuru kök biyokütlesi için en uygun 

sulama rejimi olmuştur. Çalışmanın sonucuna göre, %100 nitrojen 

uygulama oranıyla birlikte SDI15 sulamanın, su tasarrufu ve yüksek 

verimle Çin lahanası büyümesi için etkili bir sulama ve gübreleme 

yönetimi stratejisi olabileceğini göstermiştir.     

Wang ve ark.(2022)’de demir eksikliği stresinin çiçekli Çin lahanasında 

bitki büyümesi, kalitesi ve adaptif tepkisi üzerine etkileri ile ilgili 

yaptıkları çalışmada; demir (Fe) eksikliği stresinin bitki büyümesini 

engellediğini ortaya çıkmıştır. Yaprak ve saplardaki C vitamin, çözünür 

protein ve çözünür şeker içerikleri, Fe noksanlığı stresi altında önemli 

ölçüde azalırken, selüloz ve nitrat içeriği artığı görülmüştür. Buna ek 

olarak yapraklardaki net fotosentetik oranı ve nitrat redüktaz 

aktivitesini azaltmıştır. Aktif oksijen metabolizmasının denge sistemi 

Fe noksanlığı nedeniyle bozulur, bu da köklerde ve yapraklarda katalaz 

aktivitesinde, süperoksit dismutaz aktivitesinde ve yapraklarda 

peroksidaz (POD) aktivitesinde, köklerde POD aktivitesinde ve 

köklerde malonaldehit içeriğinde azalmaya neden olur. Fe noksanlığı 

ve  aminosiklopropan, karboksilik asit uygulamaları, kök ortamında pH 

değerini önemli ölçüde düşürmüş, etilen salımını teşvik etmiştir. Fe 

eksikliği stresi fizyolojik adaptif tepki ve tolerans mekanizmalarıyla 

ilgili olan nitrojen metabolizmasını, fotosentezi, reaktif oksijen 

metabolizmasını, kök ortamının pH’ını ve Fe+3 redüktaz aktivitesini 
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etkilemiştir. Ayrıca çiçekli Çin lahanasında Fe noksanlığı stresine 

verilen adaptif tepkinin düzenlenmesinde etilenin rol oynayabileceği 

görülmüştür.  

5. BROKOLİ 
 

Brokoli ( Brassica oleracea L. var. İtalica ) lahanagiller familyasında 

yer alan serin iklim sebzesidir. Brokoli Romalılar döneminden beri 

bilinmesine rağmen 16. yy’a kadar farklı coğrafyalarda pek 

bilinmemektedir. Anavatanı Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdir. 

Ülkemizde son yıllarda piyasaya arz edilen çeşitler arasında; Platini F1, 

Jade F1, Monoply F1, Monaco F1 bulunmaktadır (Şalk ve ark., 2008).    

 

5.1. Toprak İstekleri 

 

 Brokoli killi-tınlı topraklarda en iyi şekilde yetiştirilir. Fakat farklı 

topraklara da toleranslıdır. Uygun toprak pH’ sı 5.5-6.5 olmalıdır. pH’sı 

daha düşük olan topraklara kireç uygulaması yapılmalıdır (Güvenç, 

2016). 

 

5.2. Gübreleme  

 

Brokoli yetiştiriciliğinde ortalama dekara 3-4 ton organik gübreleme 

yapılması önerilir. Suni gübre olarak dekara toprakta 15-16 kg 

potasyum (K2O), 12-14 kg azot (N) ve 10-12 kg fosfor (P2O5) olacak 

şekilde gübreleme yapılır. K2O ve P2O5 tamamı, azotlu gübrelerin ise 

yarısı dikimle birlikte, geri kalan azot ise ana başlar hasat edildikten 

sonra sıra aralarına uygulanır. Bor, molibden ve kalsiyum elementlerin 

noksanlığı sırasında kof gövde, kamçılaşma ve uç burnu bozukluğuna 
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neden olacağından gübreleme ile giderilmelidir. Brokoli 

yetiştiriciliğinde yaprak gübrelemesi yapılabilir (Güvenç. 2016). 

Brokolide ürenin 0.6-0.8 dozları ile yaprak gübrelemesinin baş 

gelişmesi ve verimde olumlu yönde etkiledikleri belirlenmiştir 

(Yıldırım ve ark.,2007). 

 

 
Şekil 5: Brokoli, potasyum (K) ve fosfor (P) noksanlığı (Anonim,2022e) 

 

Al-Taey ve ark.(2019)’da Damla sulama sisteminde yetiştirilen 

brokolilerde biyogübre bileşimleri ve humik asitin büyüme, verim 

parametreleri ve azot içeriği üzerine yaralı etkileri ile ilgili yapılan 

çalışmada; vejetatif verim parametreleri üzerinde karışık biyogübreler 

ve humik asit uygulamaları arasındaki kombinasyonlarda önemli bir 

fark göstermiştir. Yaprak sayısı ve bitki boyu için en iyi uygulama 

etkileşimli biyogübreler ve hümik asit T9( bactrian karışık 20 gm/ L + 

hümik asit 10 ml/L ve T6 (bactrian karışık 20 gm/L+ Hümik asit 5 

ml/L), klorofil içerikleri için en iyi etkileşim T9 ve T5( bactrian karışık 

10 gm/L+ hümik asit 5 ml/L), baş çapı ve çevresi gibi verim 

parametreleri için en iyi uygulama T3(bactrian karışık 20gm/L) olduğu 

tespit edilmiştir. Nitrojen içeriği için en iyi uygulama T9, T5 ve T3 iken, 

protein içeriği için T9 en iyi sonuç veren uygulamadır. Yüksek 

konsantrasyonda Bactrian karışımı içeren uygulamaların verim 
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parametreleri, protein içeriği ve nitrojen açısından en yüksek değere 

sahip olduğu sonucuna verilmiştir. 

Mahmoud ve ark.(2019)’da çinko ve bor elementlerin yaprak ve 

spreyinin brokoli başlarının büyümesine, verimine ve besin değerlerine 

etkisi ile ilgili çalışmada; brokoli bitkilerinin (ev Centauro. Mix22’nin 

) yaprak spreyi (her biri 200 ppm’de karışık çinko+bor) brokoli 

başlarının vejetatif büyümesini, fiziksel kalitesinin ve besin değerinin 

arttırdığı tespit edilmiştir. Bu uygulama, diğer bütün uygulamalar ile 

karşılaştırıldığında en yüksel birincil, ikincil ve toplam baş verimini 

elde edildiği görülmüştür. Ancak, Mix1 (her birinden 100 ppm’de 

karıştırılmış çinko + bor) ile arasında önemli bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir.   

Hassini ve ark.(2019)’da elisitörlerin brokoli bitkilerinde fizyoloji ve 

ikincil metabolitler üzerindeki karşılaştırmalı etkisi ile ilgili yapılan 

çalışmada; Uygulamada tohumların KCI ile hazırlanmasını ve bitkilerin 

K2SO4 ve NaCl çözeltileri ve metil jasmonat, salisilik asit ve metiyonin 

yaprak spreyleri dahil olmak üzere elisitörlere maruz bırakılmıştır. Kök 

hidrolik iletkenliği açısından bitkilerin fizyolojik tepkisi, KCI ile 

hazırlama ve metil jasmonat veya metiyonin ile çıkarma yoluyla 

iyileştirildiği görülmüştür. metiyoninin yaprağa uygulaması, bitki 

biyokütlesini ve gelişmiş mineral beslenmesini önemli ölçüde artırdığı 

tespit edilmiştir. Genel olarak bütün uygulamalar indol 

glukosinotatların birikiminin artığı görülmüştür. Ancak, K2SO4 ve 

metil jasmonat en iyi yanıtı verdiği ve metil jasmonat ayrıca yeni 

tanımlanan bir bileşik olan sinamik oluşumunu desteklediği tespit 



91 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

edilmiştir. Glukosinolat bitkilerde, ayrıca elisitör olarak metiyonin ve 

salisilik asit’nin kullanılması ve K2SO4’ün sağlanması fenolik bileşikler 

artmıştır. Ayrıca K2SO4 bitkinin büyümesini artırmasına rağmen, su 

ilişkilerini veya mineral besinlerin birikimini değiştirmediği 

görülmüştür.      

Vicas ve ark.(2019)’da brokoli filizlerinin selenyum nanoparçacıkları 

(NSePs) ile biyolojik olarak zenginleştirilmesi ve gelişmiş beslenme 

gibi katma değerli çıktıları artırmak için büyüme parametrelerinin, 

asimilasyon pigment içeriğinin, toplam fenollerin, glukosinolat 

içeriğinin yanı sıra antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi ile ilgili 

yapılan çalışmada; NSePs’ler indirgeyici olarak glikoz kullanılarak 

NaHSeO3’ün indirgenmesiyle hazırlanmıştır. Ve yapısal, morfolojik 

açıdan karakterize edilmiştir. Brokoli fidelerinin büyümesi NSePs 

konsantrasyonuna bağlıdır. 10 ve 50 ppm’lik NSePs’lerle yapılan 

uygulama, 100 ppm’lik uygulamanın aksine, toplam biyokütle hafif bir 

artışa neden olmuştur. Bireysel glukosinotların içeriği, NSeP 

seviyelerine bağlı olarak numuneler arasında değişiklik göstermiştir. En 

yüksek antioksidan kapasitesi 100 ppm NSePs konsantrasyonu için elde 

edilmiştir. NSePs’ler brokoli filizlerinde herhangi bir topsisiteye neden 

olmamıştır.  

Mohamed ve ark. (2021)’de brokolinin verimi ve kimyasal 

bileşenlerinin fosfor ve biyogübre uygulamalarının büyüme üzerindeki 

etkileri ile ilgili yapılan çalışmada; en yüksek bitki boyu, yaprak alanı, 

yaprak/bitki taze ve kuru ağırlığı, baş ağırlığı ve çapı değerleri ile en 

yüksek başak verimi değerlerinin monoamonyum (MAP) gübresi 
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verilen ve MAP ile aşılanan bitkilerde kaydedildiğini göstermiştir. Ek 

olarak fosforik asit (PA) ile gübrelenen ve mikoriza ile aşılanan 

bitkilerde baş uzunluğu, toplam karbonhidrat ve toplam çözünür kuru 

madde içeriğinin en yüksek değer görülmüştür. En yüksek yaprak azot 

yüzdesi ve baş askorbik asit içeriği ile en düşük baş toplam fenol içeriği, 

MAP gübresi ile desteklenmiş ve mikoriza ile aşılanmış bitkilerde 

görülmüştür. Ayrıca, PA ile döllenmiş mikoriza ile aşılanmış brokoli 

bitkileri fosfor, potasyum ve toplam karbonhidrat açısından umut verici 

sonuçlar göstermiştir. Sonuç olarak, fosfor, gübre kaynağına bağlı 

olarak brokoli bitkilerinde bitki büyümesi, verim ve kimyasal 

parametreleri etkileyebileceği gibi, mikoriza ile aşılama da bu 

parametreler üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabileceğini 

görülmüştür.      

Priyanka ve ark.(2022)’de nano zeolit, nano mikro besinler ve 

biyokapsüllerin brokolinin bitki büyümesi, baş verimi ve kalitesine 

etkisi ile ilgili yapılan çalışmada; tesadüf blokları deneme desenine göre üç 

yinelemeli ve 15 uygulamalı olarak kurulmuştur. T15 (NPK + Nanozeolit 50 

ppm (Toprak ıslatma) + Biyokapsül 500 ppm + ZnO ve FeO nano 

partiküllerinin) yaprak uygulaması ve T13 ( NPK + Biyokapsül 500 ppm 

(toprak ıslatma) + ZnO ve FeOnano partiküllerinin) yapraktan 

uygulanmasının; Bitki boyu, yaprak alanı ve yaprak sayısı bakımından en iyi 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, verim parametreleri açısından, ZnO ve FeO 

nano parçacıklarının T15 NPK + Nanozeolit 50 ppm (Toprak ıslatma) + 

Biyokapsül 500 ppm + yaprak uygulaması Baş çapı (cm), Pazarlanabilir baş 

verimi/arsa (kg) bakımından en iyi performansı göstermiştir. 
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6. KARNABAHAR 

Karnabaharın anavatanı Akdeniz havzası ve Anadolu’dur. Bazı 

araştırmacılar ise Güney Avrupa karnabaharın anavatanı olarak kabul 

etmektedir. Tarihçesi M.Ö. 6. yy.’a kadar götürülebilmektedir. Bazı 

kaynaklarda ise 16. yy .’da Türkiye’de karnabaharın varlığından söz 

edilmektedir (Şalk ve ark., 2008).  

 

6.1. Toprak İstekleri 

 

Karnabahar besince zengin, yüksek nem kapasiteli, iyi drenajlı 

topraklar, iyi drene olan, havalanması iyi killi-tınlı veya tınlı 

topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Karnabahar 

yetiştiriciliği için pH 6.0-6.5 veya nötr topraklar uygundur. Topraktaki 

pH 5.5’ in altına düştüğünde bazı mikro besinlerin alımı azalacağından 

dolayı bitki gelişmesi gerileyecektir (Güvenç, 2016). 

 

6.2. Gübreleme 

 

Karnabaharlar en iyi gelişme için toprakta yüksek miktarda besin 

bulunmasını ister. Toprakta yüksek humus miktarı daha iyi havalanma 

ve su geçişi sağlar. Suni gübre kullanımı dekara toprakta 14-16 kg 

potasyum (K2O), 13-14 kg azot (N), 10-12 kg fosfor (P2O5 ) gübre 

kullanılır. Toprak analiz sonuçlarına göre dekara 4-5 kg boraks 

kullanılır. Potasyum ve fosforlu gübrelerin tamamı, azot gübrelerin ise 

yarısı dikimle birlikte: geri kalan azot ise fide dikiminde 4 hafta sonra 

kullanılır. Toprakta yeterli miktarda magnezyum yoksa veya toprak çok 

asitli ise karnabaharda magnezyum noksanlığı ortaya çıkar. Böyle bir 

durumda magnezyum gübrelemesi yapılmalıdır (Güvenç, 2016). 
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Şekil 6: Karnabahar, Bor noksanlığı (Anonim,2022f) 

Hindistan’da 2018- 2019 yılları arasında, farklı seviyelerde nitrojen ve 

aralığın karnabaharın büyümesi ve verimi üzerindeki etkiyi incelemek 

amacıyla yapılan çalışmada; iki farklı faktör kullanılmıştır. 1. Faktör 

dört nitrojen dozu, N=0, N1=50, N=75, N=100 ha-1 ve 2. Faktör 3 aralık 

seviyesi S1: 45×30 cm2; S2: 45×45 cm2 ve S3: 60×45 cm2parsellerden 

oluşmuştur. En iyi, bitki boyu, bitki yayılımı, yaprak sayısı, yaprak 

uzunluğu, yaprak genişliği, taze ağırlık, kuru madde ağırlığı N=100 

dozu ile S3: 60X45cm2 parselinde görülmüştür. Ancak maksimum 

verim S1: 45X30 cm2 parselinde N=100 dozunda kaydedildiği tespit 

edilmiştir (Kaur ve ark., 2020). 

Sharma ve Suryavanshi (2020)’de biyogübrelerin karnabaharın 

büyümesi, verim ve ekonomisi üzerine etkisi ile ilgili yapılan 

çalışmada; T1: 25 kg biyogübre Jaivik Prom, 500 g Tricho 

(Trichoderma viride ve Trichoderma harzianum içerir), 250 ml PSB 

Plus (Bacillus megatherium, Bacillus polymixa, Pseudomonas striata 

ve Pseudomonas ranthonis bakterisine dayalı biyo gübre), 500 g 

Floresans (akre başına bakteri pseudomonas Fluorescens), T2: 20 kg 



95 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

biyolojik gübre Jaivik Khad, 500 g Tricho, 250 ml PSB Plus, 500 g 

Floresan/akre T3: 2,5 kg biyo gübre Poshak, 500 g Tricho, 250 ml PSB 

Plus, 500 g Dönüm başına floresan, T4:kontrol (Çiftçi Uygulaması) ile 

uygulama yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, maksimum BC oranı ile en 

iyi verimi sırasıyla T1, T2, T3, T4 sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

büyüme parametrelerinde de benzer bir eğilim görülmüştür. Yapılan 

çalışmanın sonucunda, biyogübre kullanımının kontrol ve gübrelemeye 

göre daha yüksek verim, daha iyi getiri sağladığı görülmüştür. 25 kg 

biyofertilizer jaivik prom, 500 gr tricho, 250 ml psb plus, dönüm başına 

500 gr floresans uygulaması en iyi uygulama olduğu tespit edilmiştir.   

Islam ve ark. (2021)’de karnabaharın büyüme, verim ve besin 

özelliklerinin farklı organik gübrelerin kimyasal gübrelere entegre 

olmasını değerlendirmek üzere iki lokasyonda da bir saha çalışması ile 

ilgili yapılan çalışmada, T0: kontrol, T1: 75 önerilen gübre dozu(RFD), 

T2: %100 RFT, T3: %75 RFD, kazı kompostu (5t ha-1), T4: %75 RFD, 

kazı kompostu (3 t ha-1), T5: %75 RFD, kümes hayvan gübresi, (3 t ha-

1) ve T6: %75 RFD, inek gübresi (5 t ha-1) uygulamadan oluşmuştur. 

Organik ve inorganik gübreler birlikte uygulanması, karnabaharın 

büyüme ve verim özeliklerini önemli ölçüde artırdığı görülmüştür. 

Farklı uygulamaların birleşimi arasında istatistiksel olarak T4 ve T3’ün 

performansı en iyi olduğu görülmüştür. En iyi performansı kanatlı 

gübre göstermiştir. Ardından kimyasal gübrelerle birlikte inek gübresi 

gelmiştir. Her iki lokasyonda da entegre besin yönetim performansı, 

inorganik gübrelerin tek başına uygulanmasına kıyasla daha iyi 

çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda varılan sonuç, karnabaharda daha iyi 
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büyüme, verim ve besinsel iyileştirme için %75 önerilen gübre dozu ile 

birlikte Kazı kompostu önerilmiştir.   

Sarker ve ark. (2021)’de vermikompost kalitesinin çinko ve bor 

beslenmesindeki rolü ve karnabahar büyümesi ile ilgili yapılan 

çalışmada; kimyasal gübrelerden 3 kg Zn ha-1 ve 2 kg B ha-1 içeren 

uygulama kontrol uygulamasına göre daha iyi performans göstermiştir. 

Vermikompost içeren uygulamalar karnabahara Zn-B sağlamada tek 

kimyasal Zn B içeren uygulamaya göre daha iyi bir oynamıştır. Eisenia 

fetida-inek gübresi birleşiminden üretilen solucan gübresi, diğer 

solucan gübrelerinden daha iyi sonuçlar göstermiştir. Ayrıca, en yüksek 

pazarlanabilir verimi ve toplam verim bu uygulamada elde edilmiştir.    

7. TURP 

 

Birçok araştırmacı, turpların anavatanı Asya olarak, özellikle Anadolu 

olmak üzere Akdeniz ülkeleri ve Avrupa’yı göstermektedir. Birçok 

bilim adamının ortak görüşü, Kestane ve Bayır turpları gibi iri köklü 

çeşitlerin orijinlerini Anadolu, Kafkasya, Afganistan ve Hindistan’dan 

aldıkları ve halk arasında fındık turpları olarak adlandırılan küçük köklü 

çeşitlerin ise Avrupa’dan neşet ettikleri fikri ağırlık kazanmaktadır 

(Şalk ve ark., 2008).  

 

7.1. Toprak İstekleri 

 

Turplar, kısa süren gelişme periyotları ve sathi kök sistemleri nedeniyle 

çok fazla seçici olmamakla birlikte, ağır topraklardan hoşlanmazlar, en 

iyi sonucu tınlı topraklarda verirler. Toprak ağırlaştıkça depo kökte 
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şekil bozulmaları, acılaşma ve çatallanma meydana gelir. Bundan 

dolayı killi topraklar yetiştiricilik için uygun görülmüyor. Kestane bayır 

turpları için ağır bünyeli killi –tın topraklar tercih edilirken, fındık 

turpları için kumlu- tın topraklar tercih edilmelidir. Toprak kolay 

ufalanabilir olmalıdır. En uygun toprak pH’ sı 6-7.5 arasındadır (Şalk 

ve ark., 2008). 

 

7.2. Gübreleme 

 

Turplarda iyi ve verimli bir yetiştiricilik için toprağa 6-10 kg/ da P ve 

K, 3.5-12 kg/ da N verilmesi gerekir. Fındık turplarında gübre miktarı 

en düşük seviyede tutulmalı, bayır ve kestane turplarında ise gübre 

miktarları daha üst seviyelere çıkarılmalıdır. Erkenci olan fındık turbu 

çeşitlerinde gübrenin tamamı ekim esnasında, geç olgunlaşan çeşitlerde 

gübrenin yarısı toprak hazırlığı esnasında, kalanı da depo köklerin 

oluşumu esnasında sıra üzerine, fakat köklerin 5-10 cm açığına yaprak 

izdüşümüne verilmelidir (Şalk ve ark., 2008). 

 
Şekil 7: Turp, Bor noksanlığı (a) (Anonim,2022g)  ve demir eksikliği (b) 

(Anonim,2022ğ)   

 

a b 
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de Sousa Gouveia ve ark.(2018)’de Turpta potasyum (K) 

gübrelemesinin makro ve mikro besin elementlerinin birikimi ile ilgili 

yaptıkları çalışmada; potasyum klorür şeklinde uygulanan beş 

potasyum dozu (0, 22.5, 45, 67.5, 90 kg ha-1) ile çalışma yürütülmüştür. 

Turpun vejetatif özellikleri, verimleri, makro ve mikro besin birikimleri 

hem köklerde hem de sürgünlerde değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

sonuçları, potasyum 90 kg ha-1’de bitki boyu artırdığını; bununla 

birlikte kök taze kütlesi, toplam taze kütle, verim, köklerde Mg 

konsantrasyonu ve yapraklarda B, turp için en iyi doz olduğu 

görülmüştür. Sürgünlerdeki makro ve mikro besin birikiminin azalma 

sırasıyla N, P, K, Ca, S, Mg ve Fe, Zn, Mn, Cu, B, Köklerdeki makro 

ve mikro besin birikiminin azalma sırasıyla K, P, N, Ca, S, Mg, ve Fe, 

Zn, Mn, Cu, B olduğu görülmüştür.    

Stagnari ve ark.(2018)’da Turpta yaprak dökümü ve kükürt (S) 

beslenmesi ile ilgili yapılan çalışmada; biyokütle birikme ve bölünme, 

yaprak yaşı, büyüklüğü ile ilişkilidir. Yaşlı yapraklar, biyokütle 

üretimini ve depolama organına translokasyonu artırdığı görülmüştür. 

Ek olarak, genç yapraklara göre daha fazla fenolik bileşik birikimine 

sebep olmuştur. En yüksek kükürt gübreleme oranı (120 kg ha-1), 

antiradikal aktivitenin yanı sıra polifenol birikimini önemli ölçüde 

artığı tespit edilmiştir. Kükürt girdilerinin, yaprak dökümünden 

kaynaklanan hafifçe indüklenen stresle birlikte modülasyonu, bazı 

önemli fitokimyasalların konsantrasyonunu etkili bir şekilde artırabilir 

ve verimi etkilemeden besinsel olarak daha iyi geliştirilmiş sebzeler 

ortaya konulabilir.  



99 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 

Durak ve Emir (2019)’da turp’ta bor gübrelemesinin bitkide verim ve 

bazı bitki özelliklerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmada; üç farklı bor 

(saf B) dozu olmak üzere üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda; bor elementinin yaprak ve yumrularda Fe, Mn 

ve Zn içeriklerinde azaldığı, fakat yaprak ve yumrularda doz artışına 

paralel olarak N, P, K ve B, Ca, Mg, Cu içeriklerinin önemli düzeyde 

arttığı tespit edilmiştir. Bitkilerde verim özelliklerinde yumru çapı, 

yumru boyu ve yumru ağırlığında Bor dozunun artışı ile artma 

görülmüştür. Buna ek olarak, uygulanan Bor dozuna paralel olarak 

verim artışı sağlamıştır. Araştırma sonuncunda 1.5 kg /da-1 düzeyinde 

uygulanan bor dozunun verim artışına etkisi istatiksel olarak önemli 

derecede olduğu görülmüştür. 

 

Turp’un nitrojen ve magnezyumun büyüme, verim ve beslenme kalitesi 

üzerine etkilerin araştırılması ile ilgili yapılan çalışmada; azot üç dozu 

(0, 0.200, 0.300 g N kg 1 toprak ), magnezyum üç dozu (0, 0.050, 0.100 

g Mg 1 toprak ) uygulanmıştır. Turpun bitki boyu, kök uzunluğu, 

sürgün uzunluğu, bitki ağırlığı, toplam çözünür şeker, askorbik asit, 

toplam çözünür protein incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, gübre 

büyüme dinamiklerini, verimi ve turp kalitesini artırdığı görülmüştür. 

Turptaki Mg seviyesinde (0,050 g Mg kg 1 toprak ) önemli ölçüde 

artarken, ham lif içeriği, artan nitrojen ve magnezyum seviyesi ile 

azalmıştır. Sonuç olarak, turp kalitesinin artırılması, üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi ve yeraltı suyu kirliliğinin azaltılması için 

faydalı sonuçlar verdiği görülmüştür (Yousaf ve ark. 2021). 
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Gluch ve ark. (2021)’de Turpta yapılandırılmış suyun verim ve mahsul 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada; Sulama için musluk suyu 

(kontrol) ve yapılandırılmış su kullanılmıştır. Turpta kök verimi 

yapılandırılmış su kullanımı, musluk suyuna kıyasla önemli ölçüde 

katkıda bulunduğu görülmüştür. Yapılandırılmış suyla sulanan turp, 

kontrole kıyasla daha fazla fotosentetik pigment ve karotenoid içerdiği 

tespit edilmiştir. Sulamada musluk suyu kullanıldığında turp yaprak ve 

köklerindeki C vitamini içeriği daha yüksek çıkmasına rağmen, 

yapılandırılmış su kullanımından sonra nitrat seviyesi daha düşük 

çıkmıştır. Araştırmada çıkan sonuçlar, yapılandırılmış suyun turpun 

verimi ve kalitesi üzerindeki yararlı etkisini doğrulandığı ve bitkilerin 

sulaması için kullanma olasılığı ortaya çıkarmıştır.   

8.  ROKA 

Rokanın anavatanı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, 

Akdeniz ülkelerinin olduğu sanılmaktadır. Ülkemizde ılıman iklime 

sahip olan Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi gibi bölgelerimizde bol 

miktarda yetiştirilmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerde 

yetiştirilebilmektedir (Şalk ve ark., 2008).  

8.1. Toprak İstekleri  

Roka toprak özellikleri bakımından çok fazla seçici olmamakla birlikte, 

ağır topraklarda iyi yetişir. En iyi sonuçlar, hafif bünyeli ve organik 

maddece zengin topraklarda alır. Toprak için ideal pH’sı 6-7.5 arasında 

optimumdur (Şalk ve ark., 2008). 
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8.2. Gübreleme  

Rokanın vejetasyon periyodu kısa olduğundan ve bir sezonda birden 

fazla hasat yapıldığından, fazla miktarda azot (N)’a ihtiyaç vardır. Bu 

nedenle roka yetiştiriciliği için 25 kg/da N, 12-15 kg/da P2O5 ve 15 kg 

/da K2O’ ya ihtiyaç duyulur. Vejatasyon süresinin kısa olması 

nedeniyle, bu miktar gübrenin tavaların hazırlığı esnasında bir defada 

verilmesi gerekmektedir. Çiftlik gübresi çok iyi yanmış olmalı ve 

tavalar oluşturulduktan sonra tavaların içine homojen bir şekilde 

serpilerek, toprakla iyice karıştırılmalıdır (Şalk ve ark., 2008).   

 

 

a                                                   b                                                c 

Şekil 8: Roka, a) Azot noksanlığı b) Potasyum noksanlığı c) magnezyum 

noksanlığı(  Yang ve ark.2021). 
 

Farklı sulama derinliklerine ve potasyumlu gübrelemeye tutulan roka 

üretiminin değerlendirilmesi ile ilgili yapılan çalışmada; 2015’ın 

Ağustos- Eylül aylarında yürütülmüş olup, deneme bölünmüş parsel 

düzeninde tamamen tesadüfi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

sulama derinlikleri L1, L2, L3, L4 (sırasıyla mahsulün 
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evapotranspirasyonunun %25, %50, %75, %100 ) arazileri ve potasyum 

dozları K1, K2 ( sırayla 200 ve 400 kg ha-1) araziler temsil etti. En 

yüksek potasyum dozu, en yüksek sulama derinliği ve en yüksek verim 

elde edilmesine rağmen, bu ilaçlamada su kullanım etkinliğinin daha 

yüksek olduğu düşünüldüğünde, en düşük sulama derinliği ve ne düşük 

potasyum dozu ile roka ekimi önerilmektedir (Freitas ve ark., 2017). 

 

Rugeles-Reyes ve ark. (2019)’da rokada farklı zamanlarda çinko 

uygulamalarının fizyolojik, verim, rokanın beslenme ve biyolojik 

zenginleştirme parametreleri üzerine yürütülen çalışmada; fizyolojik 

değişkenlerin yanı sıra yükseklik, yaprak alanı ve toprak üstü kısımların 

taze kütle üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Bitki Zn 

püskürtmeleri N içeriğini etkilenmesine rağmen Mn, P, Cu, Fe için 

önemli bir ekinin olmadığı tespit edilmiştir. Çıkıştan 25 gün sonra 

yapılan 1,5 kg ha-1 Zn uygulaması ile roka yapraklarında daha yüksek 

Zn içeriği elde edildiği görülmüş olup, kontrole göre %2792’luk bir 

artışa karşılık gelmektedir. Buda yaprak çinkonun etkinliğini 

göstermiştir.    

 

Silva ve ark.(2021)’de rokada azot (N), potasyum (K), magnezyum 

(Mg) noksanlık belirtilerinin gelişimini ve bunların roka bitkilerinin 

büyümesi üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan çalışmada; besin 

çözeltisinden teker teker çıkarıldı. Fideler besin film tekniği (NFT) 

sistemine nakledilmesinden sonraki 13, 16, 18 ve 20. Günlerde bitkiler 

toplandı, semptomlar karakterize edildi ve yapraklar JPEG (1.200 

piksel) formatında tarandı. Rokanın sistemine nakledilmesinden 

sonraki 10. günlerde bitkiler, azot (N)- tükenmiş bir besin solüsyonunda 
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büyümüş, N eksikliği ilk görsel semptomlarını göstermiş ve sistemine 

nakledilmesinden sonraki 16. Günlerde besin solüsyonunda K ve Mg 

eksikliğinin ilk semptomları kaydedilmiştir. Sistemine 

nakledilmesinden sonraki 20. günlerde bitkiler şiddetli N eksikliği 

semptomları göstermiştir. Yaşlı yapraklar yoğun ve genel kloroz ve 

ardından nekroz göstermiştir. Potasyum (K) eksikliği olan bitkiler, 

yaprakların merkezine doğru ilerlerken eski yapraklarında kenarlarında 

kloroz ve küçük beyaz noktalar görülmüştür. Magnezyum (Mg) 

eksikliği olan bitkilerde, yaşlı yaprak ucundan merkezi damara doğru 

damarlar arasında kloroz geliştiği tespit edilmiştir. Azotun ihmal 

edilmesi, tam bir besin çözeltisi için yetiştirilen roka bitkilerine kıyasla 

daha düşük boy, yaprak alanı ve yaprak sayısına sahip bitkilerle 

sonuçlanmıştır. 

 

Schmidt ve Zinkernagel (2021)’de Yükseltilmiş CO2’ye (eCO2) Roka 

bitkisinin tepkileri, kısa vadeli mahsulde CO2 seviyeleri ve N formunun 

etkileşimli metabolik süreçler araştırılmıştır; çalışmada, rokanın 

fizyolojik süreçler üzerindeki etkileri ve bunların mahsul büyümesi, 

verim ve besin değeri üzerindeki sonuçları açıklanmıştır. İki çeşit roka 

(sırayla 400 veya 800 ppm CO2)  iklim dolaplarında yetiştirilmiştir. 

Fotosentetik CO2 asimilasyonu, N formunda bağımsız olarak eCO2 ‘ye 

yanıt olarak arttı. Nitratın özümsenmesini etkilemedi, sonuç olarak 

bitkilerin biyokütlesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Ek 

olarak fotosentatlar, antioksidan bileşiklere yatırılmadı, fakat 

muhtemelen yaprak yapısı bileşiklerine doğru yönlendirildi. Böylece 

kuru kütle miktarı arttı ve birkaç mineral element seyreltildi. Roka 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 104 

 

bitkisi amonyum ağırlığı N ile gübrelenmesi, mahsul verimi ve 

beslenme kalitesi açısından çok az fayda sağladığı görülmüştür. Bu 

sebeple, gelecekteki yüksek CO2 seviyeleri altında roka üretimi için 

amonyum ağırlığı N kullanılması önerilemez.     

 

Yang ve ark. (2021)’de Elekriksel iletkenliği (EC) rokanın verimi, 

beslenmesi ve fitokimyasal özellikleri üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları 

çalışmada, dört farklı EC (1.2, 1.5, 1.8, 2.1 dS m-1) seviyesinde 

kullanıldı. Çalışmanın sonucunda, SPAD, fotosentetik özellikleri, 

yaprak alanı verimi ve kuru ağırlık EC’nin 1.2’den 1,8 dS m-flat1’e 

artmasıyla artığını göstermiştir. EC’nin artmasıyla birlikte yaprak besin 

içeriği arttığı ancak 2.1 dS m-1 ile besin çözeltisi, Mn, Mo, Cu, Zn, Fe, 

Ca, N, B dahil olmak üzere mikro besinlerin çoğunda önemli bir düşüş 

olduğu tespit edilmiştir. EC artmasıyla birlikte toplam glukozinolatlar, 

toplam klorofil ve toplam karotenoid konsantrasyonların artığı 

görülmüştür. Bununla beraber, toplam antosiyanin içeriği en yüksek EC 

1.2 ve 2.1 dS m-1’de yetiştirilmiştir. Ve EC seviyeleri büyüdüğünde bir 

stres tepkisi göstermiştir.  Araştırmanın sonucunda; verim, kalite 

kriterleri ve insan sağlığı hususları üzerine hidrofonik üretim 

sistemlerinde roka için en uyguna EC aralığının 1.5 ile 1.8 dS m-1 

olacağını göstermiştir.  

 

Santos ve ark.(2022)’de Rokanın farklı nitrojen kaynakları ve dozları 

ile ilişkili agronomik tepkimelerinin incelendiği çalışmada, üre ve 

kalsiyum nitrat ve dört nitrojen dozu 0, 40, 120, 360 mg kg-1 

kullanılmıştır. Roka dikiminden 35 gün sonraki değerlendirmeler; bitki 

boyu, yaprak sayısı, sürgün taze kütlesi, kök taze kütlesi, sürgün kuru 
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kütlesi, kök kuru kütlesi, sürgün/kök kuru madde oranı, yaprak alanı ve 

yaprak nitrojen içeriği. Azotlu gübrelemenin mahsul gelişimini ve 

verimi optimize ettiği bulundu. Çalışmanın sonucunda, roka üretiminde 

en iyi ekonomik etkinlik dozu olarak 200 kg/da N tavsiye edilmiştir. 

Kalsiyum nitrat, mahsulün üretimi için en iyi nitrojen kaynağı olarak 

gösterilmiştir.  

 

9.  TERE 

 

Terenin anavatanı Asya ve Kuzey Afrika olarak bilinmektedir. İlk defa 

Mısırlılar tarafından kullanıldığı sanılan tere bitkisi Yunanistan’a 

geçmiş, oradan da Romalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde başta Asya ülkeleri, Avrupa ve Amerika olmak üzere, 

dünyanın her tarafında yetiştirilmektedir (Şalk ve ark., 2008).  

 

9.1. Toprak İstekleri 
 

Tere toprak özellikleri bakımından çok fazla seçici olmamakla birlikte, 

organik maddece zengin topraklarda iyi yetişir. Toprak pH’sı 4-5 

arasında optimumdur (Şalk ve ark., 2008).  

 

9.2. Gübreleme  

 

Tere yetiştiriciliği için 12-15 kg/da N’a; 10-12 kg/da P2O5 ve 15 kg/da 

K2O’ya ihtiyaç vardır. Terenin vejetasyon süresinin kısa olması 

nedeniyle, gübrenin tavaların hazırlığı esnasında bir defada verilmesi 

gerekmektedir. Çiftlik gübresi çok iyi yanmış olmalı ve tavalar 

oluşturulduktan sonra tavaların içine homojen olacak şekilde serpilerek, 

toprakla iyice karıştırılmalıdır (Şalk ve ark., 2008). 
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Şekil 9:  Terede farklı miktarlarda demir sülfat çözeltisi uygulanan Lepidium satium 

L subsp. sativum bitkilerinin görünüşü. (Hazıroğlu,2022). 

 

Dhawan ve ark (2011)’da potasyum bulunabilirliğinden etkilenen 

bahçe teresinin nitrojen asimilasyonu ve verimi ile ilgili yapılan 

çalışmada, potasyum dozları (0, 40, 80, 120 kg K ha-1 ) azot, nitrat ve 

kükürt içerikleri, nitrat redüktaz aktivitesi ve üç genotipin (G1, G2, G3) 

tere bitkisi, potasyuma en duyarlı G2 genotip bulunmuştur. K+ 

gübrelemesi, bitki gelişiminin yapraklarda NO3
- alımı, yer değiştirmesi 

ve azalması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

Potasyumlu gübrelemeye tepki olarak verim kalitesi iyileşme 

gerçekleşmesine rağmen toksin nitrat miktarında azalma 

gerçekleşmiştir. Çalışmanın sonunda bahçe teresinin tarla koşullarında 

yetiştirilmesi için 80 kg K ha-1 dozunun en uygun olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

Hindistan’da 2010 ile 2011 arasında bahçe teresinin besin alımı ve 

ekonomisi ile ilgili yapılan çalışmada; bölünmüş parsel deneme 

desenine göre, ana parsel uygulaması ve alt parsel uygulaması olarak 5 

kat gübreleme ile üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Kasım’da (D2) 
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ekilen bahçe tere mahsulü, önemli ölçüde nitrojen ve fosfor alımını 

kaydettiği görülmüştür. Hektar başına 80N, 80P, 30K (F4) uygulaması, 

en yüksek nitrojen ve fosfor alımının olduğu görülmüştür. D2F4 

birleşimi önemli ölçüde daha yüksek nitrojen alımı olmasına rağmen 

fosfor ve potasyum alımı için etkileşimlerin önemsiz olduğu 

görülmüştür (Saraswathi ve ark., 2014). 

 

Karal ve Ugur (2014)’te Doğal fındık kabuğu yetiştirme ortamının 

etkisi Tere yetiştiriciliğinde farklı oranlarda organik gübre ile 

zenginleştirilmiş kompost çalışmasında, Fındık kompostuna (hacimce 

%5, %10, %15, %20) azot (%1, %2, %3, %4) olacak şekilde büyümenin 

azot içeriği kullanılarak organik gübre ilave edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda, organik gübre uygulamaları verimi ve yaprak kalitesini 

istatistiksel olarak artırdığı görülmüştür. En iyi verim değerinin 2052 

g/m2 %2 N uygulamasında tespit edilmiştir.  Yaprak genişliği ve verim 

değerleri ilk hasatta daha yüksek çıkmıştır. Gübre uygulamaların tümü 

tere boyunu ve enini artırdığı görülmüştür. %2 N uygulamasında 

kontrole göre C vitamini miktarı %80 artmıştır. Gübre ilavesiyle 

birlikte bitkilerde daha fazla yeşil yaprak oluşmasını sağlamıştır.  

Mohamed ve ark. (2020)’de Sudan’ın Hartum Eyaletinde yapmış 

oldukları çalışmada, bahçe teresinin büyüme, tohum verimi, tohum 

sabit yağ verimi ve yağ asidi profili üzerindeki organik ve inorganik 

gübrelemenin etkileri ile ilgili araştırmada; kontrol, 11,9 ton ha-1 

oranında tavuk gübresi, iki oranda NPK (15:15:15), 476 kg ha-1 

(NPK1), 952 kg ha-1 (NPK2) dört gübre uygulaması kullanılmıştır.  
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Tavuk gübresi, NPK1 VE NPK2 arasındaki fark, yaprak sayısı, dal 

sayısı, yaş ağırlığı ve kuru ağırlık açısından tavuk gübresi ile her iki 

mevsimde de önemli bulunmuştur. NPK2 uygulaması, tohum verimi, 

tohum sabit yağ içeriği ve tohum sabit yağını önemli ölçüde artırdığı 

tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, bahçe teresinin gelişimi, 

tohum verimi, yağ verimi ve kalitesinin iyileştirilmesi için gübre 

kullanımının önerildiği sonucuna varılmıştır.   

 

10.  ALABAŞ 

 

Alabaşın anavatanı hakkında yeterli bilgi olmamasıyla birlikte kuzey, 

kuzeydoğu ve kuzeybatı Avrupa olarak kabul edilmektedir. Alabaşla 

ilgili ilk kayıtlar 1558’de Almanya’da görüldüğü ve 1800’lerde 

Amerika’da yetiştirilmeye başlanıldığı söylenilmektedir (Liebster, 

1991) 

10.1. Toprak İstekleri 

Alabaş hemen her toprakta yetişebilen bitkidir. Fakat iyi bir gelişim için 

toprağın verimli, besin maddelerince zengin, sürekli nemli ve iyi 

işlenmiş olması gerekmektedir. Alabaşın toprak pH’  5.5-6.8 olması 

gerekmektedir (Lorenz & Maynard, 1988; Krug, 1991). 

10.2. Gübreleme  

Alabaşta gübreleme bir hektarda yaklaşık olarak 45 kg N, 10 kg P2O5, 

45 kg K2O, 25 kg CaO, MgO kullanılmalıdır. Yapılacak olan toprak 

analizine göre gübreleme; azotun yarısı, fosfor ve potasyumun tamamı 

toprak hazırlığında veya ekim-dikim zamanında, kalan azotun ise bitki 
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gelişim dönemi içerisinde en geç hasatsan 3-4 hafta önce verilmesi 

gerekir (Fritz ve Stolz, 1989).   

Shams, (2012)’de organik gübrenin ve/veya organik gübrelerin 

büyüme, verim ve kalite üzerine biyogübre aşılamalı veya aşılamasız 

mineral azot (N) gübresi alabaş üzerindeki etkilerin araştırılması ile 

ilgili yapılan çalışmada; %50 mineral-N + %50 organik-N 

kombinasyonunun kullanılmasının biyogübre ile, diğer N-gübrelere 

göre bitki büyümesini, verimi ve topuz kalitesini iyileştirdiği 

görülmüştür. Bundan dolayı bu uygulama en iyi büyümeyi sağlamış ve 

toplam verimi artırmıştır. Aşılanmamış olana göre en iyi topuz 

kalitesine sahip çıkmıştır. En yüksek içerik Topaklardaki nitrat (803,84 

mg kg-1 DW) %100 mineral-N uygulaması ile kaydedilmiştir. (her iki 

mevsimin ortalaması). 100 organik-N eklenmesi ise en düşük içeriği 

kaydetmiştir. Nitrat miktarı (387,75 mg kg-1 DW) her iki mevsimin 

ortalamasıdır. 

 

Mısır’da yosun özü ve biyogübre kullanarak alabaşların organik 

üretimini artırma ile ilgili yapılan çalışmada; kompost, biyogübre ve alg 

eksraktının ayrı veya kombinasyon halinde eklendiği komposttu ve iki 

alabaş çeşidinin, Gulie White Vienna ve Delikatess Purple Vienna 

kullanılmıştır. Sonuçlar Gulie White Vienna çeşidinin vejetatif 

büyüme, besin içeriği, yumru verimi ve topuz özellikleri bakımından 

Delikatess Purp Vienna çeşidine göre daha iyi çıktığı görülmüştür. 

Kompostu biyogübre ve alg ekstraktı ile kombinasyon halinde 

uygulandığında, en iyi büyüme, beslenme içeriği, verim ve topuz 

özellikleri değerlerini olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak alabaşların 
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organik üretimi ve verim ve yumru kalitesinin iyileştirilmesi için 

komposta ek olarak biyogübre ve alg özü kullanma olasılığını 

göstermiştir (Abou-El-Hassan. 2020). 

 

Irak’ın Kerbela eyaletinde biyo-gübre eklenmesinin potasyum 

püskürtmenin alabaşların büyümesi ve verimi üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı çalışmada; bölünmüş parsel sistemine göre Tam şansa bağlı 

blok desenine göre üç tekerrürlü ve iki faktörlü, birinci faktör iki 

düzeyde (0, 1 g.Bitki-1) biyo-gübre ve vejetatif sistem üzerine 

ilaçlamalar (A0 ve A1) ile, ikinci faktör üç konsantrasyonlu (0, 2, 4) 

g.L-1 potasyum sülfat ve (B0, B1, B2) ile sembolize edilmiştir. Biyo-

gübre ve püskürtme arasındaki etkileşimin sonuçları Potasyum, 

vejetatif büyüme özellikleri ve verim üzerinde önemli bir etki 

gösterdiği; burada, muamele (4g.L-1 potasyum püskürtmeli 1g.bitki-1 

biyo-gübreleyici) en yüksek ortalamayı (bitki boyu, NP ve 

karbonhidratların değiştirilmiş gövde içeriği) verdi. En düşük 

ortalamayı 75.56 cm, %1.123, %0.437, 24.9 mg veren kontrol 

muamelesine kıyasla sırasıyla 86.11 cm, %1.530, %0.723, 38.1 mg.100 

g-1 kuru ağırlığa. Sırasıyla 100 g-1 kuru ağırlık. Uygulama (2 g.L-1 

potasyum içeren 1 g. bitki-1 biyo-gübre) sap ağırlığı ve hektar cinsinden 

verimde en yüksek ortalamayı kaydederken, 433 g verim, kontrol 

uygulamasına kıyasla 34.81 ton.ha-1 olarak gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. En düşük ortalama 288 gr, 22,09 ton.ha-1.2 g.L-1 potasyum 

ilavesiz biyogübre uygulaması yaprak alanında en yüksek ortalamayı 

kaydederken, C vitamini sap içeriği 4187 cm2.bitki-1, 3.268 mg'a 

ulaştığı görülmüştür. 100g-1 taze ağırlık veren kontrol uygulaması ile 
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karşılaştırıldığında en düşük ortalama 3185 cm² bitki-1, 2.565 mg.100 

g-1 taze ağırlık, burada katkısız ve biyo-gübre uygulaması Potasyum 

püskürtme 4 g konsantrasyona ulaştığı tespit edilmiştir (Aliwi ve 

Manea 2021). 

 

Bhandari ve ark. (2021)’de Farklı dozlarda triakontanolün alabaşların 

büyümesi ve verim üzerindeki etkisi ile ilgili yaptıkları 

çalışmada;(kontrol), 1 ml, 1.5 ml ve 2 ml olmak üzere su içinde 

seyreltilmiş dört doz triakontanolden (Niraculan %0.05 EC) 

oluşturmuştur. Çalışmanın sonucunda, triacontanol uygulamasının, 

dikimden 40 gün sonra bitki boyunu, yaprak sayısını, yaprak 

uzunluğunu ve büyük yaprağın genişliğini önemli ölçüde artırdığını 

görülmüştür. 1 ml dozunda triacontanol ile edilen bitkiler, en yüksek 

bitki boyunu (14.61 cm) elde edilmiştir. Benzer şekilde, 40 günden 

sonra, 2 ml dozunda triacontanol ile edilen bitkiler en yüksek yaprak 

sayısını (5.56) görülmüştür. Ayrıca, 40’cı günde, en yüksek büyük 

yaprak uzunluğu (13,95 cm) ve geniş yaprağın genişliği (5,09 cm), 1 ml 

dozunda triacontanol ile edilmiş bitkilerde bulunduğu ve bu, 2 ml ile 

istatistiksel olarak benzer olduğu tespit edilmiştir. 1. 0 ml dozunda 

triacontanol ile edilen bitkilerle karşılaştırıldığında, triacontanol ile 

edilen bitkilerde verimin daha yüksek (%6,75 ila %40,4) olduğu 

görülmüştür. Hasat indeksinde önemli bir fark bulundu. En yüksek 

hasat indeksi (0.39) ile edilen bitkilerde bulundu. 2 ml dozunda 

triacontanol, 1 ml (0,35) ve 1,5 ml (0,39) ile istatistiksel olarak 

benzerdi. En düşük hasat indeksi (0.31), 0 ml ile edilen bitkilerde elde 
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edilmiştir. Bu çalışma, çiftçilerin alabaşların büyümesini ve verimini 

artırmak için 1 ml dozunda triacontanol uygun olduğu görülmüştür. 

 

11.  ŞALGAM 

Birçok yazar ve araştırmacıya göre şalgamın anavatanı Asya, özellikle 

Sibirya, bazıları da Avrupa olduğunu kabul etmektedir. İngiltere ve 

Avrupa’da 15.yy’da yaygın olarak yetiştirilen şalgam, 1540 yılında 

Jacques Cartier tarafından Kuzey Amerika’ya götürülmüştür. 1609 

yılında Virgia’da 1800’den itibaren de tüm Kuzey Amerika’da yerliler 

ve beyazlar tarafından yetiştirilmeye başlanmıştır (Şalk ve ark., 2008). 

11.1. Toprak İstekleri 

Şalgam kumlu-tınlı topraklar, organik madde ve nem içeriği yüksek 

topraklarda iyi verim gösterir. Toprak pH’ 6.0-6.5 arası şalgam 

yetiştiriciliği için uygundur. Toprakta bulunana nemim düzenli olarak 

bulunulması istenir, aksı halde toprak nemindeki düzensizlik yenilen 

etli köklerde çatlamalara sebep olur (Güvenç, 2016). 

11.2. Gübreleme 

Şalgam yetiştiriciliği başlamadan önce 2-3 ton çitlik gübresi toprağa 

uygulanmalıdır. Gübre olarak dekara ortalama 12-14 kg azot, 10- 12 kg 

fosfor, 12-14 kg potasyum kullanılması uygundur (Güvenç, 2016). 

 

Azam ve ark. (2013) te yüksek atmosferik CO2’nin şalgam, turp ve 

havuç’ta kimyasal bileşimi ve beslenme kalitesi tepkileri ile ilgili 

yapılan çalışmada; Yüksek CO2 koşullarında yetiştirilen şalgam %72, 
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turp %139 ve havuç %69 verimi artığı tespit edilmiştir. Yaklaşık 

bileşimde şeker ve lif içerikleri artarken, protein, C vitamini ve yağ 

içerikleri şalgam, turp ve havuçta önemli ölçüde azalmıştır. Sebzelerin 

elemental bileşim açısından yüksek CO2’ ye tepkisi, birçok önemli 

mineralde önemli bir azalma olduğu görülmüştür. CO2’nin artması ile 

birlikte sebzelerdeki yağ asitlerinin ve amino asitlerin çoğunun 

miktarında azalmaların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu 

olarak CO2 artması ile birlikte kök sebzelerin verimini artırdığı ancak 

protein, C vitamini, mineraller, esansiyel yağ asitleri ve amino asitler 

gibi birçok önemli besinsel parametreyi azalttığı görülmüştür. 

 

Shafeek ve ark. (2015)’te kumlu toprak koşullarında üç doz (%0, %1 

ve %2 ) mayanın yapraktan ilaçlaması ile uygulanan üç doz (100, 150 

ve 200 kg/beslenme) potasyumun şalgamın büyümesi, verimi ve kök 

kalitesi üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan çalışmada; Dikimden üç hafta 

sonra, biyolojik uyarıcı maya ekstraktının yapraktan uygulamaları 21 

gün sonra salınımda uygulanmış ve büyüme mevsimi boyunca 15 gün 

aralıklarla 2 kez tekrarlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, 1. 

Yapraktan maya ekstraktı uygulaması, şalgam bitkisinin büyüme 

karakterleri, toplam kök verimi ve bileşenleri ile kök dokularının azot, 

protein, P, K ve karbonhidrat içeriklerinin yüzdesi üzerinde kontrol 

uygulamasına göre en yüksek uyarıcı etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. 2. Artan potasyumlu gübre seviyeleri bitki büyüme 

karakterlerini, toplam kök verimini ve bileşenlerini, ayrıca azot, 

protein, P, K ve toplam karbonhidrat içeriklerinin kök içeriklerini 

önemli ölçüde artırmıştır. 3. Bitki büyüme kriterleri, toplam kök verimi 
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ve bileşenlerinin en yüksek değerleri, diğer etkileşim uygulamalarına 

kıyasla yüksek düzeyde potasyumlu toprak gübresi ile yüksek düzeyde 

maya ekstraktı (%2) püskürtüldüğünde kaydedilmiştir. Elde edilen 

verilerin istatistiksel analizi, sadece ikinci sezonda yaprak/bitki taze 

ağırlığı ve kök dokularındaki azot ve protein içeriklerinin yüzdesi 

dışında etkileşim uygulamaları arasında önemsiz farklılıklar olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Ukai ve ark. (2016)’da ekim tarihi ve azotlu gübrenin yemlik şalgamın 

büyümesi, verimi ve azot alımına etkisi ile ilgili yapılan çalışmada; 26 

Eylül'de ekilen ürün, 26 Ekim ve 11 Kasım'da ekilenlere göre önemli 

ölçüde daha yüksek bitki boyu, yaprak sayısı, yem verimi ve azot alımı 

kaydetmiştir. Daha yüksek bitki boyu ve yem verimi değerleri, sırasıyla 

26 Eylül'den 11 Kasım'a ekimdeki gecikmeyle kademeli olarak azalan 

daha yüksek büyüme derece-gün birikiminin yansımasıydı. Yem 

verimi, daha düşük azot seviyelerine kıyasla 160 kg N/ha azot 

uygulamasıyla önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Azotun şalgamın yem 

verimine tepkisi doğrusal olmuştur. 

SONUÇ 

Bitkisel üretimde beslenme hem bitkilerin en iyi şekilde büyüme ve 

gelişmelerini devam ettirmeleri ve hem de üretilen ürünlerin sağlıklı 

tüketilebilir nitelikte olabilmesi için doğru zamanda doğru 

gübrelemenin yapılması gerekir. Doğru gübreleme nedir? Diye 

sorulduğunda ise, bitkiler için gerekli olan tüm besin elementlerinin 

ihtiyaç oldukça gerekli miktar kadarını dışarıdan değişik yöntemlerle 

bitkiye uygulamaktır. Aksi durumda, gereğinden fazla gübre 
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uygulandığında hem gübre israfı ve hem de bitkide biriken fazla besin 

elementlerinin insan sağlığına olumsuz etkileri söz konusu olacaktır. 

Lahanagil grubu sebze üretiminde kullanılan gübrelerin bilinçsiz 

kullanımının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. İnsan ve çevre 

sağlığının korunması için önemli olan bu konu ile ilgili olarak iyi tarım 

ve organik tarım uygulamalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, özellikle son yıllarda gübre hammadde 

temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı, gübre olarak kullanılabilecek 

kendi doğal materyallerimizin gübre değerlerinin tespiti ve kullanımı 

yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Bu derlemede incelenen makalelerin değerlendirmeleri 

sonucunda, bitki gelişim, verim ve kalitesinin artırmak için 

yetiştiriciliğin yapılacağı yerde toprak analizinin ve bu analiz sonucuna 

göre gübreleme programının yapılması gerektiği sonucu ortaya 

çıkmaktadır.  
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GİRİŞ 
 

İnsanın sağlıklı yaşaması, vücudunun yenilenmesi, gelişmesi ve 

çalışması için yeterli ve dengeli beslenmesi gerekir. İnsan sağlığını 

beslenme, kalıtım ve çevre koşulları gibi faktörler etkilemektedir. 

Meyve ve sebzeler, enerji içeriklerinin düşük, mineral madde ve 

vitamin içeriklerinin yüksek olması nedeniyle beslenme ve insan sağlığı 

bakımından önemli gıdalardır.  
 

Brassicaceae familyası bitkileri beslenme ve insan sağlığı bakımından 

önemli gıdalar arasinda yer almaktadır. Sağlık için iyi bir kaynaktırlar; 

folik asit, fenolik, karotenoidler dahil olmak üzere potansiyel olarak 

koruyucu fitokimyasallar, selenyum, glukozinolatlar ve C vitamini 

icerirler. Bu güçlü bitki bazlı bileşiklerin günlük gıdalara dahil edilmesi 

günümüzün en yaygın hastalıklarının çoğuna karşı korunmanın güvenli, 

etkili ve kolay erişilebilir bir yoludur (Chauhan, 2016; Favela-González 

ve ark., 2020; Moreb ve ark., 2020).   
 

Bu derlemede, Lahanagillerin insan beslenmesi ve sağlığa yararları 

bakımından önemi ele alınmıştır. 
 

1. SEBZELERİN BESİN DEĞERİ 
 

Yeterli seviyede sebze ve meyve tüketimi ile kanser, kalp ve damar 

hastalıkları, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları başta olmak 

üzere birçok kronik hastalık riskinin azalması, bağışıklık sisteminin 

güçlenmesi ve yaşlanmanın gecikmesi sağlanabilmektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından günde en az 400-500 g meyve ve 

sebze tüketilmeli önerisine dayanarak, günde en az beş porsiyon meyve 

ve sebze yenilmesi gerektiği bildirilmektedir (Sezgin, 2014).  
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Dünyada yaklaşık 3 milyar insan dengesiz beslenme nedeni ile yetersiz 

beslenmektedir. Sebzeler bitki besinleri ve nutrasötik bileşiklerin iyi bir 

kaynağı oldukları için dengeli beslenmede onemli bir yer almakta ve 

insan beslenmesinde diyetin temel bir parçasını oluşturmaktadırlar. 

Bunun yaninda demir, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin, A, 

B-kompleksi, C gibi vitaminlerin önemli kaynakları olmaları ve büyük 

ölçüde vejetaryen beslenmesi içerisinde yer almaları nedeniyle 

sebzelere olan talep artırmıştır (Supriya, 2013). Sebzeler 

karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve mineraller, antioksidanlar ve 

kolesterol düşürücü bileşikler gibi biyolojik olarak aktif maddeler 

bakımından da zengin kaynaklardır. Bu nedenle de koruyucu gıdalar 

olarak bilinmektedirler. Sebzeler özellikle içerdikleri vitamin, mineral 

ve lifli maddeler ile insan beslenmesinde günlük olarak alınması gerekli 

önemli besin maddeleridir. Özellikle sebzelerde bulunan antioksidan 

maddelerin, kanser hastalığına karşı koruyucu etkisinden dolayı 

günümüzde önemleri daha da artmıştır (Kasim & Kasim, 2007; 

Hounsome, 2008; Singh & Devi, 2015; Singh & Singh, 2016; Anonim, 

2022).  
 

Dünyadaki sebzelerin tüketimi, tatları ve hepsinden önemlisi sağlığı 

geliştirici mükemmel özellikleri nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. 

Çoğu sebze çok miktarda su, karbonhidrat, az şeker ve nispeten yüksek 

miktarda posa içermetedir, bu da onları düşük kalorili ürünler 

yapmaktadır. Ayrıca sebzeler, sağlığı geliştirici özellikleri kanıtlanmış 

iyi bir mineral ve vitamin kaynağıdır (Manchali ve ark., 2012). 

Brassicaceae bitkileri dünyada en çok tüketilen sebzeler arasındadır 

(Cartea ve ark., 2011). 
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Dengeli beslenmede vitamin ve mineral maddelerin önemi 20. yüzyılda 

daha iyi anlaşılmış ve A, E ve C vitaminlerince zengin meyve ve 

sebzenin tüketimi daha da artmıştır (Kökosmanlı & Keleş, 1996a; 

Kökosmanlı & Keleş, 2000; Yahia ve ark., 2004; Ceyhun, 2013; 2014; 

Sezgin, 2013; Supriya, 2013; Sezgin, 2014). Son yıllarda renkli meyve 

ve sebzelerin bünyesinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidan 

maddeler nedeniyle, insan sağlığı açısından önemli olduğu ve günlük 

besin diyetinde alınması gerektiği konusu ön plana çıkmıştır. Sebzeler 

ayrıca sağlıklı zayıflama rejimlerinin temel gıdalarıdır. Bu 

özelliklerinden dolayı sebzelerin diyetten eksik edilmemesi 

gerekmektedir (Kökosmanlı & Keleş, 1996b; Baysal, 2000; Arts ve 

ark., 2005; Şengül & Keleş, 2005; Erman, 2007; Kasim & Kasim, 

2019). Sebzeler C vitamini bakımından oldukça zengindir (ornegin; 

100 g lahana 43 mg C vitamini içermektedir). Günlük alınması gereken 

C vitamini miktarınin 75 mg olduğu düşünüldüğünde, Brassicaceae 

sebzelerinin de iyi bir C vitamin kaynağı olduğu görülmektedir. 

(Lutsoia ve ark., 1980; Baysal, 2000: Baysal ve ark., 2002).  

 

Renkli sebzelerden kırmızı pancarın; sodyum (121 mg/100g), çinko 

(0.32 mg/100g), fosfor (29 mg/100g), balkabağınin; potasyum (290 

mg/100g), kırmızı lahananin; magnezyum (21 mg/100g), siyah turbun; 

kalsiyum (52 mg/100g), tiamin (0.049 mg/100g), folik asit (118 

µg/100g), fındık turbunun; demir (2.98 mg/100g), kırmızı lahananın; 

K1 vitamini (37.6 µg/100g) bakımından zengin olduğu kaydedilmiştir. 

Domates, karpuz, turp ve kiraz gibi meyve ve sebzelerde kırmızı renk, 

kanser riskini azaltmakta ve kalp sağlığını iyileştirmektedir. Ayrıca, 
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brokoli, yeşil elma, ıspanak, yeşil biber, marul ve salatalık gibi yeşil 

renkli meyve ve sebzelerde antikanser özelliklere sahip fitokimyasallar 

bulunmaktadır. K vitamini renkli sebzelerde 37.6 mg/100 g ile en fazla 

kırmızı lahanada bulunurken, diğer sebzelerde 0-4.9 mg/100 g arasında 

değişmektedir. Renkli sebzelerden siyah turp, şalgam ve fındık 

turbunun 100 g’ında sırasıyla 52, 49 ve 48 mg/100g kalsiyum 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sebzelerin günlük beslenmede kullanımı 

ile kalsiyum takviyesi alınmış olacaktır. En yüksek kalsiyumun 

sebzelerden siyah turpta olduğu belirlenmiştir (Stan ve ark., 2007; 

Amao, 2018; Kasim & Kasim, 2019).  

 

2.  LAHANAGİLLERİN GENEL TANITIMI 

 

Brassicaceae sebzeleri, antik çağlardan beri dünya çapında farklı 

kültürler tarafından yetiştirilmekte ve tüketilmektedirler. Lahanagil 

bitkileri dünya çapında yetiştirilen başlıca sebze gruplarindan birini 

temsil etmektedir. Beyaz lahana (Brassica oleraceae L. var. capitata) 

ve kara lahana (Brassica oleraceae L. var. acephala) Türkiye'de 

tüketilen başlıca lahanalar arasında önemli bir yer tutmaktadır (Ayaz ve 

ark., 2006).  

 

Bu familyadaki bazı türlerin kökleri (kohlrabi, şalgam), yaprakları 

(lahana, collard), tohumları (hardal tohumu ve yağ üreten kolza 

tohumu) ve çiçekleri (brokoli, karnabahar) gibi hemen hemen tüm 

kısımları tüketilmektedir. Bu sebzeler dünya çapında tüketimi yaygın 

olan grupta yer almaktadırlar (Kusznierewicz ve ark., 2008). 
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Crusiferae familyası alternatif olarak Brassicaceae olarak da 

isimlendirilmektedir ve yaklaşık 350-380 cins ve yaklaşık 30.000 tür 

içermektedir. Lahanagiller Brassiceae familyasına aittir (Heywood, 

1978; Mithen ve ark., 2000; Fahey ve ark., 2001; Higdon ve ark., 2007, 

Sosińska & Obiedziński 2007; Yilmaz, 2019). Bunlar arasında lahana, 

kırmızı lahana, savoy lahanası, çin lahanası, brüksel lahanası, brokoli, 

karnabahar vb. sebzeler yer almaktadır. Yüksek C vitamini içeriği, 

potasyum, organik asitler, glukosinolatlar ve lif bakimindan insan 

beslenmesinde önemli içeriklere sahiptirler (Berdowski, 1997; 

Bartoszek ve ark., 2002; Gajewski & Radzikowski, 2004; Komolka ve 

ark., 2012; Yurt ve ark., 2015).  

 

Brassicaceae familyasi dünya çapında ekonomik ve besin olarak önemi 

yuksek olan çok sayıda türü kapsamaktadır. Brassicaceae türlerinin 

çoğu, aromaları ve lezzetleri nedeniyle geniş çapta tanınan ve tüketilen 

önemli sebzelerdir (Rakow, 2004; Aires, 2015). Bu familya lahana, 

brokoli, karnabahar, hardal gibi sebzelerin yanı sıra, yağlı tohum kolza 

ve kanola bitkilerini de kapsamaktadır (Jahangir ve ark., 2009; 

Bischoff, 2016; Šamec & Salopek-Sondi, 2019).  

 

Brassicaceae (Lahanagiller) familyası içerisinde yer alan sebzeler hem 

sağlık hem de besin değerleri açısından insan beslenmesinde önemli bir 

yere sahiptir. Özellikle bu familya içerisinde yer alan sebzelerden 

lahana, karnabahar ve salgam Dünyadaki tarım arazilerinde en çok 

yetistirciliği yapılan türlerdir (Yurt ve ark., 2015). Dünyada 

Brassicaceae familyasında yer alan türlerin yetistiriciliginden elde 

edilen toplam ürün miktarı 106 milyon ton civarındadır (FAO, 2021). 
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Lahanagil sebzeleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş 

alanlarda yetiştirilerek insan beslenmesine önemli katkılar 

saglamaktadır. Ülkemizde yetiştirilen serin iklim sebzeleri içerisinde 

lahanagil sebzeleri üretim miktarı bakımından % 34 pay ile 1. sırada yer 

almaktadır (Deligöz ve ark., 2016).  

 

Brassicaceae sebzeleri, dünyadaki en iyi 10 ekonomik ürün arasındadır 

(brokoli, lahana, karnabahar, Çin lahanası). Bunlar icerdikleri yüksek 

düzeyde besinler ve sağlığı destekleyen fitokimyasallar (yani 

fenolikler, glukosinolatlar, vitaminler ve mineraller) nedeniyle sağlıklı 

bir diyetin önemli bileşenleri olarak tanımlanmıştır (Francisco ve ark., 

2017; Moreb ve ark., 2020). Brassicaceae'deki fitokimyasallar, çeşitli 

mikro besinler (amino asitler, mineraller ve vitaminler), makro besinler 

(yüksek protein ve diyet lifi içeriği, karbonhidrat oranı düşük) ve ikincil 

metabolitler (Ramirez ve ark., 2020) olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

Özellikle her tür tarafından sentezlenen bu metabolitler, tek ve ayırt 

edici bir tada sahiptirler. Ana fitokimyasal bileşikler, fenolikler, 

polifenoller, fenolik asitler, flavonoidler, karotenoidler (zeaksantin, 

lutein ve β-karoten), alkaloidler, fitosteroller klorofil, glukozinolatlar 

(izotiyosiyanatlar, indoller) (Argento ve ark., 2019), terpenoidler ve 

glukozitler, fitosteroidler, fitoaleksinler, terpenler ve tokoferoller gibi 

bileşikleri de barındırmaktadırlar (Nawaz ve ark., 2018; Šamec & 

Salopek-Sondi, 2019; Ramirezet ve ark., 2020).  

 

 

 



133 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
 

3. LAHANAGİLLERİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ  

 

Brassicaceae familyasindaki sebzeler, yenilebilir tomurcuk, çiçek, 

yaprak, kök, tohum ve gövde üreten, ayrı ayrı ve birden fazla kullanımı 

olan sebzelerdir. Ayrıca dünya çapındaki geniş dağılımları ve diyet 

sebzesi olarak kullanılmaları bu familyaya besinsel ve ekonomik önem 

kazandırmaktadır (Fourie ve ark., 2016). 

 

Son yıllarda bilinçli, güvenli, saglıklı beslenmeye yönelik tüketici 

alışkanlıkları değişmiştir. Bu bazı terimlerin öne çıkmasına neden 

olmuştur. İşte bunlardan biri de super gıdalardır. Süper gıdalar 

fonksiyonel gıdalar olarak ta tanımlanmaktadır, insanın temel besin 

maddelerine olan ihtiyacını karşılamasının yanında insan fizyolojisi ve 

metabolik fonksiyonları üzerinde ek faydalar yaratan, böylelikle 

hastalıklardan korunmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda 

bileşenleridir. Sebzeler ise doğal olarak içerdikleri antioksidan ve 

fenolik bileşikler, antioksidatif ve antimikrobiyal etkilerine bağlı olarak 

sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı süper gıdalar olarak 

değerlendirilmektedirler. Lahana grubu sebzeler (Brassicaceae spp.) 

içerdikleri bazı fitokimyasallar sayesinde insan sağlığı bakımından 

faydalı olduğu akademik olarak ortaya konulmuş sebze türleridir 

(Eryılmaz Açıkgöz & Adiloğlu, 2018). 

 

Son yıllarda, Brassicaceae'nin fitokimyasal bileşimi derinlemesine 

incelenmiştir. Yapilan calismalardan elde edilen bilimsel kanıtlar, 

obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon, felç), 

kanser ve osteoporoz gibi kronik hastalıkların tedavisi için çeşitli tıbbi 
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özellikleri doğrulamaktadır. Brassicaceae familyası bitkileri sağlık için 

iyi bir kaynaktır; folik asit, fenolik, karotenoidler dahil olmak üzere 

potansiyel olarak koruyucu fitokimyasallar, selenyum, glukozinolatlar 

ve C vitamini içerirler (Chauhan, 2016; Favela-González ve ark., 2020; 

Moreb ve ark., 2020).   

 

Son yıllarda, Brassica sebzeleri, biyoaktivitesi insan sağlığına faydalı 

olan özel metabolitlerin veya fitokimyasalların varlığı nedeniyle 

işlevsel bir gıda olarak önem kazanmıştır (Šamec & Salopek-Sondi, 

2019; Šamec ve ark., 2021). Brokoli, lahana, karnabahar ve hardal gibi 

lahanagil sebzeleri, dünya çapında hakim gıdalar arasında yer 

almaktadırlar. Bu sebzeler, potansiyel koruyucu özellikleri nedeniyle 

kanser araştırmalarında büyük ilgi görmüştür. Yaygın olarak sağlıklı 

besinler olarak tanınırlar ve ayrıca kanserin önlenmesinde önemli bir 

rol oynayabilecek zengin karotenoid, C vitamini, folat ve çözünür lif 

kaynağıdırlar (Lampe, 1999; Arts ve ark., 2005; Stan ve ark., 2007). 

Özellikle lahana, karnabahar, brüksel lahanası ve brokoli gibi yaprağı 

yenen sebzeler hem lif içeriği açısından, hem de flavanoller bakımından 

kolon kanserine karşı koruyucudurlar. Posanın kolon kanserine karşı 

koruyucu etkisi bilinmesine rağmen, son araştırmalar folik asidin de 

kanser riskini azalttığını ortaya koymustur (Sezgin, 2014). 

 

Lahanagiller besin değerleri yüksek olduğu için insan beslenmesinde 

ilgi görmektedirler. Zengin C vitamini kaynağı, çözünür lifin yanı sıra, 

çoklu besin maddeleri ve fitokimyasallar da içermektedirler. 

Lahanaların sağlık için yararlı olduğu çok sayıda epidemiyolojik ve 

klinik çalışma ile kanıtlanmıştır (Podsędek, 2007; Cartea & Velasco, 



135 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
 

2008). Epidemiyolojik araştırmalar, Brassicaceae’ların artan 

tüketiminin, dejeneratif hastalıklar, kanser, kardiyovasküler hastalık ve 

bağışıklık fonksiyon bozukluğu riskini azalttığını ve aralarında güçlü 

bir ilişki olduğunu göstermiştir (Francisco ve ark., 2017; Moreb ve ark., 

2020). Bir dizi epidemiyolojik çalışma ile, bu sebzelerin tüketimiyle 

kolon ve rektum kanseri riski arasında ters bir ilişki olduğunu tespit 

edilmiştir (Verhoe- ven, ve ark., 1996; İber & Bowerman, 2001; 

Ambrosone ve ark., 2004; Stan ve ark., 2007; Verkerk ve ark., 2009; 

Bjorkman ve ark., 2011; Abdumannabovna ve ark., 2022; Hakima 

Abdumannabovna ve ark., 2022; Mezetti ve ark., 2022). Brassica 

sebzeleri zengin bir biyoaktif bileşik kaynağıdır ve epidemiyolojik 

çalışmalar, bu sebzelerin yüksek alınımının akciğer, kolorektal, meme 

ve prostat gibi bazı kanserlerin risk azaltma ile ilişkili olduğunu 

doğrulamıştır (Ciska & Pathak, 2004). Tüketiciler için bu sebzelerin 

tüketimi, dejeneratif hastalıklar, yaşa bağlı kronik hastalıklar (Kris-

Etherton ve ark., 2002) ve çeşitli kanser türlerini (Wang ve ark., 2004; 

Björkman ve ark., 2011: Gül ve ark., 2013: Prokopov ve ark., 2015; 

Moreb ve ark., 2020) önlediği için önem taşımaktadır. Vitaminlerin, 

folik asitler gibi provitaminlerin ve çok çeşitli fenolik maddelerin, 

organosülfür bileşiklerin ve fenolik maddelerin birçok çalışmada 

antioksidan aktivite ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Leja ve ark., 2010; 

Moreb ve ark., 2020), lahanaların da biber, havuç, salatalık, su kabağı 

vb. diğer birçok sebzeden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip 

olduğu kanıtlanmıştır (Cartea & Velasco 2008; Isabelle ve ark., 2010; 

Khanam ve ark., 2012; Chauhan, 2016; Liang ve ark., 2019; Favela-

González ve ark., 2020; Moreb ve ark., 2020).   
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Glukozinolatlar Brassica sebzelerinde bulunurlar ve insan diyetinde 

kullanılan ana kaynaktırlar. Lahana, Brüksel lahanası, brokoli, 

karnabahar ve çeşitli kök sebzeler (turp ve şalgam) örnek olarak 

verilebilir (Ciska ve ark., 2000; Sønderby ve ark., 2010; Wang ve ark., 

2020).  

 

Antioksidan maddeler içeren gıdalar, insanları reaktif oksijen ve 

nitrojen türleri gibi serbest radikallerin neden oldukları oksidatif 

zararlara karşı korumaktadırlar. Antioksidan bileşenlerin en önemli 

kaynakları bitkisel kaynaklı doğal besin maddeleridir. Bu besinlerden 

alınan antioksidanlar daha çok fitokimyasal antioksidanlar olarak 

bilinirler. Gıdalarda doğal olarak var olan antioksidan ve fenolik 

maddeler; serbest radikal bağlayıcılar, indirgen ajanlar, metal 

şelatlayıcılar veya singlet oksijen tutucu mekanizmalar yoluyla 

antioksidan etkilerini gösterirler ve metabolizmaya olumlu şekilde etki 

ederler (Güleşci & Aygül, 2016). C vitaminin en iyi kaynakları taze 

meyve ve sebzelerdir. Turunçgil meyveleri, kuşburnu, kivi, çilek, 

kızılcık, bögürtlen, kabak, kırmızı pul biber, yeşil biber, lifli yeşil 

sebzeler, patates ve lahanagiller en iyi askorbik asit kaynakları 

arasındadır (Saldamlı & Saglam, 1998; Anıl, 2006; Kasim & Kasim, 

2007; Güleşci & Aygül, 2016). 

 

Lahanagillerin başlıca besin bileşenleri protein, karbonhidrat ve 

vitaminlerdir (askorbik asit, folik asit, tokoferoller ve provitamin-A) 

(Manchal ve ark., 2012). Demir, kalsiyum, selenyum, bakır, manganez 

ve çinko temel mineral elementlerdir. Lahanagil sebzelerinin protein 
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içeriği % 1,0 ile % 3.3 arasında değişmektedir. En yüksek protein 

miktarı lahanada (% 3,3) rapor edilirken, turptaki protein miktari % 

1'den azdır. Kara lahana % 46 ile en yüksek lif içerigine sahiptir, bunu 

brokoli (kuru ağırlıkça % 30,4) ve karnabahar (kuru ağırlık bazında % 

26,7) izlemektedir. Tanenler, fenolik asitler, antosiyanidinler, 

flavonoidler, kumarinler ve flavonlar, lahanagillerin fenoliklerinde 

yaygın olarak bulunurlar. Bu familyadaki sebzeler kanser önleyici ve 

kardiyoprotektif aktiviteleri ile bilinen iyi bir fitosterol kaynağıdır. 

Brassicasterol, brokoli ve diğer lahanagillerde bulunan başka bir 

steroldür (Singh ve ark., 2001).  

 

Bazı araştırmacılar tarafindan lahananın (yaprak lahana) diğer 

sebzelerden yaklaşık altı kat daha fazla magnezyuma sahip olduğu 

bildirilmiştir (Kurichi ve ark., 2002; USDA, 2019). Bu familya 

sebzeleri ayrıca mineraller açısından zengin, iyi bir fosfor (P), kükürt 

(s), klor (Ca), demir (Sr), strontium (Sr) ve potasyum kaynağıdır 

(Kmiek ve ark., 2007; Tiwari & Kim, 2012; Önder, 2018). Fitokimyasal 

bileşikler bazen uygunsuz bir şekilde bitkisel besinler olarak 

adlandırılır, ancak proteinler, yağlar, mineraller ve vitaminler olarak 

temel besinler olarak kabul edilmezler. Fitokimyasallar, bitkilere 

renklerini, lezzetlerini, kokularını ve tatlarını sağlamaktan 

sorumludurlar (Gómez-Gómez & Boller, 2000; Aćimović ve ark., 

2016; Ferreira ve ark., 2018; Javed ve ark., 2019). Özellikle Brassicalar, 

doğal olarak oluşan biyoaktif ikincil metabolitler olarak tanınan 

fitokimyasal bileşikler bakımından zengindirler ve hücrelere çeşitli 

moleküler hedefler üzerinde etki etmektedirler. Brassicalar, 
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glukozinolatlar (GLS'LER) ve bunların parçalanma ürünleri 

(izotiyosiyanatlar ve indoller) ve fenolik bileşikler bakımından 

zengindirler (ayrica flavonoidler, tokoferoller ve karotenoidler, 

diğerleri arasında terpenler ve önemli tohum yağları) (Abbaoui ve ark., 

2018; Mahmud ve ark., 2019; Shankar ve ark., 2019).  

 

Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar Brassicaceae grubu 

sebze tüketimi ile kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korunma 

arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebzelerin insan 

sağlığına olumlu etkileri, bu familyadaki bitkilere özgü olan ve 

glukozinolat adı verilen ikincil metabolitler ve parçalanma ürünleri olan 

izotiyosiyanatlar ile ilişkilendirilmektedir. Brassicaceae grubu 

sebzelerden olan brokoli ise detoksifikasyondan sorumlu faz II 

enzimlerini indükleyen izotiyosiyanat yapısındaki sulforafan içeriğine 

bağlı olarak son zamanlarda popüler hale gelmiştir. Günlük brokoli 

tüketimi ile alınan sulforafan miktarı antikarsinojenik etkinin 

gözlendiği sulforafan seviyelerinin çok altında kalmakta ve bu nedenle 

brokoliden ekstrakte edilen başta sulforafan olmak üzere biyoaktif 

bileşenlerin konsantre edilmesi gerekmektedir. (Yilmaz, 2019; 

Mandrich & Caputo, 2020). 

 

Brassicaceae familyasının diğer türleri gibi, brokoli de sağlığı 

destekleyen fitokimyasallar açısından zengin bir kaynaktır. Yapılan bir 

çalışmada araştırılan meyve ve sebzeler arasında (domates, brokoli, 

havuç, patlıcan ve üzüm) en yüksek fitokimyasal konsantrasyonu 4513 

mg/kg ile brokolide saptanmıştır (Alarcón-Flores ve ark., 2013). 

Brokoli dünya genelinde yaygın olarak tüketilen bir sebze olup, 
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biyoaktif bileşenlerin önemli bir kaynağıdır. Brokolinin vitaminler, 

fenolik bileşikler, glukozinolatlar ve sulforafan açısından diğer yeşil 

sebzelerden daha zengin bir sebze olduğu ileri sürülmektedir (Martínez-

Villaluengave ark., 2008). Sebzelerin tümör hücrelerine karşı çoğalma 

önleyici (antiproliferatif) özelliklerinde önemli farklılıklar olduğu ve 

turpgiller, koyu yeşil ve Allium sebzelerinin güçlü antikanserojen 

özellikler ile donatıldığı sonucuna varılmıştır (Boivin ve ark., 2009).  

 

Yapılan bir çalışmada, vaka kontrollü çalışmalarınin %56’sında brokoli 

tüketimi ile kansere karşı korunma arasında güçlü bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir. Bu koruyucu etki brokolideki C ve E vitamini, 

flavonoller (kuersetin ve kamferol), glukozinolatlar ve sulforafan ile 

ilişkilendirilmiştir (Koh ve ark., 2009).  

 

Glukozinolatlar sülfür ve azot içeren, suda çözünür, anyonik, uçucu 

olmayan ve kararlı organik bileşiklerdir. Glukozinolatlar ağırlıklı 

olarak brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, yaban turpu, 

şalgam, lahana gibi lahanagillerde ve hardal türlerinde bulunur. Brokoli 

bilinen en iyi sulforafan kaynağıdır. Brokoli Brassicaceae familyasina 

ait diğer sebzelere kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla izotiyosiyanat 

içermektedir (Totušek ve ark., 2011; Yoldaş, 2003). Brokoli filizi ve 

tohumları ise olgun brokoli çiçeklerinden yaklaşık 10-100 kat daha 

fazla glukorafanin içermektedir (Herr & Buchler, 2010). Brokolinin 

sap, yaprak ve çiçek kısımları arasında da sulforafan içeriğinde önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. En yüksek sulforafan içeriği çiçeklerde 

bulunurken, en düşük içerik yapraklarda bulunmaktadır. Çiçek 
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kısmındaki ortalama sulforafan içeriği sap kısmından iki kat, yaprak 

kısmından ise yaklaşık 10 kat daha fazladır (Liang & Liu, 2006b).   

 

Brokoli kanser önleme potansiyelleri üzerine yoğun bir şekilde 

çalışılmakta olan fenolik bileşikler açısından zengin bir sebzedir. 

askorbik asit insan vücudunu katarakt, kanser ve kardiyovasküler 

hastalıklara karşı koruyabilen güçlü bir antioksidandır. Askorbik asidin 

hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasında önemli bir rol oynadığı 

kabul edilmektedir. Bu vitamin insanlar tarafından sentezleneme-

diğinden, düzenli olarak dışarıdan alınmalıdır. İnsanlarda askorbik asit 

lipid, steroid ve peptid metabolizması, kollajen sentezi, bağışıklık 

sistemi, endokrin fonksiyonu, kan basıncının kontrolü, demir ve bakır 

dengesi, endotel fonksiyonu ve yağ asidi taşınımı gibi birçok metabolik 

sistemi etkilemektedir (Davey ve ark., 2000). Brokkoli, zengin vitamin 

ve mineral içeriğinin yanı sıra içerdiği sulforofan (4-

methylsulphinylbutyl isothiocyanate) sayesinde kansere karşı koruyucu 

özelliğe sahip bir sebze türü olarak önem kazanmıştır. Antikanserojenik 

aktiviteye sahip olduğu bildirilen sulforofan, doğal olarak sadece 

lahana grubu sebze türlerinde ve en çok da brokkolide bulunan 

bitkilerin ikincil metabolizma ürünüdür. Günümüzde sebze ve meyve 

tüketiminin başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruduğu, 

yaşlanmayı geciktirici etki gösterdiği bilinmektedir (Yoldaş, 2003; 

2004; Sarıkamış, 2011). 

  

Rosental et al. (2015), çeşitli sebzelerin filizlenmiş tohumlarının iyi bir 

makro element ve mikro element kaynağı olduğunu doğrulamışlardır. 

İnsan popülasyonlarında kalsiyum eksikliği dünya çapında bir 



141 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
 

sorundur. Malik ve sitrik asitler gibi organik asit içeriği nedeniyle 

lahanadan kalsiyum emiliminin diğer bitki kaynaklarından daha yüksek 

olduğu belgelenmiştir (Kawashima & Valente Soares 2003).  

Lahanagiller sağlığa faydaları olan değerli bir bileşen kaynağıdırlar.  

Genç sürgünler ve kırmızı lahana filizleri, besin ve biyoaktif bileşikler 

açısından zengin popüler taze gıda haline gelmistir (Drozdowska ve 

ark., 2020).  

 

Turpgil sebzenin filizlerinin olgun sebzeden daha fazla besin değerine 

sahip olduğu kabul edilir. Ayrıca düşük kaloriler, yüksek 

konsantrasyonlar ve mikro besinlerin ve besin olmayanların 

biyoyararlanımı ve yüksek biyolojik aktivite ile karakterize edilirler 

(Luo ve ark., 2014). 

 

Brassica veya lahanagiller, dünyanın ekonomik açıdan en önemli 

bitkilerinden biri olan fitokimyasal açıdan zengin bitkilerdir. Bu 

sebzelerin, antibakteriyel, antifungal, antitümör, anti-mutajenik, 

antienflamatuar, nöroprotektif ve anti-oksidatif dahil olmak üzere çok 

çeşitli biyolojik aktiviteler sergilemelerine izin verdikleri için 

fitokimyasallarla bağlantılı insan sağlığı üzerindeki faydalı etkileri 

nedeniyle popülaritesi son zamanlarda artmıştır Sağlık üzerindeki 

birçok faydalı etki, oksidatif stresin önlenmesini, detoksifikasyon 

enzimlerinin etkisini indüklemeyi, bağışıklık sistemini uyarmayı, 

kanser riskini azaltmayı, malign transformasyonu ve kanserojen 

mutasyonları engellemeyi ve ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını 

azaltmayı içerir (Gorinstein ve ark., 2009). 
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Lahana filizleri ve genç sürgünler potansiyel olarak yeni doğal 

fonksiyonel besinler olabilir. Genç sürgünler de dahil olmak üzere çiğ 

taze sebzelerin daha besleyici olduğuna inanılıyor. Kırmızı başlı 

lahanada genç sürgünlere kıyasla önemli ölçüde daha fazla miktarda 

kuru madde ve toplam ve sindirilebilir karbonhidratlar bulunmaktadır. 

Popülerlikleri, dünya çapında yetiştirilmeleri ve tüketilmeleri ile de 

kanıtlanmaktadır. Palmitik asit, oleik ve a-linolenik asit, hem genç 

sürgünlerde hem de olgun sebzelerde baskın yağ asitleridir. Genç 

sürgünler, kırmızı lahanaya kıyasla daha iyi bir protein ve bazı 

mineraller, yani kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, çinko ve 

manganez kaynağı olabilir. Ek olarak, genç sürgünler önemli ölçüde 

daha fazla miktarda toplam glukozinolatla karakterize edilmiştir. Çeşitli 

Brassica sebzelerindeki farklı glukozinolat içeriği nedeniyle günlük 

alımlarını tahmin etmek zordur. Tüketici, kırmızı lahanaları, özellikle 

genç sürgünleri seçerek diyetlerini bazı besinlerle zenginleştirebilir ve 

sağlığı geliştirici glukozinolatların alımını önemli ölçüde artırabilir 

(Drozdowska ve ark., 2020). 

 

Günümüzde, beslenme konusunda artan tüketici bilinci güvenli, doğal 

ve önemli işlevleri yerine getiren yiyecekler, sağlığı iyileştiren veya 

diyetle ilgili hastalık riskini azaltan, obezite, diyabet, kardiyovasküler 

hastalık ve bazı kanser türlerini engelleyen besinleri tüketme 

eğilimindedir. İşte burada önemli bir rol oynayan sağlık açısından çok 

yararlı olan lahanagillerin tüketimi bu bilinçle artmakta, beslenmede 

önemli yer almaktadır. 
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SONUÇ 

 

Günümüzde tüketiciler, sağlığa faydaları olan, besin açısından zengin 

ürünler talep etmektedirler. Brassicaceae familyası bitkileri de bu 

bağlamda sağlık için iyi bir kaynaktır. Brassicaların popülaritesi, sahip 

oldukları besin değerleri ve farmakolojik etkileri nedeni ile, her geçen 

gün daha da artmaktadır.  
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GİRİŞ 

 

Mikrospor kültürü tekniği, dihaploid hatların üretiminde kullanılan ve 

bitki ıslah sürecini kısaltıcı bir tekniktir. Bu teknik, anter kültürüne 

alternatif olarak geliştirilmiş bir teknik olup, anter kültürüne kıyasla 

oldukça avantajlıdır. Günümüzde Brassica cinsi türlerde bitki ıslah 

programlarında başarıyla kullanılmaktadır. Ancak genotipe özgü 

protokol geliştirme koşulu, laboratuvar koşullarına göre farklılık 

göstermektedir. Tekniğin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin 

başında, kültüre alınan mikrosporların kültür süresinin ilk 1–3 günü 

içindeki hızlı ölümleri ve bu nedenle embriyo oluşum frekansının düşük 

olması gelmektedir. Bunun yanı sıra, agar içermeyen NLN (Lichter, 

1982) sıvı besin ortamında yüksek oranda sakkaroz (130 g sakkaroz/l) 

kullanımı nedeniyle kültürlerde görülen enfeksiyon oranının yüksek 

olması tekniğin kullanımını sınırlayan bir diğer önemli faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Mikrospor kültüründe başarıyı etkileyen faktörler; başta genotip olmak 

üzere,  ana bitkilerin yetiştirildiği koşullar, uygun tomurcuk büyüklüğü 

ve mikrospor gelişme aşamasının belirlenmesi, mikrospor izolasyon 

yöntemi ve kültür ortamındaki mikrospor yoğunluğu, embriyo 

oluşumunu uyarıcı uygulamalar, besin ortamının bileşimi ve 

inkübasyon koşulları olarak sıralanabilmektedir (Tuncer ve Yanmaz, 

2007). Burada sunulan çalışmada, Brassicaceae familyası sebze 

türlerinde mikrospor kültürü tekniğinin uygulanışı ve teknikte başarıyı 

etkileyen faktörlere dair detaylı bilgiler sunulmuştur. 
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1. BRASSİCA CİNSİ SEBZE TÜRLERİNDE MİKROSPOR 

KÜLTÜRÜNÜN UYGULANIŞI  

 

Mikrospor kültürü çalışmalarında ilk aşama, ana bitkilerin 

yetiştirilmesidir. Brassica cinsi sebzeler 2 yıllık türler olmaları 

nedeniyle 2. yılda çiçeklenebilmekte, çiçeklenebilmeleri için ise 

mutlaka soğuklama ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ana 

bitkilerin yetiştirilmesinde 2 yöntem vardır. Birincisi, bitkilerin arazi 

koşullarında yetiştirilmesidir. Kışları ılıman geçen yerlerde bitkiler ilk 

yıl vejetatif gelişimlerini tamamladıktan sonra, kış ayları boyunca 

arazide bulundukları yerde bekletilerek ertesi ilkbahar dönemine 

çiçeklenmeleri sağlanmaktadır (Şekil 1a-b). Kışları sert geçen yerlerde 

ise, bitkiler ilk yılın sonunda vejetatif gelişimlerini tamamlayıp başlar 

ve yapraklar hasat edildikten sonra, köklü bitkiler araziden sökülmekte, 

kış ayları boyunca soğuklama gereksinimlerinin karşılanabilmeleri ve 

dondan zarar görmemeleri için seralarda ya da korunaklı yerlerde 

açılan hendeklere gömülmekte ve ertesi ilkbahar döneminde 

çiçeklenmeleri sağlanmaktadır (Şekil 1c-d). Ana bitkilerin 

yetiştirilmesindeki ikinci yöntem ise, bitkilerin kontrollü koşullarda 

yetiştirilmesidir. Bu amaçla iklim odalarında saksılarda yetiştirilen 

bitkiler 8–10 yapraklı dönem gelince, soğuklama ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla 10°C’ nin altındaki sıcaklıklarda 4–8 hafta 

süreyle bekletilmekte ve uygun koşullara alındığında çiçeklenmeleri 

başlamaktadır (Şekil 1e-f). 
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Şekil 1: (a-b) Arazide kışlatılan ve çiçek açan bitkiler, (c-d) Köklü lahana bitkilerinin 

serada açılan hendeklere dikimi, (e-f) İklim odasında yetiştirilen ve inkübatörde 

soğuklatılan lahana fideleri, (g) Tomurcukların morfolojik özelliklerine göre 

sınıflandırılması, (h-ı) Asetokarminle boyanmış preparatlarda tetrat ve tek çekirdekli 

mikrospror, (i-j) DAPI ile boyanmış preparatlarda tek çekirdekli mikrospor ve 

simetrik çekirdek bölünmesi (Fotoğraflar: Doç. Dr. Burcu Tuncer) 
 

Mikrospor kültüründe ikinci aşama, kültür için uygun tomurcuk 

büyüklüğünün belirlenmesidir. Bu amaçla farklı iriliklerdeki 

tomurcuklar morfolojik özelliklerine göre sınıflandırılmakta ve 

ardından mikrospor kültürü için çoğu türde uygun dönem olan tek 

çekirdekli mikrospor gelişme aşamasının bulunduğu tomurcuk iriliği 

tespit edilmektedir (Şekil 1g). Bu amaçla, farklı boyama tekniklerinden 

(asetokarmin veya DAPI- 4',6-diamidino-2-fenilindol) yararlanılarak 

sitolojik düzeyde inceleme yapılmaktadır (Şekil 1h-j). Sitolojik 

düzeyde inceleme bir kereye mahsus yapılmakta, tek çekirdekli 

mikrosporları içeren tomurcuk iriliği tespit edildikten sonra, araziden 

(
a
) 

(
b
) 

(
c
) 

(
d
) 

(
e
) 

(
f
) 

(
g
) 

(
h
) 

(
ı
) 

(
i
) 

(
j
) 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 162 

 

tomurcuk toplama işlemi basitleşmekte, her seferinde göz kararı uygun 

irilikteki tomurcuklar toplanarak laboratuvara getirilmektedir. 

Mikrospor kültüründe üçüncü aşama, tomurcukların yüzeysel 

sterilizasyonu ve anterlerden mikrosporların izolasyon işlemidir. Tek 

çekirdekli mikrosporları içeren tomurcuklar, birkaç damla Tween-20 

damlatılmış türlere göre değişen oranlarda seyreltilmiş ticari sodyum 

hipoklorit çözeltisi (% 5–10) içinde yine türlere göre değişen sürelerde 

(10–20 dakika) bekletilerek yüzeysel sterilizasyon işlemine tabi 

tutulduktan sonra en az 3 kez bidistile su ile çalkalanarak 

yıkanmaktadır (Şekil 2a-c). Sterilizasyon işlemi tamamlanan 

tomurcuklarda, daha sonra anterlerden mikrosporların izolasyonu 

aşamasına geçilmektedir. Brassica cinsi sebze türlerinde mikrospor 

izolasyon ortamı olarak % 13 sakkaroz (130 g sakkaroz/l) içeren NLN 

(Lichter, 1982) veya B5 (Gamborg ve ark., 1968) ortamı 

kullanılmaktadır. Tek çekirdekli mikrosporları içeren tomurcuklar, 

izolasyon ortamında homojenizatör veya cam baget yardımıyla 

ezilerek mikrosporların serbest hale gelmesi sağlanmaktadır. Daha 

sonra anter dokularıyla karışık olan mikrospor süspansiyonu 40–45 µm 

deliklere sahip izolasyon kitinden geçirilerek süzülür (Şekil 2d-f). 

Süspansiyon, santrifüj tüplerine süzüldükten sonra hem somatik 

dokuların parçalanmasından dolayı ortama salınan fenolik bileşiklerin 

ve toksik maddelerin süspansiyondan uzaklaştırılması hem de 

mikrospor safiyetini artırmak amacıyla mikrospor süspansiyonu düşük 

rpm hızda (900–1000 rpm) ve soğukta (4°C) santrifüjlenerek 

mikrosporlardan oluşan çökelti elde edilir ve her santrifüjleme 
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işleminden sonra çökeltinin üzerindeki sıvı atılarak, taze NLN kültür 

ortamıyla toplam hacim değişmeyecek şekilde tekrar süspansiyon 

haline getirilir. Bu işlem 3 kez tekrarlanarak yapılır. (Şekil 2g-i). En 

son santrifüjleme işleminden sonra elde edilen mikrospor çökeltisi, 

NLN sıvı besin ortamıyla arzu edilen yoğunlukta mikrospor içerecek 

şekilde yeniden süspansiyon haline getirilerek, mikrosporlar NLN 

besin ortamında kültüre alınırlar.  

Mikrosporlara, embriyo oluşumunu uyarıcı uygulamalar genel olarak 

mikrospor izolasyonu aşamasında (kolhisin uygulamaları vb.),  son 

santrifüjleme işlemi sonrası oluşan mikrospor çökeltisine 

uygulanmakta, uygulama süresi tamamlandığında uygulanan maddeyi 

ortamdan uzaklaştırmak amacıyla 2 kez düşük rpm (900–1000 rpm) ve 

soğukta (4°C) santrifüjleme işlemi yapılmakta ve mikrosporlar taze 

NLN ortamıyla tekrar istenen yoğunlukta kültüre alınmaktadır. 

Embriyo oluşumunu uyarıcı uygulamalar, bazı durumlarda doğrudan 

çiçek tomurcuklarına (soğuk uygulamaları vb.)  ya da NLN ortamında 

kültüre alınan mikrosporlara (yüksek sıcaklık şokları, aktif kömür, 

gümüş nitrat, p-nitrofenolat, askorbat, glutathione, epibrassinolide, L-

askorbik asit, metilen mavisi,  hormon uygulamaları vb.) da 

yapılabilmektedir. 

Brassica cinsi türlerde, kültür ortamındaki mikrosporlardan embriyo 

oluşumunu uyarmak için kültürün ilk günlerinde (1–4 gün) karanlık 

koşullarda yüksek sıcaklık şoklarının (30°C, 32°C, 32.5°C, 33°C veya 

35°C) yapılması zorunludur. Kültüre alınan mikrosporlar, yüksek 

sıcaklık şokunun ardından, embriyo oluşumuna kadar 25°C karanlık 
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koşullarda bekletilmektedir.  Bir petride 2 ya da daha çok sayıda 

embriyo çıplak gözle görülür görülmez (yaklaşık izolasyondan 21 gün 

sonra) petriler, 40–45 rpm hızlı orbital çalkalayıcı üzerine alınarak 

iklim odası koşullarında (25°C, 16 saat aydınlık / 8 saat karanlık)  

embriyoların büyümeleri sağlanmaktadır. Daha sonra kotiledonar 

aşamaya gelen embriyolar, rejenerasyon ortamına dikilerek haploid 

bitkiler elde edilmektedir. Bu aşamada, elde edilen embriyolara bazı 

uygulamalar yapılarak (absizik asit, metilen mavisi, kurutma vs.) 

embriyoların bitkiye dönüşüm oranı artırılabilmektedir (Leskovsek ve 

ark., 2008; Pilih ve ark., 2018; Chen ve ark., 2019). 

 

Şekil 2: (a) Besin ortamının filtre ile sterilizasyonu, (b, c) Tomurcukların 

sterilizasyonu, (d, e, f) Mikrosporların izolasyonu, (g, h, i) Santrifüjleme işlemleri ve 

mikrospor çökeltisinin elde edilmesi, (j) Mikrosporların kültüre alınması, (k) 

Embriyo oluşumunu uyarmak amacıyla mikrosporlara 1–3 gün süreyle yüksek 

sıcaklık şoklarının yapılışı, (l) Kültürlerin 25°C karanlık koşullarda bekletilmesi, (m) 

Kültürlerin orbital shaker üzerine alınması  

(Fotoğraflar: Doç. Dr. Burcu Tuncer) (Kaynak: Tuncer, 2019) 
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2. BRASSİCA CİNSİ SEBZE TÜRLERİNDE MİKROSPOR 

KÜLTÜRÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Mikrospor kültüründe başarıyı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bunlar; tür ve genotip, ana bitkinin yetiştirildiği koşullar, tomurcuk ve 

mikrospor gelişme dönemi, izolasyon yöntemi, kültür ortamındaki 

mikrospor yoğunluğu, haploid embriyo oluşumunu uyarıcı uygulamalar 

(yüksek sıcaklık şoku, soğuk şoku, kolhisin uygulaması, aktif kömür 

uygulaması, besin ortamı yenileme, yüksek PH, epibrassinolide, L-

askorbik asit, metilen mavisi uygulamaları vs.), besin ortamının 

bileşimi ve yapısı olarak sıralanabilmektedir. Tablo 1’ de Brassica 

cinsine ait sebze türlerinde kullanılan mikrospor izolasyon ortamları, 

kültür ortamındaki mikrospor yoğunluğu ile kullanılan besin ortamı ve 

içerikleri özetlenmiştir.  

 

Tablo 1: Brassicaceae Familyası Sebze Türlerinde Mikrospor Embriyogenesis 

Çalışmalarında Kullanılan İzolasyon ve Besin Ortamları ile Mikrospor Yoğunluğu 

 

Tablo 1: (Devam) 

Tür İ.O. M.Y. Besin ortamı ve içeriği Kaynak 

 

 

 

B.oleracea 

var. capitata 

L. 

B5-13 4 x 104  

6 x 104 

NLN-13 + % 0.01 AC/petri Bhatia ve 

ark., 2018 

NLN-13 1 x 104 NLN-13 Cristea, 

2013 

NLN-13 5 x 104 NLN-13 + 50 μl AC /petri  

(%1) + askorbik asit (0-50 

mg/l)  

Zeng ve 

ark., 2015 

NLN-13 1 x 105 NLN-13 Zeng ve 

ark., 2014 

NLN-13 4 x 104  

 

NLN-13 Tuncer ve 

ark., 2016 
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Tür İ.O. M.Y. Besin ortamı Kaynak 

 

 

 

B.oleracea 

var. capitata 

L. 

 

B5-13 

 

5 x 104  

 

NLN-13 + 0.83 mg/l KI + 

0.1 ml AC (%1) / petri + 

MES (0, 3 mM) + akasya 

sakızı (0, 5, 10, 15 mg/l) + 

0.1 ml AC / petri (% 1) 

 

Yuan ve 

ark., 2012 

 

NLN-13 

1ml 

NLN-13/ 

tomurcuk 

 

NLN-13 + % 0.02 AC 

Pilih ve 

ark., 2018 

 

NLN-13 

 

4 x 104  

 

NLN-13 +  kolhisin (50, 

100 mg/l) 

Tuncer ve 

Yanmaz, 

2011 

 

B.oleracea 

var. costata 

DC 

 

NLN-13 

 

4 x 104 

 

NLN-13 

Dias ve 

Correia, 

2002 

 

B. oleracea L. 

var. italica 

 

1/2 B5-

13 

 

5 x 104 

1/2 NLN-13 veya NLN-13 

+ %1 AC + % 0.5 kolhisin 

Anitasari 

ve ark., 

2019 

1/2 

NLN-13 

3–5 x 104 1/2 NLN-13, NLN-13, B5 

+ % 0.01 kolhisin 

Badawi ve 

ark., 2009 

B5-13 4 x 104 NLN-13, NLN-15, 1/2 

NLN-13, 1/2 NLN-15 

Na ve ark., 

2011a 

 

B5-13 

 

4 x 104 

1/2 NLN-13 + NAA (0.05 

mg/l) + BA (0–2 mg/l) + 

AC (0–20 mg/petri) + 

AgNO3 (0–2 mg/l) 

 

Na ve ark., 

2011b 

NLN-13 4 x 105 NLN-13 + AC (150 mg/l) Qin ve 

ark., 2015 
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Tablo 1: (Devam) 

Tür İ.O. M.Y. Besin ortamı Kaynak 

 

 

B. oleracea L. 

var. italica 

B5-13 5 x 104 1/2 NLN-13 + AC (% 1) 

0.1 ml/petri 

Yuan ve 

ark., 2011 

 

B5-13 

 

5 x 104 

1/2 NLN-13 + AC (% 1) 

50 µl/petri + askorbat veya 

glutathione (1-100 mg/l) 

Zeng ve 

ark., 2017 

 

B5-13 

 

2 x 105 

NLN-13 + AC (0.1 

ml/petri) + sodyum p-

nitrofenolat (0-0.2 mg/l) 

Zhao ve 

ark., 2022 

 

B.  oleracea 

var. botrytis 

L. 

B5-13 6–8 x 104 NLN-13 + AC (%0.01) Bhatia ve 

ark., 2016 

1/2 B5-

13 

4 x 104 NLN-13 + AC (%0.01) Bhatia ve 

ark., 2017 

 

 

 

 

B.oleracea 

var. acephala 

L. 

NLN-13 4 x 104  

 

NLN-13 + kolhisin (50, 

100 mg/l) 

Tuncer ve 

ark., 2016 

 

NLN-13 

 

4 x 104  

 

NLN-13 + kolhisin (50, 

100 mg/l) 

Tuncer ve 

Yanmaz, 

2011 

 

B5-13 

 

1–2 x 105 

NLN-13 +  AC (% 1) 0.1 

ml/petri + metilen mavisi 

(0,8,10 ve 12 nM/petri) 

Chen ve 

ark., 2019 

 

B5-13 

 

1–2 x 105 

NLN-13 +  L-askorbik asit 

sodyum tuzu  

(1–5 µM/petri )  

Chen ve 

ark., 2022 

B5-16 2 x 105 

 

NLN-13 + 0.1 mg/l BA Wang ve 

ark., 2011 

B.campestris 

L. ssp. 

chinensis 

Makino var. 

communis 

 

B5-13 

 

1–2 x 105 

 

NLN-13 + 0.1 ml AC/petri 

 

Fang ve 

ark., 2022 
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Tablo 1: (Devam) 

 

 

Tür İ.O. M.Y. Besin ortamı Kaynak 

B. campestris 

ssp. chinensis 

var. purpurea 

Hort. 

 

B5-13 

 

5 x 104 

1/2 NLN-13 + 0.1 ml 

AC/petri 

Wang ve 

ark., 2009 

B. campestris 

L. ssp. 

chinensis L. 

Makino 

var. utilis 

Tsen et Lee 

 

B5-13 

 

1–2 x 105 

NLN-13 + 0.1 ml 

AC/petri + Vitamin C 

sodyum tuzu (0, 0.2, 1, 5 

ve 25µM) 

 

Niu ve 

ark., 2019 

 

B. rapa var. 

multiceps 

 

B5-13 

 

1–2 x 105 

NLN-13 + 0.1 ml 

AC/petri + brassinolide 

(0.01-0.08 mg/l) 

Jia ve ark., 

2019 

B. rapa L. 

ssp. chinensis 
B5-13 5 x 104 NLN-13  Yang ve 

ark., 2013 

 

B. rapa ssp. 

chinensis 

 

1/2 NLN-

13 

 

0.5 ml 

NLN-13/  

tomurcuk 

1/2 NLN-13 + % 1 AC 

(0.25 ml/petri) + 24-

epibrassinolide  

(0.4  x 10-7 M/petri) 

 

Shumilina 

ve ark., 

2015 

 

B. rapa L. 

ssp. 

pekinensis 

(Lour.) 

 

B5-13 

 

2 x 105 

1/2 NLN-13, NLN-13 

veya NLN-15 + CaNO3 

(0.25, 0.5 mg/l) + NAA 

(0.5, 1 mg/l) + BAP (0.5, 

1 mg/l) 

 

Lee ve 

ark., 2014 

 

 

B. rapa L. 

ssp. 

 

 

B5-13 

 

 

1–2 x 105 

1/2 NLN-13 + CoCl2 

(2.5, 5, 7.5 µM ) + AC 

(0.1 ml/petri) 

1/2 NLN-13 + AgNO3 

(0.1, 0.5, 0.75mg/l ) + 

AC (0.1 ml/petri) 

 

Kabir ve 

ark., 2013 
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Tablo 1: (Devam) 

İ.O.: izolasyon ortamı, M.Y.: mikrospor yoğunluğu, B5-13: % 13 sakkaroz içeren B5 ortamı, 

B5-16: % 16 sakkaroz içeren B5 ortamı, 1/2 B5-13: mikro elementlerce yarı azaltılmış B5-13 
ortamı, NLN-13: % 13 sakkaroz içeren NLN ortamı, 1/2 NLN-13: mikro elementlerce yarı 

azaltılmış NLN-13 ortamı, KI: potasyum iyodür, AC: aktif kömür, NAA: naftelen asetik asit, 

BA: benzil adenin, BAP: benzil adenin pürin, CoCl2: kobalt klorit, AgNO3: gümüş nitrat, 

CaNO3: kalsiyum nitrat. 

 

Araştırıcıların farklı Brassica türlerinde yapmış oldukları çalışmalarda, 

mikrospor izolasyon ortamı olarak NLN-13 veya B5-13 ortamlarının, 

temel besin ortamı olarak ise NLN-13 ortamının kullanıldığı 

belirlenmiştir. Gerek izolasyon ortamında (1/2 B5-13, 1/2 NLN-13) 

gerekse temel besin ortamında (1/2 NLN-13), mikro elementler 

bakımından yarı kuvvette azaltılmış besin ortamları da 

kullanılabilmektedir (Tablo 1). Kültür ortamındaki mikrospor 

yoğunluğu da başarıyı etkileyen önemli bir unsur olup, optimum 

mikrospor yoğunluğu tür ve genotiplere göre farklılık göstermektedir 

(Tablo 1). Brassicaceae familyası sebze türlerinde türlere özgü haploid 

embriyo oluşumunu uyarıcı uygulamalar ve optimum protokoller Tablo 

2’ de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Tür İ.O. M.Y. Besin ortamı Kaynak 

Raphanus 

sativus L. 
B5-13 4 x 104 1/2 NLN-13 Tuncer, 

2017 

 

Eruca sativa 

Mill. 

 

NLN-13 

 

4 x 104 

 

NLN-13 

Leskovsek 

ve ark., 

2008 
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Tablo 2: Brassicaceae Familyası Sebze Türlerinde Mikrospor Kökenli Embriyo 

Oluşumunu Uyarıcı Uygulamalar ve Protokolleri 

 

Tür Uygulama Protokol Sonuç Kaynak 

B
.o

le
ra

ce
a

 v
ar

. 
ca

p
it

a
ta

 L
. 

Yüksek sıcaklık + 

AC 

30°C (2 gün) + 25°C 

32.5°C (1gün) + 25°C 

% 0.01 AC 

 

E&R 

Bhatia ve 

ark., 2018 

Yüksek sıcaklık + 

pH 

33°C (3 gün) + 25°C 

pH (5.8-6.0) 

E Cristea, 

2013 

Yüksek sıcaklık + 

Yüksek pH + 

MES + Akasya 

sakızı + AC 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

pH: 6.4 

MES (3mM) + Akasya 

sakızı (10 mg/l) 

0.1 ml AC (%1) / petri  

 

 

E 

 

Yuan ve 

ark., 2012 

Yüksek sıcaklık 32.5°C (1 gün) + 25°C 

 

E Zeng ve 

ark., 2014 

Yüksek sıcaklık + 

AC + Askorbik 

asit + 

Santrifüjleme 

32.5°C (1gün) + 25°C 

50 μl AC /petri  (%1) 

20 mg/l askorbik asit 

Santrifüjleme 

(inkübasyondan 3 gün sonra) 

 

 

E 

 

Zeng ve 

ark., 2015 

Yüksek sıcaklık + 

Kolhisin 

32°C (2 gün) + 25°C 

50 mg/l kolhisin 

 

E 

Tuncer ve 

Yanmaz, 

2011 

 

Yüksek sıcaklık 

32°C (1 gün) + 25°C 

35°C (1gün) + 25°C 

 

E 

Tuncer ve 

ark., 2016 

B
.o

le
ra

ce
a

 v
ar

. 

co
st

a
ta

 L
. 

 

Yüksek sıcaklık + 

Ortam yenileme 

30°C (2 gün) + 25°C 

32.5°C (1gün) + 25°C 

İzolasyondan 2, 3, 4 gün 

aralıklarla taze NLN-13 

ortamına aktarma 

 

 

E 

 

Dias ve 

Correia, 

2002 
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Tablo 2: (Devam) 

 

 

 

Tür Uygulama Protokol Sonuç Kaynak 

B
.o

le
ra

ce
a

 v
ar

. 
it

a
li

ca
 L

. 

Yüksek sıcaklık + 

AC 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

AC (0.2 ml / petri) 

E&R Badawi ve 

ark., 2009 

Yüksek sıcaklık 32.5°C (1 gün) + 25°C 

 

E&R Na ve ark., 

2011a 

Yüksek sıcaklık + 

BDM + AC + 

AgNO3 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

BA(0.01 mg/l) + NAA (0.05 

mg/l) + AgNO3 (0.1 mg/l) 

 

E&R 

 

Na ve ark., 

2011b 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık 

Tomurcuklar (4°C-4gün) 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

 

E&R 

 

Qin ve ark., 

2015 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık 

Tomurcuklar (4°C 1-2gün) 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

 

E&R 

Yuan ve 

ark., 2011 

 

Yüksek sıcaklık + 

Askorbat + 

Glutathione + AC   

32.5°C (1 gün) + 25°C  

Askorbat (10 mg/l) + 

Glutathione (20 mg/l) 

AC (% 1) 50 µl/petri  

 

E&R 

 

Zeng ve 

ark., 2017 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık + 

Sodyum 

nitrofenolat 

Tomurcuklar (4°C-1gün) 

33°C (1 gün) + 25°C 

Sodyum nitrofenolat  

(0.1 mg/l) 

E&R Zhao ve 

ark., 2022 

. 
E

ru
ca

 s
a
ti

va
 

M
il

l.
 

 

Yüksek sıcaklık + 

AC 

 

32°C (1 gün) + 25°C  

AC (1 mg/l) 

 

E&R 

 

Leskovsek 

ve ark., 

2008 
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Tablo 2: (Devam) 

 

 

Tür Uygulama Protokol Sonuç Kaynak 

B
. 
 o

le
ra

ce
a
 v

ar
. 

b
o
tr

yt
is

 L
. 

Yüksek sıcaklık + 

AC 

30°C/32.5°C (1 gün) + 25°C  

AC (%0.01) 

E&R Bhatia ve 

ark., 2016 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık + 

AC 

Tomurcuklar (4°C-1,2 gün) 

32.5°C (2 gün) + 25°C 

AC (%0.01) 

E&R Bhatia ve 

ark., 2017 

B
.o

le
ra

ce
a

 v
ar

. 
a
ce

p
h
a
la

 L
. 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık + 

AC + Metilen 

mavisi 

Tomurcuklar (4°C-1 gün) 

33°C (1 gün) + 25°C 

AC (% 1) 0.1 ml/petri  

Metilen mavisi  

(8 ve 12 nM/petri) 

 

 

E&R 

 

Chen ve 

ark., 2019 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık + 

+ VcNa 

Tomurcuklar (4°C-1 gün) 

33°C (1 gün) + 25°C 

VcNa (4 µM) 

 

E&R 

Chen ve 

ark., 2022 

Yüksek sıcaklık 33°C (1 gün) + 25°C 

 

E&R Wang ve 

ark., 2011 

Yüksek sıcaklık + 

Ortam yenileme 

32°C (2 gün) + 25°C 

NLN-16+50 mg/l kolhisin 

(48 saat) / NLN-16 

 

E&R 

 

Zhang ve 

ark., 2008 

R
a
p
h
a
n
u
s 

sa
ti

vu
s 

L
.  

Yüksek sıcaklık + 

Kolhisin 

 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

Kolhisin (50 mg/l) 

 

K 

 

Tuncer, 

2017 

B
. 

ra
p
a

 L
. 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek sıcaklık +  

BDM 

Tomurcuklar (4°C-10 gün) 

32.5°C (1 gün) + 25°C 

BA (0.1 mg/l) 

 

E&R 

Takahashi 

ve ark., 

2012 
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Tablo 2: (Devam) 

 

 
E: embriyo, R: rejenerasyon, K: kallus, NLN-13: % 13 sakkaroz içeren NLN ortamı, NLN-16: 

% 16 sakkaroz içeren NLN ortamı, AC: aktif kömür, BDM: büyümeyi düzenleyici madde, 

NAA: naftelen asetik asit, BA: benzil adenin, AgNO3: gümüş nitrat, MES: etansülfonik asit, 
VcNa: askorbik asit sodyum tuzu. 
 

 

Tür Uygulama Protokol Sonuç Kaynak 

B. rapa ssp. 

rapa L. 

Soğuk ön 

uygulaması + 

Yüksek pH + 

AC  

Tomurcuklar  

(10°C-2 gün) 

pH: 6.6 

  

K&E&R Shumilina 

ve ark., 

2020 

B. rapa var. 

multiceps 

Yüksek 

sıcaklık + AC 

+ Brassinolide 

33°C (1 gün) + 25°C 

0.1 ml/petri 

0.01-0.02 mg/l 

brassinolide 

 

E&R 

Jia ve ark., 

2019 

 

B. rapa ssp. 

chinensis 

Yüksek 

sıcaklık + 

 AC + 24-

epibrassinolid 

32°C (2 gün) + 25°C 

% 1 AC (0.25 

ml/petri)  

24-epibrassinolide  

(0.4  x 10-7 M/petri) 

 

E&R 

 

Shumilina 

ve ark., 

2015 

B.campestris 

L. ssp. 

chinensis 

Makino var. 

communis 

Yüksek 

sıcaklık + AC 

+ Sodyum 

nitrofenol 

33°C (1 gün) + 25°C 

0.1 ml AC /petri 

Sodyum 

nitrofenol  

(0.05, 0.1 mg/l) 

 

E&R 

Fang ve 

ark., 2022 

B. campestris 

L. ssp. 

chinensis L. 

Makino 

var. utilis 

Tsen et Lee 

Yüksek 

sıcaklık + AC 

+ VcNa 

33°C (1 gün) + 25°C 

0.1 ml AC/petri  

VcNa (0.2 ve 1 µM) 

 

E&R 

 

Niu ve ark., 

2019 
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SONUÇ 

 

Günümüzde Brassicaceae familyası türlerde, dihaploid hatların 

üretiminde mikrospor kültürü tekniğinin kullanımı giderek 

yaygınlaşarak bitki ıslah programlarında yerini almaya başlamıştır. Bu 

teknikte, haploid embriyo oluşumunu sağlayabilmek için, henüz erken 

dönemdeki mikrosporlara (çoğu türde geç tek çekirdekli mikrospor 

gelişme dönemi) bazı uygulamalar yapılarak gelişim sporofitik yöne 

kaydırılabilmektedir.  

 

Haploid embriyo oluşumunu uyarıcı uygulamalar türlere göre farklılık 

göstermektedir. Ancak tüm Brassica cinsi türlerde mikrospor 

embriyogenesis çalışmalarında,  kültüre alınan mikrosporlara kültürün 

ilk günlerinde yüksek sıcaklık şoklarının (30°C–35°C; 1–4 gün) 

yapılması zorunlu bir uygulamadır. Yüksek sıcaklık şokunun dışında, 

kültüre alınan mikrosporlara aktif kömür uygulamasının yapılması da 

sık kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

uygulamaların dışındaki haploid embriyo oluşumunu uyarıcı 

uygulamalar (kolhisin, AgNO3, CoCl2, metilen mavisi, yüksek pH, 

ortam yenileme uygulamaları, MES ve arabinogalakton proteinleri, 

sodyum nitrofenol, brassinolide uygulamaları, metilen mavisi, askorbik 

asit sodyum tuzu uygulamaları, tomurcuklara yapılan soğuk şokları 

vs.), genotiplere göre farklılık göstermekte olup, bu uygulamaların her 

genotip için optimize edilmesi gerekmektedir. Özellikle son yıllarda 

farklı araştırıcılar tarafından farklı Brassica türlerinde yapılmış 

çalışmalarda, yüksek sıcaklık şoklarının ardından kültürlerde görülen 

hızlı mikrospor ölümlerinin önüne geçebilmek ve bu sayede embriyo 
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oluşumunu uyarmak amacıyla kültüre alınan mikrosporlara askorbik 

asit, askorbat, glutathione, L-askorbik asit sodyum tuzu gibi 

uygulamalarının da yapıldığı dikkat çekmektedir. Kültüre alma 

işleminden önce, tek çekirdekli mikrosporları içeren tomurcuklara 

yapılan farklı sürelerdeki soğuk ön uygulamalarının (4°C) ise; genotip 

seçici bir uygulama olduğu, bazı genotiplerde embriyo oluşumunu 

uyarıcı etkide bulunurken, bazılarında olumsuz etki yaptığı 

belirtilmiştir. 

 

Burada sunulan çalışmada, Brassicaceae familyası sebzelerinde 

mikrospor kültürü tekniğinin uygulanışı ve türler bazında teknikte 

başarı sağlayan protokoller hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.  
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GİRİŞ 

 

Sebzeler içerdikleri vitaminler, mineraller, fitokimyasal bileşikler ve 

diyet lifi içerikleri nedeniyle insan sağlığı için önemlidir. Özellikle 

antioksidan vitaminler (A, C ve E vitamini) ve diyet lif içeriği 

bakımından insan sağlığında önemli rollere sahiptir. Yeterli sebze 

tüketimi diyabet, kanser, obezite, metabolik sendrom, kalp ve damar 

hastalıkları gibi bazı kronik hastalıklara karşı koruyucu olabileceği gibi 

bu hastalıklara bağlı risk faktörlerini de azaltabilir (Ülger ve ark., 2018). 

Brassicaceae familyasına ait bitkiler dünyanın ekonomik açıdan en 

önemli bitki gruplarından birini oluşturmaktadır. Brassicaceae 

familyasının, dünya çapında 100'den fazla cinse ait 1.800'den fazla türü 

bulunmaktadır. Birçok sebze, tarla ve yağ bitkisini içeren çok önemli 

bir familyadır. Bu familyanın üyeleri bazen arkaik familya adları olan 

Cruciferae ile de anılır veya kısaca turpgiller olarak adlandırılır. 

Lahana, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, karalahana ve alabaş, 

Brassicaceae cinsinde bilinen en yaygın sebze türleridir (Welbaum, 

2015).  

 

Brassicaceae familyasında bulunan sebze türleri düşük yağ ve protein 

içeriği, yüksek vitamin, lif ve mineral değerlerine sahiptir. Ayrıca, 

yüksek miktarda fenolik bileşiğe ve bu türleri diğer sebzelerden ayıran 

glukozinolatlar denilen benzersiz türde bileşiklere sahiptirler (Cartea ve 

ark., 2011; Poveda ve ark., 2020). Brassica ürünlerinin popülaritesi, 

besin değerleri ve antikanser, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri 

nedeniyle artmaktadır. Besleyici olarak, bu sebzeler az yağlıdır, yüksek 

C ve E vitaminlerine sahiptir. P, S, Cl, Ca, Fe, Sr, K, Cr, Mn, Se ve Zn 
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gibi minerallerini ve yüksek lif içerir. Ayrıca antosiyaninler, 

flavonoidler, terpenler, S-metil sistein sülfoksit, kumarinler ve diğer 

küçük bileşikler gibi insan sağlığına faydalı önemli fitokimyasallar 

içerirler.  

 

Türkiye’de Brassicaceae familyasındaki sebzelerin yaklaşık 47 000 ha 

alanda yaklaşık 1.5 milyon ton toplam üretimi yapılmakta olup (TUİK, 

2021), Türkiye bu üretim ile dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Brassicacea familyasındaki sebzeler içinde ülkemizde 2021 üretim 

miktarlarına göre; 200 472 tonunu kırmızı lahana, 59 043 tonunu yaprak 

lahana, 2 698 tonunu bürüksel lahanası ve en fazla üretim ile 597 910 

tonunu beyaz baş lahana oluşmaktadır (TUİK, 2021).  

 

Sebze yetiştiriciliğinde üretim miktarı ve kalitesinin artırılması 

gübreleme, sulama, tarımsal mücadele ve kaliteli tohum gibi girdilerin 

zamanında, yeterli, düzenli ve dengeli şekilde kullanılması ile mümkün 

olur. Bu girdiler arasında bitkisel üretimi sınırlandıran en önemli 

faktörlerden biri de kısıtlı su kaynaklarıdır (Ashraf ve ark., 2002; Gong 

ve ark., 2005). Kuraklık ve tuzluluk dünyada tarımsal üretimi 

sınırlandıran en önemli abiyotik stres sorunları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dünya tarım alanlarının yaklaşık olarak % 45’i sürekli 

olarak kuraklık stresine maruz kalmaktadır (Ashraf & Foolad, 2007).  

Sebzelerde verim ve kalite, kuraklık stresinden son derece olumsuz 

etkilenir (Maggio ve ark., 2005). 

6 

Başarılı bir sebze yetiştiriciliği için su vazgeçilmez büyüme 

faktörlerinden biridir. Sebzeler, normal vejetatif ve generatif büyüme 
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ve gelişme gösterebilmeleri için suya gereksinim duyarlar (McCollum, 

1992). Kısa süreli su stresine maruz kalan sebzeler yapraklardan 

meydana gelen su kaybını azaltmak için stomalarını kapatma yoluna 

giderler (Decoteau, 2000). Bununla birlikte, uzun süreli kuraklık 

durumunda bitkilerde geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelir ve 

nihayetinde bitkinin ölümü gerçekleşir. Kuraklığın bitkiler üzerine 

etkisi kompleks ve değişken olup, diğer iklim faktörleriyle etkileşim 

gösterebilmektedir. Kuraklığın bitkilerin tohum çimlenmesini, fide 

çıkışını, hipokotil uzunluğunu, su alımını ve kuru madde rezervlerinin 

taşınımını, kök uzunluğunu, fotosentetik aktiviteyi, karbon 

asimilasyonunu, kuru madde oluşumunu, çiçeklenmeyi, çiçek tozu 

oluşumunu, döllenmeyi ve nihayetinde verim gibi birçok fizyolojik ve 

biyokimyasal olayı olumsuz etkilediği bilinmektedir (Cornic & 

Masacci, 1996). Kuraklık, bitkilerde fotosentezin engellenmesi sonucu 

klorofil içeriği ve bileşenlerinde çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. 

Ayrıca, Kelvin döngüsünde görevli enzim ve fotokimyasal aktivitelerde 

aksaklıklara neden olmaktadır. Bitkinin fotosentetik düzeninde oluşan 

aksamalar sonucu reaktif oksijen radikalleri (ROS) ile antioksidan 

savunma mekanizmaları arasındaki denge bozulur. Stres sonucu, ROS 

birikimine neden olarak proteinlerin ve diğer hücresel bileşenlerin 

yapısı bozulur (Kuşvuran, 2010). 

 

Su, tarımda ürün çeşitlendirmesi ve üretimi için baskın faktörlerden 

biridir. Dünyada bazı bölgelerde su varlıklarının %80'den fazlası 

tarımsal sulama için kullanılmaktadır. Sulu bitki üretimi, tüm dünya 

için toplam gıda arzının yaklaşık %40'ına katkıda bulunması nedeniyle 
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küresel gıda güvenliği için önemlidir. Dünyanın ekonomik açıdan en 

önemli sebze üretim bölgeleri, verimi ve kaliteyi en üst düzeye 

çıkarmak için ek sulamanın gerekli olduğu Akdeniz, yarı kurak veya 

çöl iklimlerine sahiptir (Cahn & Johnson, 2017). Bütün sebze türleri 

için sulama çok önemli olup, ekim ve yetiştirme mevsimine bağlı 

olarak, yetiştirilen tür için optimal sınırları aşmamalıdır. Çünkü aşırı 

nem, bitkilerde hastalık ve köklerin boğulmasına ve kalitenin 

azalmasına neden olmaktadır.  

 

Sulamanın amacı, bir tarlanın her yerinde homojen bir şekilde en 

yüksek verim ve kalite için yeterli toprak nemini korumaktır. Bir 

sulama sistemi suyu ne kadar az homojen bir şekilde uygularsa, tarlanın 

tüm kısımlarında yeterli toprak nemi sağlamak için o kadar fazla su 

uygulanır. Aşırı doygun hale gelen alanlarda sızıntı ve/veya akıntı 

meydana gelebilir ve yeterli miktarda su almayan alanlarda ürün miktar 

ve kalitesi olumsuz etkilenir (Mal & Kaupur, 2019; Shams & Farag, 

2019). Brassica sebzeleri genellikle yüksek su gereksinimlerine 

sahiptir. Lahanagiller genellikle yüzlek köklü bitkilerdir ve kuraklığa 

oldukça hassastırlar. Bu tip bitkilerde düzenli sulama ve toprak 

nemimin muhafazası ürün verim ve kalitesi için çok önemlidir. Toprak 

nemi %60'ın altına düştüğünde sulama gereklidir. Su birikmesini 

önlemek için toprak iyi drenajlı olmalıdır (Masariramb ve ark., 2020). 

 

Bitkisel üretimde su verimliliğinin arttırılması, artan sulama maliyetleri 

ve dünya çapında ilerleyen su kıtlığı ile birlikte daha da önem 

kazanmaktadır. Damla sulama gibi yüksek hassasiyetli sulama 

sistemleri, yeterli sulama yönetimiyle birleştiğinde, yüksek verim ve 



187 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
 

kaliteyi korurken sulama suyu gereksinimlerini azaltabilir (Kumar & 

Sahu, 2013). Doğru miktarda suyun doğru zamanlaması, bu hedeflere 

ulaşmak için temel bileşendir. Ürün sulama planlaması, en basit 

durumda çiftçilerin deneyimlerine dayanırken, toprak su dengesi 

hesaplamaları, toprak nemi veya uzaktan bitki algılama yöntemleri 

veya ürün büyüme simülasyon modellerinin uygulanmasıyla daha 

objektif yaklaşımlar sağlanır. Su kaynaklarının kısıtlı olması, iklim 

değişikliği ve dünya nüfusunun artması gibi pekçok kısıtlayıcı faktörün 

biraraya gelmesi ile günümüzde tarımsal üretimde sulama ve su 

yönetimi daha fazla önem kazanmıştır. Bu kitap bölümünde Lahanagil 

sebze türlerinde suyun ve sulamanın önemi ile su stresinin bu türlerde 

verim ve kalite üzerine yaptığı etkiler tartışılacaktır. 

 

1. LAHANAGİL SEBZELERİNDE SU İHTİYACI VE SULAMA 

YÖNTEMLERİ 

 

Sulama, bitki büyümesi için gerekli olan suyun doğal yollarla 

karşılanamayan miktarının bitki kök bölgesine iletilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Sulama, yağış miktarının sınırlı ve düzensiz olduğu 

alanlarda doğal yağışı desteklemek olarak da açıklanabilir. Bununla 

birlikte, toprağın çok verimli olduğu, ancak çok az yağışın olduğu veya 

hiç yağışın olmadığı alanlarda, sulama kaçınılmazdır. Yetersiz sulama 

uygulaması mahsulde su stresine ve verimin düşmesine neden olur. 

Aşırı sulama uygulaması ise bitki için zararlı olduğu gibi yüzey akışı ve 

toprak erozyonu yoluyla bitki besin maddelerinin kaybına, su 

kaynaklarının yanlış kullanılmasına, hatta kirlenmesine neden olabilir. 

Sulamada istenen sulama sıklığı toprak yapısı, bitki kök yapısı, 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 188 

 

topoğrafya, evapotranspirasyon (ET), yağış, bitki türü ve bitkinin  

gelişme aşaması gibi faktörlere bağlıdır (Hanson ve ark., 2003). 

 

Başarılı bir sulama planlaması yapılarak lahanagillerin üretiminde elde 

edilen net gelir artırabilir.  İyi planlanmış bir sulama programı artan su 

kullanım etkinliğini ve daha düşük bir sulama maliyetini beraberinde 

getirir. Diğer sebzelerde olduğu gibi lahanagillerde de ürün miktarının 

sürdürülebilir bir şekilde artırmanın anahtarı iyi bir sulama planlaması 

ve su yönetimi yapıldığında mümkün olacaktır. Sonuç olarak, 

yetiştiriciliği yapılan ürünün su ihtiyaçlarına göre sulamanın 

planlanması, yetersiz veya aşırı sulama olasılığını dolayısıyla da 

sulamadan kaynaklanacak ürün kayıplarını da azaltacaktır.  Aynı 

şekilde, sulama miktarının ve zamanının doğru belirlenmesi dolaylı 

olarak gübre kullanım etkinliğini, toprak sürdürülebilirliğini ve 

ekonomik geliri de artırır. 

 

1.1. Su İhtiyacı 

 

Brassica familyası bitkileri kuru ve kurak koşullara karşı hassastır ve 

toprak nem seviyeleri düştüğünde büyüme fonksiyonunu durdururlar. 

Bu nedenle, bu bitkilerden maksimum verim elde etmek için kuru 

dönemlerde periyodik sulama gereklidir. Dikkat edilmesi gereken bir 

diğer hususta lahanagillerin yetişme dönemi boyunca ideal bir toprak 

neminde tutulması gerekliliğidir. Çünkü kuru dönemleri şiddetli 

yağmur veya sulama takip ettiğinde, Brassica mahsullerinin bazı 

fizyolojik bozukluklar geliştirmektedir. Ürünün pazar değerini 

düşürebilecek bu gibi durumların engellenmesi ve en yüksek verimin 
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elde edilmesi için yetişme dönemi boyunca düzenli bir su yönetimi 

esastır.  

 

Lahanagil sebzelerinde, verimi artırmak için su miktarının ve suyun ne 

zaman uygulanması gerektiğinin bilinmesi gerekir. Sulamayı 

planlamak için kullanılan birçok strateji olmasına rağmen, bitki su 

ihtiyacına dayalı olarak sulamanın programlanmasının sebze üretimi 

için çok etkili olduğu düşünülmektedir (da Silva ve ark., 2019a). Bu 

yöntem, bitki gelişiminin her bir büyüme aşamasının günlük bitki 

evapotranspirasyonuna (ETc) dayalı olarak sulama suyu miktarının 

belirlenmesinden oluşur.  

 

Günlük referans evapotranspirasyon (ETo): Referans bir bitki ile 

kaplanmış bir toprak yüzeyinden oluşan buharlaşmayı temsil ederken, 

bitki katsayısı (Kc) ise yetiştirilen bitkiye özel olarak belirlenmiş bir 

katsayıdır. Allen ve ark., (1998) tarafından FAO - 56’da açıklandığı 

üzere FAO bitki katsayıları yöntemi ile tekil bitki katsayısı (Kc) 

deneysel olarak elde edilebilir ve bitkinin fizyolojisini, örtü derecesini, 

verilerin toplandığı bölgeyi, referans bitki su tüketimi (ETo) 

değerlerinin hesaplandığı yöntemi yansıtır. ETc, Eto ve bir bitki 

katsayısı (Kc) ile çarpılarak hesaplanır.  

 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 190 

 

 

 

Şekil 1:  Lahangillerde bitkileri (lahana, yeşillikler, brokoli ve karnabahar) için erken 

sezon (Kcini), sezon ortası (Kcmid) ve sezon sonu (Kcend) boyunca ekimden sonraki 

haftalarda bitki katsayısı  (Kc) (da Silva ve ark., 2019b). 

 

Brassica bitkileri için Kc başlangıç (Kcini.; fide aşaması), sezon ortası 

(Kcmid) (büyüme aşaması) ve sezon sonu (Kcend) (hasat aşaması) olarak 

bölünmüştür (Şekil 1). Kcini (0.7), tohum ekiminden, bitkiler yaklaşık 

10 ila 150 cm boyunda olduklarında, tohumlamadan yaklaşık üç ila dört 

hafta sonra meydana gelen nakil dönemine kadar kullanılır. Dikimden 

sonra bitkiler, yaprak alanı büyüdüğünde vejetatif büyüme aşamasına 

girerler. Bu aşamada, bitkilerin bir Kcmid (1.05) değerleri kullanılır. Bu 

değer bitkisel üretim döngüsünde gözlemlenen en yüksek değerdir. 

Mahsulün su talebinin yüksek olduğu bu dönem, ekimden sonra 12 

haftaya kadar sürebilir ve su açığının verimi sınırlamamasını sağlamak 

için uygun sulama programı çok önemlidir. Hasattan bir veya iki hafta 
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önce bitkinin su ihtiyacı azalır ve Kcend (0.95) değeri kullanılır (da Silva 

ve ark., 2019b).   

 

Lahanagillerde su ihtiyacı ekim tarihine bağlı olarak değişecektir. ETc 

sıcaklık, güneş radyasyonu, bağıl nem ve rüzgar hızı gibi hava 

değişkenleriyle ilişkili olduğundan bu beklenen bir durumdur (Allen ve 

ark., 1998). Bahar mevsiminde Brassica bitkilerinin ekimi yapan 

yetiştiricilerin daha yüksek hacimlerde sulama yapması gerekecek iken 

sonbaharda yapılan geç ekim tarihleri, erken ekim tarihlerine kıyasla 

daha az su gerektirir. 

 

Lahana, su stresine orta derecede duyarlı olarak sınıflandırılmıştır ve 

baş oluşum dönemi diğer dönemlere göre daha hassastır (Adeniran ve 

ark., 2010). Genel bir şekilde lahana için en kritik sulama döneminin 

hasattan önceki son 3 ila 4 hafta içinde gerçekleştiği bilinmektedir. 

Adeniran ve ark., (2010) yürüttükleri çalışmada lahana 

Evapotranspirasyon (ETc) değerini 28.2 ila 40.9 mm/gün arasında 

belirlemişlerdir. 

 

Genel olarak lahana, kesintisiz büyüme için haftada 2.5-3.8 cm su 

gerektirir. Lahana kumlu topraklarda yetiştirildiğinde veya 

evapotranspirasyon yüksek olduğunda daha fazla su gerekebilir 

(Welbaum, 2015). Haftada en az 2.5 cm su uygulama kuralı, daha çok 

kumlu topraklarda olmak üzere, lahanagiller için geçerlidir. Özellikle 

kumlu topraklarda, toprak nemi uzun süreler boyunca tarla 

kapasitesinin %50'sinin altında kaldığında verim azalması meydana 

gelebilir. Fide dönemindeki kuraklık bitki gelişimi olumsuz 
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etkileyebilir. Öte yandan aşırı nem, özellikle erkenci çeşitlerde 

olgunluğu geciktirebilir ve verimi azaltabilir. Hasata yakın çok fazla 

sulama, kafaların çatlamasına neden olarak ürünün ekonomik değerini 

düşürebilir (Welbaum, 2015). Nematodların, kök hastalıklarının, 

böceklerin ve yabani ot rekabetinin neden olduğu hasar, nem stresi 

altındaki lahana türlerinde daha belirgindir. Birçok bölgede, bitkilerin 

tamamen sulanmasını sağlamak için son sulama, hasattan birkaç gün ila 

1 hafta önce planlanır (Rimmer ve ark., 2007). Brokoli, brüksel lahanası 

ve karnabahar gibi diğer lahanagiller familyası bitkileri de lahanaya 

benzer şekilde kesintisiz büyüme için haftada 2.5-3.8 cm su gerektirir 

ve dikkat edilmesi gereken hususlar lahana ile benzer şekilde 

belirtilmiştir (Welbaum, 2015).  

 

Su tasarrufu tercihen ürün yetiştirme döneminin başında yapılmalıdır. 

Baş oluşum dönemindeki su eksikliği, buruşuk ve biçimsiz başlara yol 

açar. Kök derinliği 0.5 m'ye kadar uzayabilir, ancak sulama 

koşullarında kökler esas olarak üst 0.3 m toprak derinliğinde yoğunlaşır 

(Miller ve ark., 1977). Uygulanan su hacmine bağlı olarak lahanada baş 

boyutu ve ağırlığı, yaprak ağırlığı ve verim artırılabilir (Gancharyk & 

Paulenka, 1975). Bununla birlikte, Aşırı nem veya zayıf drenaj, siyah 

çürüklüğün (X. campestris) ve Phytophthora kök çürüklüğünün 

gelişmesine katkıda bulunabilir (Rimmer ve ark., 2007). Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde haftada iki kez ortalama 2.57 – 5.81 mm/gün 

üzerinden sulama yapılması lahana üretimi için uygun bulunmuştur 

(Gancharyk & Paulenka, 1975). 
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1.2. Sulama Yöntemi  

 

Sulama yönteminin belirlenmesinde dikkate alınması gereken pek çok 

değişken söz konusudur. Su kaynağı yeri ve miktarı, toprak özellikleri, 

arazinin topoğrafik özellikleri, bitki özellikleri, iklim koşulları ve 

ekonomik koşulları da dikkate alarak sulama yöntemi seçilmelidir. Bu 

nedenle tek bir yöntemin genel olarak tavsiye edilmesi güçtür. Ancak 

hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sulama yöntemiyle, sulanacak 

alanda homojen bir su dağılımının sağlanması; derine sızma ve yüzey 

akış kayıplarının en az düzeyde olması, dolayısı ile yüksek sulama 

randımanlarının elde edilmesi sürdürülebilir bir sulama yönetimi için 

gereklidir.  

 

Sulama yöntemleri, yüzey sulama yöntemleri, basınçlı sulama 

yöntemleri ve toprak altından kapillar kuvvetlerin etkisi ile bitki kök 

bölgesine suyun iletildiği yüzey altı sulama yöntemleri olarak üç ana 

grupta incelenmektedir. Yüzey sulama, dışarıdan herhangi bir enerji ve 

basınç gerektirmeden arazi eğiminden dolayı suyun yerçekimi ile 

hareket etmesinden yararlanılarak yapılır. Karıkla sulama, yüzey 

sulamanın en yaygın yöntemlerinden biridir ve çoğunlukla düşük 

uygulama verimliliği ve arazi tesviyesi için yüksek işçilik 

gereksinimleri gerektirir (Sayari ve ark., 2019). Yüzey sulama 

yöntemlerindeki kayıplar, toprak yüzeyinden doğrudan buharlaşma, 

yüzeysel akış ve su dağıtım sistemlerindeki sızıntılardır. Tarlanın alt 

ucunda depolanan su tekrar üst kısma yönlendirilebilirse akış kayıpları 

en aza indirilebilir. Kaplamasız dağıtım sistemlerinde veya açık 

kanallarda su kayıpları, kanalların toprak dokusuna, kanal ağının 
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uzunluğuna bağlıdır ve ortalama %10-15'tir (Solomon, 1988). Bu 

yöntemler gerek su tasarrufu gerekse sulu tarımın sürdürülebilirliği 

adına olumsuz etkilere sahip olmasına rağmen hala en yaygın biçimde 

kullanılan sulama yöntemlerini oluşturmaktadırlar.  

 

Basınçlı sulama yöntemlerinde ise bir güç kaynağından ya da arazinin 

topoğrafik özelliklerinden yararlanarak elde edilen enerji ve basınç ile 

su toprağa farklı sistemlerle (damla, yağmurlama, mini spring vb.) 

uygulanmaktadır. Yağmurlama sulamanın mikro iklim üzerinde olumlu 

bir etki yaratması, arazinin bölünmesini ortadan kaldırması, yüksek 

geçirgenliğe sahip arazilerde de ürünlerin sulanmasına izin vermesi ve 

sulama suyu miktarının doğru belirlenmesine izin vermesi gibi bazı 

faydaları vardır (Bute ve ark., 2021). Bununla birlikte yağmurlama 

sulama ile ilgili birincil kayıplar, damlacıklardan ve ıslak toprak 

yüzeylerinden buharlaşma, istenmeyen bitki örtüsünden terleme, 

rüzgarla sürüklenme, tarla sınırı kayıpları, sızıntılar olarak 

sayılmaktadır (Keller & Bleisner, 1990; Li, 1998). Damlama sulama 

sisteminde fazla su uygulaması olmadığında kayıplar çok düşüktür. 

Bunun nedeni, suyun boru sistemleri ile iletilmesi ve toprak hacminin 

sadece küçük bir kısmının ıslanmasıdır. Ayrıca bu sistem ıslatılan 

yüzey miktarını büyük ölçüde azaldığından daha az 

evapotranspirasyona yol açar (Jemal, 2018). Damlama sulamanın en 

önemli avantajının sık aralıklarla az miktarda su uygulama imkanı 

sağlamasının yanı sıra üretimin nitelik ve nicelik olarak 

iyileştirilmesine, işçilik maliyetinin düşürülmesine ve gübre 

verimliliğinin artırılmasını sağlamasıdır (Goldberg ve ark., 1970). 
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Genel olarak lahanagiller suya orta derece duyarlı veya hassas olarak 

sınıflandırılmaktadır. Lahana bitkisinin su ihtiyacı yüksektir, bu 

nedenle kuraklıktan önemli ölçüde etkilenmektedir. Lahananın daha 

fazla suya ihtiyaç duyduğu kritik dönem, dikimden hemen sonra ve 

gelişimin ilk aşamalarındadır, çünkü kökler henüz az gelişmiştir ve bu 

nedenle su eksikliği ölümcül olabilir. Bununla birlikte, aşırı sulama da 

istenmeyen hastalıklar gibi pek çok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Lahana bitkisinin sulanmasında sık ama düşük akışlı bir 

sulama yönetimi benimsenmelidir. Bu imkanlar su tüketimini de 

azaltan, daha fazla sulama homojenliği sağlayan ve suyu köklerde 

yoğunlaştırarak yabani ot görünümünü ortadan kaldıran damla sulama 

yöntemi sayesinde mümkün olmaktadır. Genel olarak lahana 

sulamasında sulama suyunun yeterli ve homojen bir şekilde dağıtılmış 

olması beklendiğinden, en iyi baş ağırlığını elde ederek lahanada daha 

yüksek verim sağlamak için günlük sulama yapılması önerilmektedir. 

Optimum lahana verimi elde etmek ve sınırlı su kaynaklarını uygun 

şekilde tahsis etmek için lahana günlük ve akşamları sulanmalıdır 

(Mangal ve ark., 1984). Ülkemizde lahanagiller pek çok farklı yöntemle 

sulanmaktadır. En çok yağmurlama sulama yöntemi kullanılırken,  

bunu karık, bordür, havza ve damlama sulama yöntemleri izler (Acar & 

Paksoy, 2006). Yağmurlama sulama yönteminde olduğu gibi üstten 

sulama, suyu damla sulama yöntemine göre daha az verimli kullanır ve 

yaprak hastalığına neden olabilir. Tınlı toprakların olduğu düz alanlarda 

karık sulama da kullanılabilir. Bununla birlikte, aşırı nem, özellikle 

erkenci çeşitlerde olgunluğu geciktirebilir ve verimi azaltabilir. 
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Prabhat ve ark. (1999), Hindistan'da damlama, mikro yağmurlama ve 

yüzey sulama yöntemlerinin lahana verimine etkisi üzerine araştırmalar 

yapmıştır. Damlama, mikro yağmurlama ve yüzey sulama 

yöntemlerinde verim sırasıyla 38.97, 40.23 ve 33.76 t/ha bulunmuş, en 

düşük verim yüzey sulama yönteminden elde edilmiştir.  

 

Suyun kök bölgesine eşit ve aynı zamanda istenilen aralıklarla 

uygulanmasına yardımcı olacak sulama yöntemlerinden birisi olduğu 

için seçilen damla sulama yöntem ile Hindistan'da yapılan bir arazi 

çalışmasında, lahana verimi ve su kullanım etkinliği düşünüldüğünde 

en iyi sonuçların  %80 ET seviyesinde yapılan sulamanın tam sulamaya 

oranla çok daha etkili olduğuna karar verilmiştir (Harris ve ark., 2014). 

Bir diğer çalışmada ise tarla su tutma kapasitesinin %80 seviyesinde 

yağmurlama sulama yöntemi ile sulanan lahana çeşitleriyle yapılan 

tarla denemeleri diğer kullanılan yöntemlere göre en yüksek verimle 

sonuçlanmıştır (Gancharyk & Paulenka, 1975).  

 

Ayrıca, brokoli'nin damla, yağmurlama ve yüzey sulama yöntemlerine 

tepkisini değerlendirmek için Himanshu ve ark. (2013) tarafından 

yürütülen çalışma sonunda yarı kurak iklim koşullarında daha yüksek 

pazarlanabilir verim elde etmek için ürünün damla veya mikro 

yağmurlama sulama yöntemi ile pan buharlaşmasının % 150-160'ında 

sulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Acar & Paksoy  (2006) yürüttükleri çalışmada iki farklı kırmızı lahana 

çeşidinde damlama yağmurlama ve karık sulama yöntemlerinin verim 

ve bazı bitki özellikleri üzerine etkilerinin belirlemek amacıyla 
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yürüttükleri çalışmada en yüksek ortalama baş çapını damla suma 

yönteminde 15.29 cm olarak ölçmüşlerdir. Yağmurlama sulama 

yönteminde bu değer 14.24 cm ve yüzey sulama yönteminde ise 13.82 

cm olarak belirlenmiştir. Farklı sulama yöntemlerinin ortalama baş 

yüksekliğine etkisi de önemli bulunmuş en yüksek ortalama baş 

yüksekliği damla sulamada 15.03 cm olarak ölçülmüş ve bunu 

yağmurlama sulama yöntemi (14.01 cm) ve yüzey sulama yöntemi 

(13.59 cm) izlemiştir. Yine aynı çalışmada ortalama baş ağırlığı en 

yüksek (849.6 g) damla sulama yönteminde, en düşük (481.4 g) ise 

yüzey sulama yönteminde bulunarak damla sulama yöntemi ile 

ortalama baş ağırlığının yüzey sulama yöntemine göre %76.49 arttığı 

belirtilmiştir.  

 

Sonuç olarak lahanagillerin sulama yöntemi ve su ihtiyacı iklime, 

mahsul çeşidine, toprak tipine ve tarımsal uygulamalara göre 

değişmektedir. Bu bitkilerde verim ve su kullanım etkinliği uygulanan 

başarılı bir su ve sulama yönetimi ile daha iyi seviyelere çıkabilir. Bu 

nedenle ürünün su ihtiyacı ve sulama yöntemi, özellikle iklim 

değişikliği açısından sürdürülebilir tarıma adanmış yetiştiricilik 

stratejileri düşünülerek yapılmalıdır. 

 

2. LAHANAGİL SEBZELERİNDE SU STRESİ 

 

Kuraklık stresi, bitkilerin büyüme, gelişme ve üretkenliğini sınırlayan 

dolayısıyla tarımsal üretimi tehdit eden en önemli abiyotik streslerden 

biridir. Bitkiler su stresi altında normal büyümesini devam ettiremez, 

bitki su ilişkileri bozulur ve su kullanım etkinlikleri azalır (Razi & 
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Muneer, 2021). Bitkilerin yaşamsal öğelerinden biri olan fotosentez, 

kuraklık stresinden büyük ölçüde etkilenmektedir.  Kuraklık stresi ile 

CO2 asimilasyon oranlarında düşüş, yaprak boyutu, gövde uzaması ve 

kök gelişiminde azalma, fotosentetik pigmentlerde bozulma ve gaz 

değişiminde azalma ile bitkilerde çeşitli olumsuzlukları beraberinde 

getirir (Giordano ve ark., 2021; Razi & Muneer, 2021). Kuraklığa 

dayanıklı bitkiler stoma direncini artırarak su kaybını azaltması, büyük 

ve derin kök sistemleri geliştirerek su alımını artırma ve ozmolitleri 

biriktirme gibi su stresine uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalar 

geliştirirler (Bahadur ve ark., 2011). 

 

Sebzelerin kritik büyüme aşamalarında (çiçeklenme, meyve tutumu 

vb.) su eksikliği, bitkilerin verimini ve kalitesini ciddi şekilde 

etkileyebilir. Örneğin yaprak sebzelerde büyüme ve gelişme dönemi, 

yumru ve kök sebzelerde ise yumru ve kök büyüme dönemleri su stresi 

bakımından kritik dönemler olarak belirtilmektedir (Khalid ve ark., 

2022). 

 

Lahanagil sebze türlerinde su stresinin bitki büyüme ve gelişmesi 

üzerindeki olumsuzlukları ve sonuçta verim ve kalite kayıpları son 

yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Ayrıca 

lahanagillerde kuraklık stresinin yukarıda bahsettiğimiz zararlarından 

başka, yetersiz veya düzensiz sulama nedeniyle çeşitli fizyolojik 

bozukluklara da neden olmaktadır. 

 

Lahanagillerde fizyolojik bozukluklara besin dengesizlikleri ve genetik 

yapının yanısıra sulama bozuklukları da neden olmaktadır  (Norman, 
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1992). Örneğin; lahana ve brüksel lahanasında başta patlama/yarılma 

genellikle şiddetli yağmurlar, aşırı sulama veya lahana hasadının 

gecikmesi nedeniyle meydana gelir. Bu bozukluk, aşırı sulamadan 

kaçınılarak ve uygun sulama ile üniform büyüme sağlanarak 

hafifletilebilir (Masarirambi ve ark., 2011). Uç yanıklığı patojenik 

olmayan bir hastalık olup, lahana, brüksel lahanası ve karnabaharın 

yaprak kenarlarında veya uçlarında nekrozlar oluşturur. Gelişen 

kahverengi lekeler, nakliye ve depolama sırasında parçalanma eğilimi 

gösterirler, böylece çürümeye neden olan mikroorganizmaların girişini 

sağlarlar. Bu probleme kalsiyum noksanlığı, aşırı nitrojene bağlı hızlı 

büyüme, yüksek sıcaklık  neden olabildiği gibi su stresi de bu problemin 

nedeni olarak gösterilmektedir (Guerena, 2006; Masarirambi ve ark.,  

2011). Karnabahar ve brokolide düğme adı verilen küçük, 

pazarlanamayan başların oluşma nedenlerinden biri içinde de yetersiz 

sulama da yer almaktadır (Masarirambi ve ark., 2011). 

 

Sebzelerin su ihtiyacı türe göre farklılık göstermekle birlikte, bitkinin 

gelişme evresi, su seviyesi, su kısıtının süresi, iklim ve toprak faktörleri 

gibi birçok etmen bitkilerin kuraklık stresine karşı tepkilerini 

etkileyebilmektedir. Lahanagil sebzelerinde düzenli sulama bitki 

gelişimi ve verimi açısından önemli olup, türler arasında kuraklık stres 

toleransı ve oluşturdukları mekanizmalar açısından farklılıklar 

görülebilmektedir. Aşağıda bazı lahanagil sebze türlerinin su stresine 

gösterdiği tepkiler daha önce çeşitli araştırmacılar tarafından yapılmış 

çalışmalar doğrultusunda verilmiştir. 
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Lahana, su stresine orta derecede duyarlı olarak sınıflandırılmaktadır 

(Shannon & Grieve 1998; Bute ve ark., 2021).  Beyaz lahana, hızlı 

toprak kuruması durumunda dahi nispeten yüksek terleme oranına 

neden olan büyük yaprak alanı indeksine sahip bir bitkidir. Ayrıca 

bitkinin yaklaşık 50-80 cm derinlikten daha derin (240 cm'den fazla) 

toprak katmanlarına ulaşan yüksek kök yoğunluğu ve hızlı büyüyen bir 

kök sistemine sahip olması su stresine toleransı açısından önemlidir 

(Kristensen, & Thorup-Kristensen, 2004). Lahana için yeterli nemin 

sağlanması gerektiği kritik dönem, yaprakların toplanmaya başladığı 

andan mahsulün hasada hazır olduğu ana kadardır. Bu dönemde 

yetersiz su, verimin düşmesine ve olgunluğun gecikmesine neden 

olmaktadır (Decoteau, 2000). Bununla birlikte lahanada, gençlik 

aşamasındaki (3-4 gerçek yaprak) kuraklık, bitki gelişimini ve homojen 

olgunlaşmayı olumsuz etkileyebilir (Welbaum, 2015). 

 

Kuraklık stresi bitki gelişmesi, kalite ve verimi üzerinde etkili olup, 

lahanada suyun etkin kullanılması gerekmektedir (Bute ve ark., 2021). 

Lahana bitkilerinin su stresine gösterdiği tepkiler bitki organlarına göre 

değişkenlik gösterdiği gibi bitkinin gelişim dönemine göre de 

değişmektedir. Kuraklık stresinin lahana bitkilerinde sürgün gelişimini 

kökten daha fazla engellediği ve sürgün/kök oranında önemli bir düşüşe 

neden olduğu belirlenmiştir (Maggio ve ark., 2005). Lahanada fidenin 

6-7 yapraklı olduğu ve baş oluşumunun başladığı dönem sulama 

açısından  en tehlikeli dönemlerdir  (Bute ve ark., 2021). B. oleracea 

var. capitata' da yaprak sayısı bakımından bitki gelişiminin ilk aşaması 

orta aşamalara göre kuraklığa daha duyarlı olmaktadır (Ackah & Kotei, 
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2021). Bununla birlikte, erken dönem kuraklık stresi etkilerinin, daha 

sonraki büyüme aşamalarında uygun bir sulama ile telafi edilebileceği 

belirtilmektedir (Seidel ve ark., 2017; Bute ve ark., 2021). Artan 

kuraklık ile lahana bitkilerinin gelişiminin ara dönemlerinde klorofil 

içeriğinde azalma daha belirgin olmuştur (Ackah & Kotei, 2021).  

Lahanada kuraklık stresine karşı ilk tepkiler bitki boyu, yaprak alanı 

indeksi, stoma iletkenliği ve biyokütle gelişimi üzerinde 

görülebilmektedir. Nitekim, bitki gelişiminin erken aşamalarında 

kuraklık stresi, beyaz lahanada bitki boyu ve yaprak alanı gelişiminde 

kendini göstererek, gecikmiş bir büyüme şeklinde reaksiyon gösterir 

(Seidel ve ark., 2017). Lahanada su stresi ile fotosentez, sürgün yaş ve 

kuru ağırlıkların azaldığı (Haghighi ve ark., 2020), bitki gelişiminin 

başlangıç aşamasındaki 5-15 günlük kuraklığın yaprak sayısı, yaprak 

alan indeksi ve baş boyutunu önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir 

(Ackah & Kotei, 2021). Bütün bu tepkilerin sonucu olarak kuraklık 

stresi baş verimi azaltmaktadır (Seidel ve ark., 2017). Ackah & Kotei 

(2021), lahana bitki gelişiminin ilk aşamasında kuraklığa maruz 

kaldığında verim düşüşünün daha fazla olduğunu, başlangıç ve gelişme 

dönemlerinde 7 günlük kuraklıkta bile verim düşüşü gözlenirken, orta 

dönemde ise 9 günlük kuraklıkta verim düşüşünün kritik düzeyde 

olduğunu belirlemişlerdir.  Lahanada baş oluşum döneminin kuraklık 

stresine daha hassas olduğu (Shannon & Grieve, 1998), bitki 

gelişiminin orta aşamasındaki kuraklık stresinin bitkide nem içeriğini 

azaltarak verimi düşürdüğünü ve bunun sonuncunda da daha sonra baş 

ağırlığını azaldığı belirlenmiştir (Ackah & Kotei, 2021).  Yapılan bir 

çalışmada, lahanada tarla kapasitesini korumak için tam sulamanın baş 
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oluşumunun başlamasından birkaç hafta sonrasına kadar önerildiği, 

köklerin daha derin toprak katmanlarına ulaştığı ve toprak suyunu 

tüketebildiği sonraki büyüme aşamalarında daha az sulama 

gerekebildiği veya hiç sulama olmayabileceği belirlenmiştir. Bununla 

birlikte, geç büyüme aşamalarında yeterli su sağlanırsa, beyaz lahanada 

erken kuraklık etkilerinin önemli ölçüde telafi edebileceği belirtilmiştir 

(Seidel ve ark., 2017). 

 

Karnabaharda bitkinin tüm büyüme aşamalarında kuraklık stresine 

karşı hassasiyet fazladır. Bitkide kuraklık ile büyümede azalma 

meydana gelir, kuru madde üretimi ve verim su eksikliği nedeniyle 

önemli ölçüde azalır (Cheruth ve ark., 2009). Shams & Farag (2019) 

yaptıkları çalışmada tarla kapasitesinin %70’inde sulanması ile 

karnabaharda birçok büyüme parametresinde ve toplam veriminde 

önemli düşüşün olduğu, bununla birlikte tarla kapasitesinin %85’i ile 

sulanması durumunda büyüme parametreleri, toplam verim miktarı ve 

kalitesinde meydana delen azalmanın %100 tarla kapasitesi ile 

karşılaştırıldığında kabul edilebilir düzeyde olduğu belirtilmiştir. 

Kuraklık stresi ile karnabahar fidelerinde kuru madde üretiminin 

inhibisyonuna yol açan klorofil içeriğinin, net fotosentetik hızının, Gs, 

Ci ve terleme hızının önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir (Wu ve ark., 

2012). Su eksikliği karnabaharda bitki büyümesini baskılamakta, 

yaprak klorofil içeriğini, bağıl su içeriğini, sürgün ve kök P ve K iyon 

konsantrasyonlarını ve toplam çözünebilir protein konsantrasyonlarını 

da önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca bu çalışmada araştırmacılar, su 

stresininkarnabaharda, bağıl zar geçirgenliği, toplam fenolik bileşikler, 



203 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

 
 

prolin, glisinbetain, endojen AsA ve hidrojen peroksit 

konsantrasyonları ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesinde önemli 

artışlar meydana getirdiğini belirlemişlerdir (Latif ve ark., 2016). 

Karnabaharda çiçek tablası dilimleri arasında çiçek yaprağı veya küçük 

yeşil yaprakların gelişimi, çok yüksek sıcaklık veya kuraklığın bir 

sonucu olarak da meydana gelmektedir (Decoteau, 2000). 

Karnabaharın kesintisiz büyümesi için düzenli sulanması gerekir.  

Toprak nemi, özellikle kumlu topraklarda, uzun süreler boyunca %50 

tarla kapasitesinin altına düştüğünde verim düşer, gençlik aşamasındaki 

kuraklık, çiçek tablası boyutunu azaltabilir, kör çiçek oluşumuna, 

düğmelenmeye neden olabilir ve olgunlukta mahsul homojenitesini 

azaltabilir (Welbaum, 2015). 

 

Brokoli, ihtiyaç duyduğu nemin çoğunu toprağın üst kısmından 

aldığından, optimum büyüme ve üretim için doğal yağışı desteklemek 

için sulama gereklidir. Bitki gelişimi sırasındaki su stresi, brokoli baş 

ve sapının büyüme ve kalitesini azalır (Decoteau, 2000). Brokkolide, su 

eksikliği koşullarında sürgün yaş ve kuru ağırlıkları, sürgün uzunluğu, 

glisin betain ve klorofil içerikleri azalmakta, stresin bitkide meydana 

getirdiği tepkimenin sonucu olarak askorbik asit (AsA), hidrojen 

peroksit, CAT ve SOD enzim aktivitelerinde artış görülmektedir 

(Munawar ve ark., 2019). Brokolide sulamalar arasındaki sürelerin 

uzamasının (su kısıtı) büyümeyi ve verimi engellediği ve kuraklık stresi 

şiddetinin artmasıyla bu düşüşün daha büyük olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca kısıtlı sulama brokoli çiçeklerindeki klorofil miktarında hem 

taze hem de soğukta depolanmış ürünlerde de azaltmıştır (Sakr ve ark., 
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2021). Benzer olarak, Wurr et al., (2002) hafif su stresine maruz kalan 

bitkilerin çiçeklerinin daha yeşil olduğunu, şiddetli su stresine (- 

0.6MPa) maruz kalanların ise su stresine maruz kalmayan bitkilere göre 

daha az yeşil olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte, brokolinin 

büyümesi sırasında maruz kaldığı toprak düşük su içeriğinin, sitokinin 

sentezini indükleyerek depoda yeşil rengin korunmasına yol açmıştır 

(Zaicovski ve ark., 2008; Cogo ve ark., 2011).  Bitkinin bulunduğu 

büyüme dönemine ve yetiştiricilik yapılan bölgenin ekolojik 

koşullarına göre su stresinin etkisi farklılık gösterebilmektedir. 

Brokolide, erken ve geç vejetatif dönemlerdeki su kısıtının, Çanakkale 

koşullarında yetiştirilen brokoli bitkisinin verim ve kalitesinde önemli 

bir düşüşe sebep olmadığı, fakat çiçeklenme dönemindeki su 

eksikliğinin verimde düşüşü artırdığı belirtilmiştir. Bu nedenle 

araştırmacılar, brokolinin erken veya geç vejetatif döneminde su 

eksikliğine karşı toleransı göstermesi ile bu dönemlerde eksik sulama 

yapılarak aynı miktarda su ile daha geniş alanlarda verim ve kalitede 

önemli kayıplara yol açmadan üretim yapılabilebileceğini 

belirtmişlerdir (Erken & Oztokat, 2010). Çanakkale’de brokoli 

yetiştiriciliğinde bitkiye uygulanan tam sulama, tam sulama konusunda 

uygulanan suyun %70’i (orta stres), %30’u ve %0’nın (ağır stres) 

uygulanmış, en yüksek verim ve kalite değerlerinin tam sulama 

şartlarında elde edildiğini belirtmişlerdir. Çalışmada, brokolinin 

yetiştirildiği alanda su kısıtının olması durumunda, %30’luk su 

tasarrufu yapılarak ekonomik verim elde edilebileceği, bununla birlikte 

su stresinin daha da artması ile verim ve kalitede önemli kayıpların 

oluştuğu belirtilmiştir (Durak & Yıldırım, 2017). Brokoli 
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yetiştiriciliğinde bitki büyümesi sırasında düşük toprak su içeriğinin 

(0,40 MPa toprak su gerilimi) bitki ağırlığı veya verimi etkilemeden 

yaprak boyutunu azalttığı tespit edilmiştir (Zaicovski ve ark., 2008). 

Wurr ve ark. (2002) ise şiddetli su stresinin (-0,6 MPa toprak su basıncı) 

brokoli verimi ve morfolojisi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını 

gözlemlemiştir. 

 

Turp yetersiz sulamaya karşı oldukça hassastır (Herppich & Landahl, 

2019; Henschel ve ark., 2022). Turpların büyümesini sırasındaki 

yetersiz su köklerde acılaşmaya ve çatlamaya neden olabilir (Decoteau, 

2000). Bununla birlikte, büyüme sırasında kontrollü su kısıtının 

bitkilerde çeşitli uyum süreçlerini tetiklediği, ürünün genel 

performansını olumlu yönde etkileyebildiği ve potansiyel olarak raf 

ömürlerini artırabildiği belirtilmektedir (Herppich & Landahl, 2019). 

Su stresi altındaki bitkilerde genel büyüme inhibisyonunun yanı sıra, 

köklere daha fazla biyokütle tahsis etmek ve kuraklık altında daha iyi 

su alımına izin vermede büyümeyi ayarlamak için organlar arasındaki 

biyokütle dağılımı değişebilir. Bu kök büyüme tepkileri, şeker pancarı, 

havuç ve turp gibi kök sebzelerde özellikle önemlidir (Henschel ve ark., 

2022). Turp bitkileri, yaprak gelişimini azaltıp, yaprak kalınlığını 

artırarak ve kaynak-depo ilişkilerini ayarlayarak su stresine yanıt verir 

(Noman ve ark., 2018; Stagnari ve ark., 2018). Su stresinin belirgin 

etkisi, turpun morfolojik karakterlerinde erkenden ortaya çıkar. Su 

kıtlığı hem yüzey üstü hem de yüzey altı biyokütle birikimini erken 

aşamalarda önemli bir şekilde etkiler. Turp bitkilerinde kuru maddenin 

depolama organlarına bölünmesi, fotosentetik apartların genişlemesi ve 
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yaprak kalınlığının artması gibi çeşitli mekanizmalar ile kuraklıktan 

kaçınma tepkileri gösterirler (Stagnari ve ark., 2018). Turpta yapılan bir 

çalışmada, su kısıtı (% 60 tarla kapasitesi) koşullarındaki bitkilerde 

bitki taze ve kuru biyokütlesi, klorofil (a ve b), nispi su içeriği, 

fotosentez hızı (Pn), CO2 konsantrasyonunda (Ci) önemli bir baskılama 

gözlemlenmiş ve  su stresi altında su kullanım etkinliği (WUE), toplam 

çözünür şekerler, serbest  prolin ve glisinbetain (GB) içeriklerinde, 

süperoksit dismutaz (SOD) ve peroksidaz (POD) aktivitelerinde bir 

artış olmuştur (Akram ve ark.,  2016). Kuraklık stresi, turp bitkilerinin 

yaprak biyokütlesi üzerinde de olumsuz etki yapar. Klorofil ve yaprak 

fotosentetik pigmentleri bitkiler kuraklık koşullarıyla karşı karşıya 

kaldıklarında azalmaktadır. Temel mineral besinlerin alımında da su 

stresi ile birlikte önemli bir azalma meydana gelmektedir (Noman ve 

ark., 2018). Yaprakları yenilen Brassica türleri gibi şalgam, turp ve 

alabaş gibi kök veya gövdeleri yenilen brasicalar da kök bölgesindeki 

su miktarına duyarlıdırlar. Bu türler suyun eksikliğinde veya düzensiz 

sulama durumunda kök çatlaması veya kalitede azalma görülürken aşırı 

su miktarında da bir takım fizyolojik bozukluklar görülebilir (Wan & 

Kang, 2006; Zhang ve ark., 2008; Ashmawi & Abd Elwahed, 2015). 

 

SONUÇ 

 

Su stresi, kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimi engelleyen ve 

verimi azaltan en önemli faktörlerden biridir. Lahanagil sebzelerinde 

stresin etkisi ve stresin süresi hakkında bir genelleme yapmak zordur. 

Su stresinin etkisi türe, genotipe, ortam şartlarına vb. göre 

değişebilmektedir. Bu nedenle tarımsal üretim sistemlerinde su stresine 
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toleranslı tür ve çeşitlerin geliştirilmesi, etkinliği daha önce çeşitli 

çalışmalar neticesinde belirlenmiş uygulamaların kullanılması ve 

uygun sulama yöntemleri ile su kullanımının etkinliğinin artırılması 

gibi konular üzerinde durulmalıdır. 
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GİRİŞ 

Bütün canlıların temel ihtiyaçlarının başında temiz bir çevrede sağlıklı, 

kaliteli ve güvenilir besinlerle hayatlarını devam ettirmek gelir. Yüksek 

verim amacıyla kontrolsüz bir şekilde yapılan tarımsal uygulamalar, 

endüstriyel ve teknolojik faaliyetler canlı ve cansız çevreyi olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu uygulamalar sonucunda yeterince kontrol 

edilmeyen kirleticiler sera gazlarının etkilerini artırarak  ozon 

tabakasının incelmesine, küresel ısınmaya dolayısıyla iklim 

değişikliklerine yol açmaktadır. Bu nedenle de tarımda iklim 

değişikliğinin yol açtığı olumsuz durumlarla karşılaşmak kaçınılmaz 

gerçeklerdendir.  

Tarımda hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele amacıyla 

kullanılan pestisitler, verimi artırmak amacıyla kullanılan sentetik 

gübreler, hormonlar ve genetik yapılarıyla oynanarak ıslah edilen 

çeşitler sonucunda bir yandan toprak, hava ve su kaynakları kirlenirken 

diğer yandan biyoçeşitlilik zarar görmektedir. Yeryüzünde dengelerin 

bozulmadan bütün  canlıların refah içinde yaşayabilmeleri için 

sürdülebilirlik esastır. Bu bağlamda sürdürülebilir tarım 

uygulamalarından birisi olarak karşımıza çıkan organik tarım; çevreye 

zarar vermeden, doğayla uyumlu yetiştiricilik esaslarını kullanarak 

temiz, sağlıklı, kaliteli  ve güvenilir gıda üretimini hedefleyen tarım 

sistemidir. Ayrıca organik tarım toprak ve su muhafazası, 

biyoçeşitliliğin korunması, atık ve artıkların değerlendirilerek her türlü 

canlı ve materyalin aşırı ve zamansız tüketiminden kaçınan ve bu 
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sektörde çalışanlar için yeterli kazanç ve güvenli çalışma ortamı sunan 

bir tarım sistemidir. 

Dünyada farklı ülkelerde IFOAM’ın belirlediği esaslara riayet ederek 

çıkarılan yasalar ve yönetmeliklerle organik tarım faaliyetleri devam 

etmektedir. Organik tarım faaliyetleri sırasında uyulması gereken 

kurallar oldukça katı olup mevcut şartlarda uygulanması bir hayli 

zordur. Türkiye’de 2004 yılında çıkarılan 5262 nolu “Organik Tarım 

Kanunu”na göre toprağın verimliliğinin korunması için çok yıllık ekim 

nöbeti programlarının uygulanması zorunlu hale getirilirken hastalık, 

zararlı ve yabancı otların mücadelesinde dayanıklı tür ve çeşit seçimi, 

uygun ekim nöbeti ve kültürel, biyolojik ve biyoteknik metodların 

uygulanması gerektiği bildirilmiştir. Bu nedenle organik bitkisel üretim 

yapanların  doğru ekim nöbeti planlaması yapmaları gerekir. Çünkü 

yalnızca organik tarımda değil bütün tarım sistemlerinde  iyi bir ekim 

nöbeti planlaması ile sadece verim artışı sağlanmakla kalmaz aynı 

zamanda yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü de yapılmış olur.  

Ekim nöbeti uygulamalarında bitkilerin morfolojik özellikleri yanısıra 

biyokimyasal özelliklerinin de iyi bilinmesi gerekir. Çünkü bitkilerin 

salgıladıkları bazı kimyasal maddelerin diğer canlılar üzerine olumlu ya 

da olumsuz etkileri olabilir. Yani bitkiler tarafından salgılanan 

allelokimyasalların araştırılarak doğru şekilde planlama yapılması ile 

bitkiler arasında uyum ilişkilerinden ve diğer canlılarla olan ilişkilerden 

faydalanılarak yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolü yapılabilir. Ekim 

nöbeti programları planlanırken  aynı tarla üzerinde yetiştirilecek olan  

farklı kültür bitkilerinin bazı özellikleri (Allelopatik ve  repellent 
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etkileri, gübrelemesi, çapalaması vs.) göz önünde bulundurulmalıdır. 

Burada asıl amaç sürdürülebilir tarımın devamlılığının sağlanmasıdır 

(Bullock, 1992). Örneğin uygulanan ekim nöbeti programı bitki koruma 

zararlılarıyla (Böcek, patojen, yabancı ot) mücadelede pestisit 

kullanımının azaltılmasına,  kullanılan pestisit etkinliğinin artmasına 

yardımcı olurken, ürün değişimiyle kültür bitkisine spesifik olan bitki 

koruma zararlılarının ekonomik zarar eşiklerinin altında tutulmasına 

olanak sağlamaktadır. 

İki bin yıldan çok daha eski bir geçmişi olan allelopati,  terim olarak ilk 

1937 yılında Avusturyalı bitki fizyoloğu Hans Molisch tarafından 

kullanılmıştır (Willis, 2007). Molisch, allelopatiyi bitkiler arasındaki 

(Mikroorganizmalarda dâhil), biyokimyasal etkileşim olarak 

tanımlamlarken (Molisch, 1937), o zamandan günümüze kadar 

allelopati kavramı birçok araştırıcı (Whittaker ve Fenny,1971; Rice, 

1984; IAS,1996; Fitter, 2003; Kocaçalışkan, 2006) tarafından benzer 

içerikle ama farklı şekillerde tanımlanmıştır. Zimdahl (2018) ise 

allelopatiyi bitkiler arasındaki rekabetin farklı bir türü olarak 

yorumlamış ve bitkilerin canlı veya çürüyen dokularından salınan 

kimyasal inhibitörler aracılığı ile diğer bitkileri etkilediğini ifade 

etmiştir.  Allelopatik etkilerin anlaşılmasıyla  tarımsal amaçlı yapılan 

çalışmalar artmaya başlamıştır. Özellikle tarımsal alanlarda verim ve 

kalite kaybını önemli oranlarda düşüren yabancı ot, böcek ve fungus 

türleri ile kimyasal mücadele yerine allelopatik etkilerden faydalanılma 

yoluna gidilerek  çevre ve insan sağlığı  tehdit eden durumların önüne 

geçilmeye çalışılmaktadır. Allelopatik etkilerinin olduğu uzun 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 220 

 

zamandan beri bilinen lahanagiller (Brassicaceae) familyasına ait 

bitkiler bu konuda çokça çalışılan bitki gruplarındandır.  

Tek ya da çok yıllık otsu bitkilerden oluşan  Crucifeare (Brassicaceae) 

familyası lahanagiller, turpgiller ya da hardalgiller olarak 

bilinmektedir. Lahana, brokoli, karnabahar, turp, şalgam, kolza, hardal 

ve tere gibi bitkiler bu familyada yer alanlardan bazılarıdır. Bu 

familyaya ait bitki türlerinin çoğu sebze olarak kullanılmakta olup bir 

kısmı  da yem bitkisi ve  yağ bitkisi olarak da değerlendirilmektedir. 

Yüksek miktarda kükürt içeren bileşikler, yağlar, glukosinatlar ve indol 

bileşikleri ihtiva ederler. Toprak mikroflorasının gelişimini 

desteklemelerinin yanısıra ekim nöbetinde de önemli role sahiptirler 

(Kocaçalışkan, 2006) . Bu familyaya ait bitkilerin allelopatik 

etkilerinden ekim nöbetinin amaçları doğrultusunda  

faydalanılabileceği, bitkilerden laboratuar koşullarında elde edilen 

özütlerin de yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrolünde kullanılabileceği 

yapılan bir çok çalışma ile gösterilmiştir. Tarım arazilerinde 

sürdürülebilirliği sağlamak, özellikle de organik tarımda kullanılmak 

üzere biyoherbisitleri ve biyopestisitleri sentezlemek için Brassica 

türlerinden güçlü allelokimyasalları tanımlanmaya ve izole edilmeye 

yönelik araştırma çalışmalarının artarak devam edeceği görülmektedir. 

Bu çalışmada lahanagiller familyasına ait bitkilerin allelopatik etkileri 

ve tarımda kullanım alanları ile ilgili yapılan araştırmaların bir kısmı 

ele alınarak incelenmiş ve organik tarımda kullanım alanları 

değerlendirilmiştir. Brassicaceae familyası bitkilerinin allelopatik etkisi 

üzerine yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı yabancı ot türleri ve 
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mücadelesi üzerine olup hastalık ve zararlı kontrolü üzerine yapılan 

çalışmalarda mevcuttur.    

1. LAHANAGİLLERİN EKİM NÖBETİNDEKİ ÖNEMİ 

Ekim nöbeti, bir bölgenin iklim ve toprak özellikleri göz önünde 

bulundurularak, yüksek ve kaliteli üretim elde etmek amacıyla farklı 

kültür bitkilerinin birbirlerini destekleyecek şekilde ardı ardına 

yetiştirilmesine denir. Sürekli monokültür tarım yapılan alanlarda besin 

maddesi ve su eksikliği, hastalık ve zararlılar, yabancı otlar, bitkisel 

salgılar ve mikroorganizmaların neden olduğu toprak yorgunluğu 

ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için bitkilerin salgıladığı allelokimyasal 

maddelerin doğru tanımlanarak, aralarındaki uyum ilişkilerini tespit 

ederek bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak ekim nöbeti 

programları hazırlanmalıdır. Bazı kültür bitkilerinin göstermiş 

oldukları allelopatik etki uygun bir şekilde kullanılabilirse, tarımsal 

üretimde yabancı ot, hastalık ve zararlılar, yapay kimyasallara çok bağlı 

kalmadan biyolojik olarak kontrol edilebilir (Xuan ve ark., 2004). 

Bitkilerin allelopatik etkileri de göz önüne alınarak iyi planlanmış bir 

ekim nöbeti, bitkisel üretimde karşılaşılan sorunların çoğunun 

çözümüne yardımcı olur.  

 

Organik tarımda ekim nöbeti zorunlu bir uygulamadır. Organik tarımda 

ekim nöbeti verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ara bitkisi tarımında ve 

bitki koruma amaçlı da kullanılabilmektedir. Ekim nöbeti programları 

içerisinde yetiştirilen ana bitkinin hasadından bir sonraki ana bitkinin 

ekimine kadar geçen 4-5 aylık sürede ara bitkisi tarımı yapılarak tarım 

arazileri değerlendirilebilir. Bu sezonlarda mevsime göre yemlik kolza 
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gibi yem amaçlı lahanagiller yetiştirilebileceği gibi kısa vejetasyon 

süresine sahip lahanagiller sebze üretimi amaçlı da ekilebilir.  

 

Lahanagiller içerdikleri glikosinatlar, izotiyosiyanatler ve brassino 

steroidler gibi allelokimyasal maddeler nedeniyle allelopatik etkileri 

bilinen bitkilerdir. Bu allelokimyasallar, yüksek konsantrasyonlarda 

salındıklarında hedef türler için yüksek oranda fitotoksik etki 

yarattıklarından büyümelerini ve gelişmelerini etkilerler. Brassica 

türlerinin allelopatik potansiyelleri yabancı ot yönetimi için 

kullanılabilir. Ekim nöbeti planlamalarında örtü bitkisi,  ara ürün ya da  

birlikte ekim yapılarak kullanılabilecekleri gibi, malçlama ve kalıntı 

ekleme için de kullanılabilir (Rehman ve ark.,2018). Bu 

allelokimyasalların çoğu, düşük dozlarda uygulandıklarında bitki 

büyüme destekleyicileri olarak da işlev görebilir.  Yüksek verim için 

kimyasal herbisitler, pestisitler ve sentetik büyüme düzenleyicilerin 

kullanılmasına karşın, küresel çapta güvenli ve sürdürülebilir gıda elde 

edilmesinde allelopati ve ekolojik seçeneklerin kullanımı tercih 

edilebilir. Bu bağlamda Brassica familyasının (Lahanagiller) allelopati 

potansiyelini keşfederek ekim nöbeti programlarına dahil ederek, çevre 

güvenliğinden ödün vermeden daha yüksek üretkenlik elde etmede 

umut verici olabilir. Sandler ve ark. (2015), tarafından yapılan Turp 

bitkisiyle mısır bitkisinin rotasyon çalışmasında turpun toprak üstü ve 

kök ürünleri ekim zamanlarına göre değiştiği, fakat turp bitkisinin ekim 

zamanlarının mısırın tane verimini etkilemediğini gözlemlemişlerdir. 

 

Lahanagiller ekim nöbetinde verimliliğin artırılması açısından ele 

alındığında içerdikleri brassinler sayesinde büyümeyi ve gelişmeyi 
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teşvik ettikleri yapılan birçok araştırmayla (Mori 1980; Yopp ve ark. 

1981; Gregory ve Mandava 1982; Mandava 1988) gösterilmiştir. Grove 

et al. (1979) kolza poleninden ilk kez brassinosteroidleri izole etmiştir. 

Brassinosteroidler sadece verimi artırmayıp aynı zamanada bitkilerin 

ağır metal (Anuradha &Rao,2007; Ali ve ark. 2008), pestisit, (Xia ve 

ark. 2009; Sharma ve ark. 2015) sıcaklık (Singh & Shono 2005),  ve tuz 

(Özdemir ve ark. 2004) gibi abiyotik stres faktörlerine karşı da direncin 

artmasından da etkili oldukları bildirilmiştir. Brassica türlerinin 

allelopatik etkilerinin büyüme,  verim ve abiyotik stres yönetimi 

üzerine etkileri nispeten daha az çalışılmış olmakla birlikte ilerde 

araştırılmaya değer konular arasında ön sıralarda gelecektir. 

 

2. LAHANAGİLLERİN YABANCI OTLARA KARŞI 

ALELOPATİK ETKİSİ 

Organik tarımda yabancı ot yönetimi, organik tarımın en zor 

yönlerinden biridir ve özellikle, allelopatinin önemli bir rol 

oynayabileceği örtü bitkileri, malçlar, yeşil gübre, ara mahsul gibi 

yolları içeren önleyici yöntemler kullanır. Allelopati, süzme, 

buharlaşma, ayrışma veya kök eksüdasyonu ile salınan kimyasal 

bileşiklerin (allelokimyasallar) üretimi yoluyla iki bitki arasındaki 

etkileşimleri içeren biyolojik bir süreçtir. Bu nedenle, allelopati ile 

rekabet, yabani ot yönetimi için umut verici bir çevre dostu araçtır. 

Ekolojik ve mali endişeler allelopatinin yabancı ot kontrolünde 

kullanım metotları arasında gittikçe daha da popüler olmasını 

sağlamıştır (Jabran & Farooq, 2013, Zeng, 2014). Bu amaçla yapılan 

araştırmalardan bir kısmı ele alınarak değerlendirilmiştir. 
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Örtü bitkileri, ara ürünler, yeşil gübre veya boğucu bitkiler veya 

çürüyen kalıntılar gibi allelopatik bitkilerin kökleri, toprakta yabani 

otlar için toksik olan bileşikleri serbest bırakır. Yabancı ot baskılamada  

etkili türler, ekim tarihi, ekim oranı ve yöntemi, hava durumu ve diğer 

faktörlerden etkilenir. Bitki artıklarının bozulma süresi ve biyokütle 

miktarları, malçlama yabancı ot kontrolünde önemli faktörlerdir. Bu 

amaçlar için tek yıllık, iki yıllık veya çok yıllık otsu bitkiler saf veya 

karışık bir şekilde yetiştirilebilir. Biyofümigasyon, Brassica 

familyasına ait bazı bitkilerin yeşil gübresi tarafından üretilen 

kimyasalların, yani yüksek derecede toksik izotiyosiyanatların 

etkilerini içeren bir tür allelopatik uyulamaya verilen isimdir. Yeşil 

gübre, taze bitki biyokütlesinin, toprağın organik madde ve azot 

bakımından besin düzeyini geliştirmek, toprak erozyonunu azaltmak 

amacıyla toprağa karıştırılması olup, ayrıca yabancı ot türlerini 

baskılayan allelokimyasal kaynağı olarak da etki gösterebilmektedir. 

Baklagil türleri ve bazı lahanagillerden bitkiler, yabancı otları 

baskılamakta ve aynı zamanda topraktaki organik maddeyi ve azotu 

artırarak toprak koşullarını iyileştirmektedir. Kışlık Brassica rapa var 

rapa oleifera’nın biyokütlesinden salgılanan isothiocyanates Sonchus 

asper, Matricaria inodora, A. hybridus, Echinochloa crus-galli ve 

Alopecurus myosuroides çimlenmesini yüksek oranda baskıladığı 

bildirilmiştir. Yabancı otların çimlenmesini baskılayan bu mekanizma 

biyofumigasyona örnek olarak gösterilebilir. Allelopatik bitkiler, 

parazit tohumları %72 oranında azaltabildikleri için, tropik bölgelerin 

parazit yabancı otlara karşı bitki korumasında kullanım alanı 

bulmuşlardır. Yabancı ot kontrolü için diğer allelopati uygulamaları, 
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bitki kalıntılarının bir herbisit ajanı olarak kullanımını içerir (Kalinova, 

2010). 

Brassicaceae familyası bitkilerinin birçok yabancı ot türüne karşı 

allelopatik etkisi çok sayıda invitro ve saha denemeleriyle de 

kanıtlanmıştır (Uludağ ve ark., 2005; Üremiş ve ark., 2005; Kolören, 

2008; Wals ve ark., 2014; Kural &Yergin Özkan, 2020). Bu türlerin 

yabancı ot mücadelesi amacıyla ön bitki, örtücü bitki ve bitki 

artıklarının toprağa karıştırılması gibi farklı yöntemlerle kullanımı söz 

konusudur. 

Brassica türlerinde bulunan bazı allelokimyasallar, özellikle küçük 

tohumlu yabancı otlara karşı etkili olup, çimlenmelerini önemli ölçüde 

engellemektedir (Petersen ve ark., 2001). Kanolanın toprağa 

karıştırılması ile bazı yabancı otların (Sirken, horoz ibiği, darıcan, 

çoban çantası) çıkışı ve yoğunluğunun, yapay herbisit uygulanmış gibi 

azaldığı belirlenmiştir (Boydston & Hang, 1995). Yapılan çeşitli 

araştırmalarda, kanolanın yabancı ot yoğunluğunu %15-85 oranında 

azalttığı saptanmıştır (Grodzinsky, 1992; Boydston &Hang, 1996; Al-

Khatib ve ark., 1997).   

 

Laboratuvar koşullarında 25 yabancı ot türü ve 32 kültür bitkisine ait 

tohumların çimlenmesine antep turpu özütünün etkisi araştıran Uygur 

ve ark., (1990 a); Antep turpu özütünün bulunduğu ortamlarda, 

içlerinde küsküt, halep otu, tilkikuyruğu ve tarla sarmaşığının 

bulunduğu 11 yabancı ot türü ile tütün, fasulye, üçgül ve marul 

tohumlarının çimlenmesinin tümüyle engellendiği bildirmişlerdir. 

Ayrıca, turp özütünün yoğunluğu arttıkça, halep otu rizomlarının 
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büyümesinin yavaşladığını da ifade etmişlerdir.  Diğer bazı turp türleri, 

şalgam ve kanola özütlerinin de, bazı bitkilerin çimlenme ve 

gelişmesini, artan özüt yoğunluğuna bağlı olarak, azalttığı veya 

tümüyle engellediği belirlenmiştir (Doğan, 2004; Arslan ve ark., 2005). 

 

Kayandan, (2002) ön bitki şeklinde ekilip, yeşil gübre olarak toprağa 

karıştırılan turp, kolza, soğan, çavdar, arpa ve fiğin pamuk ekili 

alanlarda sorun olan pıtrak ve halep otu gibi yabancı otlara ve pamuğun 

verimine etkisi araştırdığı çalışmasında, ön bitkilerin hiçbiri pıtrağın 

çıkışını etkilemezken, turpun halep otunun çıkışını tümüyle engellediği 

ve pamuk veriminin ön bitkilerden etkilenmediğini bildirmiştir. Antep 

turpunun toprağa karıştırılmasından sonra ekilen mısır bitkisi 

içerisindeki yabancı otların sayısı ve kapladığı alanın azaldığı, buna 

karşılık mısır veriminin arttığı bildirilmiştir. İkinci ürün mısır bitkisi 

turp bitkisi ile birlikte ekilerek (sıra üzerine ve sıra arasına) turp 

bitkisinin mısır bitkisi üzerindeki allelopatik etkisi araştırıldığı bir 

başka çalışmada, turp bitkisinin mısır bitkisinin tane verimini önemli 

derecede etkileyecek allelopatik etkisi görülmediğini, yabancı ot ve 

zararlı yönünden azalışlar gözlendiğini bildirmişlerdir (Narlı, 2018). 

 

Glikozinatlar fitotoksik etkileri sebebiyle birçok yabancı ot türüne karşı 

bilimsel çalışmalarda kullanılmıştır (Bell & Muller, 1973; Leather, 

1983; Smolinsca ve ark., 1997; Weston & Duke, 2003). Ülkemizde 

antep turpunun (Raphanus sativus L.) birçok yazlık kültür bitkisi ve 

meyve bahçelerinde sorun olan Sorghum halepense (Kanyaş, geliç)’ ye 

karşı allelopatik etkisinden pratikte yararlanılmaktadır. Antep turpu 

yazlık kültür bitkilerinden önce ekilip bir bölümü hasattan önce toprağa 



227 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

karıştırıldığında kanyaşın rizomlarının sürmesini büyük oranda 

engellediği saptanmıştır (Uygur ve ark, 1990a). Bu yöntem Çukurova 

Bölgesi’nde pamuk üreticileri tarafından kullanılmakta ve pamuktan 

önce ön bitki olarak antep turbu ekilerek kanyaş çıkışları 

azaltılmaktadır. Başka bir çalışmada Brassica rapa (L.) malcında, 

glukozinolatların parçalanması sonucu ortaya çıkan altı farklı 

isothiocyanates (ITC) tanımlanmıştır. Bütün bitki organları 2-

phenylethyl-ITC içerirken, sürgünlerde n-butyl ve 3-butenyl-ITC 

yoğun olarak bulunmuştur isothiocyanates (ITC)’in birçok yabancı ot 

türünün çimlenmesini baskı altına aldığı belirtilmiştir (Uygur ve 

ark.,1990 b; Petersen ve ark., 2001). 

Özdemir ve Ülemiş (2019), Brassicaceae familyasından bazı bitkilerin 

[beyaz turp (Raphanus sativus L.), Antep turpu (Raphanus sativus L.), 

siyah turp (Raphanus sativus L. var. niger), fındık turpu (Raphanus 

sativus L. var. radicula) ve şalgam (Brassica campestris L. subsp. rapa)] 

Amaranthus retroflexus L. ve Portulaca oleracea L.’ya karşı allelopatik 

etkinliği tarla koşullarında araştırdıkları çalışmada şalgam ve turpları 

çiçeklenme döneminde biçmişler ve  parsellerdeki kalıntıları diskaro ile 

toprağa karıştırarak mısır ekmişlerdir. Mısır içerisindeki Amaranthus 

retroflexus ve Portulaca oleracea’nın yoğunluğunu 15’er gün arayla 

toplamda 60 gün süreyle saymışlardır. Araştırmanın sonunda toprağa 

karıştırılan şalgam ve turp kalıntılarının Amaranthus retroflexus ile 

Portulaca oleracea’nın çimlenmelerini ve gelişimlerini ilk 30 güne 

kadar siyah ve fındık turpu için yaklaşık % 45, şalgam ve Antep turpu 

için yaklaşık % 52 oranında engellediğini bu tarihten sonra etkilerinin 
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ortadan kalktığını bildirmişlerdir. Üremiş ve ark. (2009), bazı brassica 

türlerinin beyaz turp (Raphanus sativus L.), bahçe turbu (R. sativus L.), 

siyah turp (R. sativus L. var. niger), küçük turp (R. sativus L. var. 

radicula, şalgam (Brassica campestris L. subsp. rapa) ve kolza 

(Brassica napus L. oleifera DC.) kalıntılarının Sorghum halepense 

(Kanyaş yada geliç) üzerine allelopatik potansiyelini araştırdıkları tarla 

ve laboratuar çalışmalarında tüm türlerin kanyaş üzerine baskılama 

yaptıklarını bildirirken en fazla etkinin yüksek isotiyosiyanit içeren 

siyah turpta en az etkinin ise bahça turpunda olduğunu ifade etmişlerdir. 

Turk ve Tawaha (2003), yabani yulaf ( A. fatua L.) bitkisinin  hem kök 

hem de toprak üstü aksamının büyümesi üzerine  kara hardal (B. 

nigra)’ın yaprak, çiçek, sap, kök ve bu organların karışımlarının 

etkilerini araştırdıkları çalışmada  konsantrasyonlarına göre değişmekle 

birlikte tüm bitki kısımlarının engelleyici etkisinin olduğunu özellikle 

yapraklardaki ve tüm bitki parçalarının karışımının daha yüksek 

düzeyde etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Organik bağcılıkta önemli sorunlardan biri olan yabancı otlara karşı 

konvansiyonel üretimde kullanılan herbisitlerin yerine, bitkilerin 

allelopatik etkilerinden yararlanılarak mücadele yolları arayışı 

amacıyla yapılan çalışmada, Antep turpu (Raphamus raphanistrum L.), 

Brokkoli (Brassica oleracea L. var. İtalica), Fiğ (Vicia sativa) ve 

Karnabahar (Brassica oleracea L. var. Botrytis) yetiştirmişlerdir. Fiğ 

dışındaki diğer türleri gelişimini tamamladıktan sonra toprağa 

karıştırmışlar fiği ise malç materyali olarak toprak yüzeyine 

bırakmışlardır. Ayrıca bu çalışmada Zakkum (Nerium oleander) 
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bitkisinin yaprakları da parçalanarak yabancı otlar çıkmadan önce diğer 

bitkilerle aynı zamanda toprağa karıştırmışlardır. Bunun dışında 

yabancı otlar için  herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Sezon boyunca 

sayımlar yapılmış ve  yapılan uygulamaların yabancı otlara tür 

düzeyinde değişik oranlarda etkili olduğu belirtmişlerdir. Brokkoli ve 

zakkumun tüm yabancı otlara ortalama %58’lik etki gösterdiğini, 

ortalama brokkoli’nin %70, zakkum’un %80 kanyaşa karşı etkisi 

olduğunu, yabancı otların tamamının ortadan kaldırılmasının 

beklenilmediği; yabancı otları ekonomik zarar eşiğinin altında tutmayı 

hedefleyen organik tarımda, brokkoli uygulamalarının yabancı otları 

baskı altına alma etkinliğinin kalite değeri üzerine de olumlu etki 

yaptığını ifade etmişlerdir. Uygulamaların hiç birisinin  C.arvensis’e 

etkisinin olmadığını da bildirmişlerdir. Karnabahar ve Fiğ uygulamaları 

çalışma alanındaki tüm yabancı otlara özellikle de dominant tür olan 

S.halepense’ ye yeterli etkide bulunmadığını, Antepturbunun 

S.halepense’e etkisi %89 olduğunu bildirmişlerdir (İşçi ve ark. 2010). 

Demirkan, (2005) domateste sorun olan Orobanche ramosa’ya karşı , 

Brassica oleracea (lahana), B.o. var. botrytis (Karnabahar), B.o.var. 

italica (Brokoli), B.napus (Kolza), Raphanus sativus (Turp), Sinapis 

arvensis (Yabani hardal), Juglans regia (ceviz), Nerium oleander 

(Zakkum), Melia azadracht (Tespih ağacı) bitkilerinin özütlerini  farklı 

dozlarda ve sürelerde kullanarak yürüttükleri sera çalışmasında, 

toprakta 1 ay bekletilen bitkilerden, cevizin % 1’lik dozunda O.ramosa 

çıkışının en yüksek (3.8 adet), karnabaharın % 5’lik dozunda ise çıkışın 

en az (0.4 adet) olduğunu, toprakta 2 ay bekletilen bitkilerden ceviz, 
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lahana, karnabahar ve tespih ağacı bitkilerinde çıkışlar 1. aya göre daha 

yüksek bulunduğunu, toprakta 3 ay bekletilen bitkilerden, karnabaharın 

% 1’lik dozunda çıkış en yüksek (21.4 adet) bulunurken, zakkumun 

hiçbir dozunda çıkış görülmediğiniçalışmada kullanılan  bitkilerin 1 ve 

3 ay bekletilmelerinin, O.ramosa gelişimini azaltabileceği kanısına 

varıldığını bildirmiştir. 

Biswas ve ark., (2014) buğday tarlalarında ki yabani otları kontrol 

alyına almak için Brassica türlerinin allelopatik etkilerini araştırdıkları 

çalışmada buğdaydan  önce  Brassica bitkilerini  ekip  30 gün sonra 

söktüklerini  daha sonra buğday ekimi yaptıklarını bildirmişlerdir. 

Brassica türlerinin buğday tarlasındaki yabancı otları bastırmada 

önemli bir rolü olduğunu, çevre dostu yabancı ot kontrol yöntemini 

uygulamak için Brassica türlerindeki allelokimyasalları izole etmek 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Şişek, (2020), Antep turpu (Raphanus sativus L.) ve fındık turpundan 

(Raphanus sativus L. var. radikula) sıvı azot kullanılarak elde edilen 

ekstraktların üç farklı yabancı ot türünün (Avena sterilis L., 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. ve Sorghum halepense (L.) Pers 

çimlenmesi ve fide gelişimi üzerindeki allelopatik etkileri 

değerlendirmek ve turp türlerinin farklı kısımlarından (kök, gövde ve 

tüm bitki) elde edilen ekstraktların allelopatik içeriklerini saptamak 

amacıyla yaptığı çalışmada tüm ekstraktların doz artışına bağlı olarak 

yabancı otların çimlenme ve fide gelişimini olumsuz yönde etkilediğini, 

ele alınan özelliklerden en yüksek allelopatik etkilerin yabancı otların 

kök uzamasından elde edildiğini, A. sterilis üzerinde elde edilen en 



231 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

yüksek etkilerin Antep turpu kök ekstraktlarından, E. crus-galli ve S. 

halepense bitkilerinin en fazla oranda fındık turpu gövde ve tüm bitki 

(kök+gövde) ekstraktından etkilendiğini bildirmiştir. Kimyasal 

analizler neticesinde ekstraktlarda allelopatik etkinin kaynağı 

olabilecek potansiyeldeki maddeler bulunduğun, seçilen bitkiler ve 

kullanılan ekstraksiyon metodunun ileride yapılacak allelopatik 

çalışmalara ve biyoherbisit araştırmalarına ışık tutabileceğini ifade 

etmiştir. 

3. LAHANAGİLLERİN HASTALIKLARA ve ZARARLILARA 

KARŞI ALLELOPATİK ETKİSİ 

Hastalıklar ve zararlılar, dünya çapında küresel ürün üretimi için büyük 

kayıplara neden olan önemli biyolojik kısıtlamalardır. (Raza & ark. 

2015). Dünya genelinde böcekler ve patojenler dahil olmak üzere farklı 

ürün zararlıları %15-18 verim kayıplarına neden olur (Oerke & Dehne 

2004). Ürün zararlıları ve patojenlerle mücadele etmek için, bitki 

kaynaklı doğal biyokimyasalların uygulanması yeni bir yaklaşım olarak 

önerilmiştir (Bertin & ark. 2003). Sentetik pestisitlerin çoğu toprak, su 

ve çevre üzerinde zararlı kalıntılara sebep oldukları için olumsuz 

etkilere sahiptir. Öte yandan, doğal bileşikler/allelokimyasallar 

nispeten daha kısa yarılanma ömrü vardır ve önemli bir kalıntı 

aktiviteye sahip olmadan kolayca ayrışabilir (Duke & ark. 2002). 

Bundan dolayı, allelokimyasallar, zararlı ve hastalık yönetimi için 

muazzam bir potansiyele sahiptir (Farooq & ark. 2011). Brassicaceae 

familyasında yer alan bitkilerin parçalanması ile ortaya çıkan 

izotiyosiyanatlar, toprakta bulunan birçok fungal patojene toksiktirler. 
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In vitro çalışmalarda izotiyosiyanatların Colletotrichum, Rhizoctonia, 

Fusarium, Phytophora, Pythium ve Gaeumannomyces gibi toprak 

kaynaklı patojenleri kontrol edebildiği saptanmıştır (Kirkegaard & ark., 

1996; Bianco &ark., 2001). Makoi ve Ndkademi (2012), Afrika'da 

yürüttükleri bu çalışmada çiftçilerin farklı ekim sistemlerinde tarım 

ürünlerinde görülen verim kaybının yabancı otlar, patojenler ve böcek 

zararlarıyla daha da kötüye gittiğini ve bu sebeple allelopatinin yabancı 

otlara ve haşerelere karşı koruyucu olabileceğini, allelopatinin 

gelişmesi için daha fazla allelokimyasal üretimine sahip bitkilerin 

kullanılması gerektiğini, bitki koruma ve zararlılarla mücadele için zirai 

kimyasallara ve konvensiyonel herbisitlere olan ihtiyacı 

sınırlayabileceğini ve bitki büyümesinin gelişeceğini, hububat 

veriminin artacağını ve çiftçiler için daha fazla kar marjı elde 

edilebileceğini bildirmişlerdir. Brassica türlerinin allelokimyasalları 

üretme ve salma mekanizması zararlılara, patojenlere ve vektörlerine 

karşı da etkilidir. Örneğin, yaprak dokularından ekstrakte edilen alil 

izotiyosiyanat Brassica türlerinin etkili bir şekilde kontrol edilen patates 

kuru çürüklüğüne  (Fusarium sambucinum) (Mayton & ark., 1996) 

etkisinin olması nedeniyle patatesin Brassica bitkileri ile ekim 

nöbetinde kullanılmasında bu hastalığa karşı etkili olarak önerilmiştir. 

Buğday ile kolza tohumlarının birlikte ekilmesi, buğdaydaki yaprak 

bitlerine karşı etkili olduğu ifade edilmektedir (Raza ve ark. 2015). 

Turpgiller topraktaki zararlı mikroorganizmaları azaltma ve toprak 

mikroflorasını etkileme konusunda da potansiyel bir faktördür. 

Turpgillerden elde edilen izotiyosiyanatlar bakterilerin, mantarların ve 

böceklerin gelişimi üzerine zararlı etkiye sahiptir. Bunlar muhtemelen 
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allelopatik aktivite gösteren bileşiklerdir (Kocaçalışkan, 2001). 

Brassica sp. bitkilerinden salgılanan izotiyosiyanatların hem kök 

nematodlarına hem de patojen funguslara karşı etkili olduğu 

belirlenmiştir (Kocaçalışkan, 2006).Mısır-lahana-çavdar şeklinde 

uygulanan bir ekim nöbetinin kök ur nematodunu başarılı şekilde 

kontrol edebildiği bildirilmiştir (Davide & Zorilla, 1983). Organik 

bağcılıkta örtü bitkileri, doğal ortam oluşturarak faydalı böceklere, 

gelişimlerinin farklı aşamalarında yiyecek sağlayarak doğal döngüye 

yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda avcı böceklere yem olarak afit, 

mite, tırtıl ve benzeri canlıları sağlamaktadır. Aballay ve ark. (2004)’ 

nın yaptıkları bir çalışmada, asma yaprağı virüsü (GFLV)’ nün vektörü 

olan California hançer nematodunun (Xiphinema) asmalardaki zararını 

en aza indirmek için çeşitli allelopatik bitkiler ile etkisine bakılmış 

sonuç olarak kanola (Brassica napus L. cv. Rangi), solucan otu 

(Chenopodium ambrosioides L.) kekik (Thymus vulgaris), sedef otu 

(Ruta graveolens) bitkilerinin, asma köklerinde oluşan nematod 

zararını %65-%80 oranında azalttığı tespit edilmiştir. 

 

Yavuz (2010), ayçiçeği ve yabani hardalın % 10 ve % 5 dozlarındaki 

etil alkol ekstraktlarının R. solani ve F. culmorum’un miseliyal gelişimi 

üzerine yüksek düzeyde antifungal etkisinin olduğunu, ayçiçeği ve 

yabani hardalın % 5 dozundaki etil alkol ekstraktlarının F. 

culmorum’un spor çimlenmesi ve çim tüpü uzunluğunu tamamen 

engellediğini, yabani hardalın % 10 dozundaki ekstraktının mısır unu-

kum kültüründe F.culmorum, M. phaseolina ve R. solani’nin miseliyal 

gelişimini tamamen engellediğini bildirmiştir. Laboratuar 
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çalışmalarında Fusarium’un spor çimlenmesi ve tüp büyümesinin kolza 

ve şalgamdan elde edilen kök salgılarına uygulanmasıyla yaklaşık %40 

oranında engellendiğini, bu türlerin yetiştiği ortamdan alınan toprak 

özütlerinin Fusarium mantarının spor çimlenmesini ve konidial 

büyümesini engellediğini, şalgam, kolza kalıntılarının ilavesi ve 

uygulanmasının yararlı mikroorganizmlar üzerinde her hangi bir toksik 

etki göstermediğini, sellülozu parçalayan Actinomycetes grubu 

mikroorganizmaların büyümesini artırdığı bildirilirken turpgillerin 

istenmeyen mikrofloradan tarlaları korumada etkili olduklarını ifade 

etmiştir (Kocaçalışkan, 2001). 

 

Böcekler yaşamlarını devam ettirebilmeleri, birbirleriyle ilişki 

kurabilmeleri ve konukçularını seçebilmeleri için mutlaka bir aracıya 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu olay, tür içi (feromon) ve türler arasında 

salgılanan maddeler ile konukçu bitkilerden salgılanan semiokimyasal 

maddeler (Allomon ve kairomon) sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

Türler arasında salgılanan bileşikler, hem allomonal, hem de 

kairomonal etki göstermektedir (Türkuçar &Toros, 1992; Yıldırım, 

2000). Ayrıca, bir bitki türü tarafından salgılanan maddenin diğer bir 

bitki türüne ya da türlerine doğrudan veya dolaylı zararlı etkisine 

(Allomonal etki) allelopati adı verilir. Bu nedenle, ekosistemde 

meydana gelen biyolojik olayların doğru yorumlanabilmesi için 

kairomonların ve allomonların biyotik ve abiyotik etkilerinin 

belirlenmesi de gerekmektedir (Kaya & Algur, 2000). Böcekler, bitkiler 

tarafından atmosfere salgılanan bu karmaşık yapıdaki bileşikleri 

kolayca algılayabilmekte ve bunlara karşı özel davranış mekanizmaları 
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oluşturarak, konukçu bitkileri kolayca bulabilmektedirler. Kesdek 

&Yıldırım (2006) lahanadan salgılanan kairomon allil isotiokyanate’in  

Phyllotreta crucifereae, Phyllotreta striolata ve Delia brassicae 

böceklerini cezbettiğini bildirmiştir.  

 

Kervanda (2014), sarımsak ve hardal uçucu yağların ve bileşenlerinin  

(Allyl disulfide ve allyl isothiocyanate) değiştirilmiş atmosfer ile 

kombine edilerek uygulanmasının depolanmış ürün zararlılarının 

mücadelesinde konvansiyonel fumigantlara umut verici potansiyel 

alternatif olabileceğini bildirmektedir. 

 

SONUÇ 

Küresel iklim krizinin etkisini artarak hissettiğimiz bu günlerde bir 

yandan artan dünya nüfusunun gıda açığını kapatmak diğer yandan da 

kısıtlı faktörlerle sağlıklı ve güvenilir tarım ürünleri üretmek biz 

ziraatçilere düşen en büyük görevlerden biridir. Bu kapsamda 

sürdürülebilir bir dünya için kaynakları dengeli kullanarak çevreyi 

kirletmeden temiz gıdaların üretimini teşvik eden organik tarım 

yöntemlerini ön plana çıkarmalıyız. Organik tarım kirlenen çevrede 

uygulanması zor bir yöntem olmakla beraber, doğru bir şekilde 

yapıldığında tarım açısından uzun vade de  insanlığın kurtarıcısı 

olacaktır. Organik tarımın en zor kısımlarının başında yabancı ot, 

hastalık ve zararlı kontrolü gibi bitki koruma yöntemleri  gelmektedir. 

Sentetik pestisitlerin kalıntı etkisiyle canlıların hayatını riske atması, 

biyoçeşitliliğe ve insan sağlığına  zarar vermesi nedeniyle organik 

tarımda kullanımı yasaklanmıştır. Bunun yerine öncelikli olarak 
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hastalık, zararlı ya da yabancı otun zarar verme boyutuna ulaşmadan 

kontrol altına alınması için ekim nöbeti, dayanıklı çeşit seçimi ya da 

dengeli gübreleme gibi pasif yöntemler uygulanır. Zarar boyutu 

yükseldiğinde ise doğal kökenli preparatlarla mücadele yoluna gidilir. 

Özellile ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin allelopatik etkileri 

araştırılarak doğru ekim nöbeti programlarının hazırlanması ile bir 

yandan verim artışı sağlanırken diğer yandan  bitki koruma 

uygulamaları da gerçekleşmiş olur. Bu uygulamalarda ön plana çıkan 

bitkilerin başında lahanagiller gelmektedir. Özellikle yabancı ot 

kontrolünde kullanılmaları gün geçtikçe artmakta olup ülkemizde ve 

dünyada bu alandaki bilimsel araştırmaların devam ettiği 

görülmektedir. Lahanagillerin allelopatik etkilerinin hastalık ve zararlı 

kontrolünde kullanılması konusunda ise yapılan çalışmalar sınırlı olup 

genellikle ekim nöbeti ile pasif kontrol uygulamaları şeklinde 

yapılmıştır. Oysa ki bu etken maddelerin kontrollü koşullarda elde 

edilmesi ve uygulanması ile aktif olarak da mücadele yapışabilir. Bu 

konuda da çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yapılması 

gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Brassicaceae (Turpgiller), başta yemeklik ve endüstriyel yağ bitkileri, 

sebze türleri, baharat bitkileri ve yem bitkileri olmak üzere çok sayıda 

(338 cins ve 3700 tür) türü içeren ekonomik öneme sahip geniş bir 

familyadır (Al-Shehbaz ve ark., 2006; Sıralı ve ark., 2013).  

 

Brassica; karnabahar (B. oleracea Botrytis), brüksel lahanası (B. 

oleracea Gemmifera), brokoli (B. oleracea Italica') ve lahana (B. 

oleracea Capitata) içeren hardal ailesindeki bir bitki cinsidir. Brassica 

familyasına ait karnabahar ve lahana dünyada tüketilen ve yetiştirilen 

en yaygın türleridir (Ölmez ve ark., 2021). 

 

Ülkemizde yoğun bir şekilde yetiştirilen lahana tercih edilen bir 

sebzedir. Ülkemizde lahana grubu sebzelerin toplam ekim alanı 

yaklaşık 27.346 hektar, üretim miktarı ise ortalama 851,648 ton dur 

(FAO, 2020).  

 

Lahana yetiştiriciliğin yapıldığı tarımsal alanlarda birçok zararlı, 

hastalık ve yabancı ot direkt veya dolaylı yoldan zarar vererek ciddi 

verim kaybına neden olmaktadır.   Lahana bitkisi, zararlıların istilasına 

karşı hassastır ve üreticiler için yüksek oranda verim kaybına sebep 

olduğu bilinmektedir (Furlong ve ark., 2013; Baidoo & Mochiah, 2016; 

Mpumi ve ark., 2020). 

 

Bu çalışmada lahanagil üretimi yapılan alanlarda karşılaşılan önemli 

bazı zararlı türler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
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1. LAHANA GÖBEK KURDU (Hellula undalis) (Fabricius) 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

 

1.1.  Tanımı ve Dağılımı 

 

Hellula undalis (F.) lahanagiller için önemli bir zararlıdır (Latheef & 

Irwin, 1983, Vail ve ark., 1991). Erginler ortalama 6-8 mm boyunda 

olup gri, kahverengi ve sarı renktedir. Erginlerin ön kanatları böbrek 

şeklinde koyu bir benek ve düzensiz beyazımsı şeritler vardır; arka 

kanat grimsi beyazdır ve daha koyu bir kenar boşluğu vardır (McAvoy 

& Kok, 1992). Hellula undalis (F.) Amerika, Avrupa, Asya ve 

Afrika'nın daha sıcak iklimlerinde bulunmaktadır (Capinera, 2001a).  

 

1.2.  Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Yumurtalar (çapı 0,5-0,75 mm) ovaldir ve ağsı bir yüzeye sahip, sarımsı 

yeşil veya gridir; olgun yumurtalar pembeye döner. Yumurtalarını 

bitkilerin gövde ve yapraklara ayrı ayrı veya kümeler halinde bırakılır 

(McAvoy & Kok, 1992). Yumurtadan yeni çıkan larvalar çizgisiz 

sarımsı gri olup siyah, parlak başları vardır ve vücutları seyrek olarak 

sarı veya açık kahverengi ve orta uzunlukta kıllarla (tüyler) kaplıdır 

(Munroe, 1972; Allyson, 1981). Larvalar toprağa girdikten sonra pupa 

olurlar. (Chittenden & Marsh, 1912). Ortalama yılda 5 döl vermektedir. 

 

1.3.  Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Birinci ve ikinci dönem larvaları, üst ve alt yaprak epidermisi arasında 

beslenirken olgun larvalar (üçüncü ve dördüncü dönem) yaprakların alt 
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yüzeyinde beslenir. Ayrıca larvalar yaprakların orta damarlarıyla 

beslenirken bu damarların zayıflamasına ve yaprakların kırılmasına 

neden olabilmektedir (McAvoy & Kok, 1992). Daha genç bitkilerde, 

larvalar genellikle ana gövdeye ve sapa girerek bitkilerin solmasına ve 

ölmesine neden olmaktadır (Latheef & Irwin, 1983). Larvaların 

tomurcuklara ve büyüyen uçlara saldırdığında ekinlere ciddi şekilde 

zarar verebilir, bu da baş oluşumunu engelleyerek ürünü pazarlanamaz 

hale getirmektedir. Lahanada, bitki başına iki larva, tomurcuğa zarar 

verecek kadar yüksek bir popülasyondur ve bu da başın oluşmamasına 

neden olmaktadır (Nguyen & Workman, 1979; Sivapragasan, 2005). 

Brokoli, lahana, Çin lahanası, kara lahana, karnabahar, hardal, turp, 

çoban çantası ve şalgam gibi birçok önemli konukçuyla beslenmektedir 

(Chittenden & Marsh, 1912; Munroe, 1972; Allyson, 1981; Latheef & 

Irwin, 1983; Kok ve McAvoy, 1989; Nuessly & Hentz, 2002; Nuessly 

& Larsen, 2013). 

 

1.4.  Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel Önlemler; Tarlada bırakılmış lahana, karnabahar gibi bitki 

atıkları toplanıp yok edilmelidir. 

Doğal Düşmanları; Larva parazitoitleri, Bassus sp. (Braconidae), 

Trathala flavoorbitalis (Ichneumonidae), Tetrastichus sp. (Eulophidae) 

ve pupa parazitoiti Nemorilla macubsa (Tachinidae)’dir. Solenopsis 

geminata ise önemli predatörüdür (Sivapragasam & Chua, 1997). 

Kimyasal Mücadele; Zararlıları etkili bir şekilde kontrol etmek için, 

ilaçlama larvalar ilk görüldüğünde ve küçükken uygulanmalıdır 

(Nuessly & Hentz, 2002; Nuessly & Larsen, 2013). 
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Şekil 1: Hellula undalis a) Ergin b) Larva c) Pupa d) Zarar Şekli (Anonim, 2022a) 

 

2. LAHANA YAPRAKGÜVESİ (Plutella xylostella) (Linnaeus, 

1758) (Lepidoptera: Plutellidae) 

 

   2.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Erginler ön kanatlarında üçgen işaretler bulunan küçük, kahverengimsi 

renktedir (12-13 mm). Genç larvalar beyazımsı, sarı ve soluk yeşil 

renktedirler. Plutella xylostella ilk kez Avrupa'da kaydedilmiş ancak 

daha sonra Amerika, Avustralya, Güneydoğu Asya ve Yeni Zelanda'da 

tespit edilmiştir (Capinera, 2001b).  

 

2.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Lahana yaprakgüvesi genelde yaprağın alt kısmına yaklaşık 300 

yumurta bırakır (Avrdc., Progress Report, 1987). Yumurtaları sarımsı 

a b 

c d 
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yeşil renktedir. Larvaların yumurtadan çıkma süresi yaklaşık 2-4 

gündür. Yeni yumurtadan çıkan larvalar yaprakların alt tarafında 

beslenmeye başlar. Larva süresi 10-15 gündür, ancak sıcaklığa ve diğer 

çevresel koşullara bağlı olarak bu süreler değişebilmektedir.  

Yumurtadan çıkan larva epidermisi tabakasında beslenerek galeriler 

açmaya başlar. İkinci larvalar yaprağın alt tarafında beslenirken mumsu 

tabaka dışındaki tüm dokuyu tüketir. Dördüncü dönemde beslenmesini 

tamamlandığında pupa olur. Hem pupa hem de ergin halde bitki 

artıklarında kışı geçirir. Erginler zayıf uçucu olup gece aktiftirler. 

Erginlerin ömrü yaklaşık 10-15 gün olup yılda 2-6 döl verirler. P. 

xylostella uzun mesafelerde dağılma ve göç etme konusunda harika 

yeteneklere sahiptir (Gujar, 1999; Sakanoshita & Yanagita, 1985; 

Pivnick ve ark., 1990; Harcourt, 1954). 

 

2.3. Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Plutella xylostella dünya çapında lahanagillerin ciddi bir zararlısıdır ve 

larvaların oluşturduğu zarar nedeniyle önemli ürün kaybı meydana 

gelmektedir. Larvalar farklı dönemlerde yapraklarla beslenirler ve 

verimi düşürürler ve ayrıca sebzelerin kalitesini düşürürler (Talekar & 

Shelton, 1993; Endersby, 2003). Larvalar alt yapraklardan üst 

epidermise kadar beslenir. Larvalar, yaprakların yüzeyinde küçük 

delikler açarak yapraklara zarar verir ve genellikle “besleme penceresi” 

adı verilen epidermisi terk eder. Yapraklara üstten bakıldığında, gümüşi 

beyaz bir renkte ve delikli bir görünüş alır. Özellikle beslendiği genç 

bitkilerin gelişmesi yavaşlar. Ayrıca larvalar, beslenmeleri dışında 

dışkıları ile de yaprakları kirleterek ürün kalitesini düşürür. Başta 
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lahana ve karnabahar olmak üzere turp, hardal, şalgam gibi 

lahanagillerle beslenir (Talekar & Shelton, 1993; Talekar, 1996). 

 

2.4. Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel mücadele; Lahana bitkisinin gelişimi için gübreleme, sulama 

ve toprak işleme uygun ve düzenli yapılmalıdır. Zararlının kışlama 

alanı olabilecek yabancı otlar ve bitki atıkları tarladan uzaklaştırmalıdır 

(Leskovar & Boales, 1996).  

 

Biyolojik mücadelesi; Parazitoidler ve biyo-pestisitler dahil olmak 

üzere lahana yaprak güvesinin kontrolü için kullanılan birçok biyolojik 

kontrol ajanı vardır. Başlıca Parazitoidler; Diadegma semiclausum ve 

Diadromus collaris’dır. Zararlı mücadelesinde yumurta parazitoidleri 

Trichogrammatoidea bactrae, larva parazitoidleri Cotesia plutellae ve 

pupa parazitoidleri Diadromus collaris kullanılmaktadır. 

Entomopatojen olarak Bacillus thuringiensis, Autographa californica 

mücadelede tercih edilmesinin yanı sıra bazı nematodlar da 

Steinernema carpocapsae kullanılmaktadır (Nga, 2006; Amend & 

Basedow, 1997; Singh ve ark., 2000). 

 

Kimyasal mücadele; Larvaların en yoğun ve zarar belirtilerin çok 

olduğu zaman ilaç uygulaması yapılmaktadır. Piretoidler, Neem bazlı 

ve organofosfatlar zararlının kontrolü için en önemli bileşik grupları 

olarak kabul edilmektedir (Liu ve ark., 1982; Leskovar & Boales, 

1996).  
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Şekil 2: Plutella xylostella a) Ergin b) Larva c) Pupa d) Zarar Şekli (Anonim, 

2022b) 

 

3. PAMUK YAPRAKKURDU (Spodoptera littoralis) (Boisduval, 

1833) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

3.1.  Tanımı ve Dağılımı 

 

Spodoptera littoralis erginleri 15-20 mm uzunluğunda; kanat açıklığı 

30-38 mm; ön kanatlar kırmızımsı, açık kahve (erkeklerde kanat 

tabanında ve ucunda mavimsi alanlar oluşur) renktedir (Şekil 3a). Arka 

kanatlar grimsi beyazdır (EPPO, 2014). Larvaları boylamasına 

bakıldığında koyu ve açık renkli şeritler bulunur. Spodoptera littoralis 

(Lepidoptera: Noctuidae), dünyanın birçok yerinde bulunan polifag bir 

zararlıdır. Esas olarak Afrika, Orta Doğu ve Madagaskar ve Avrupa'da 

bulunur. Konukçu aralığı, ekonomik açıdan önemli en az 87 tür bitkiyi 

kapsamaktadır (Salama ve ark., 1970). 

a b 

c d 
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3.2.  Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Erginler ortalama kümeler halinde 200-300 yumurta bırakabilmektedir. 

Yumurtadan yeni çıkan ilk larvalar toplu halde beslenmektedirler. 

Toprağın 3-5 cm derinliğinde gevşek yüzeyinde pupa olur (Pinhey, 

1975; Brown & Dewhurst, 1975). Spodoptera türlerinin uzak 

mesafelere göç ettiği tespit edilmiştir (French, 1969). 

 

3.3.  Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

S. littoralis larvaları yıl boyunca ekonomik açıdan önemli olan çok 

sayıda ürüne saldırabilir (EPPO, 2014). Yapraklara, meyve noktalarına, 

çiçek tomurcuklarına beslenerek önemli ölçüde zarar verebilir. İstila 

edilen bitkinin hemen hemen tüm kısımlarıyla beslenerek çok büyük 

zarar verirler, özellikle meyvede açtığı delikler meyve kalitesini 

düşürmekte veya kullanılmaz hale getirmektedir. Mısır, yonca, pamuk, 

lahana, patlıcan, bamya, biber, domates, fasulye, yer fıstığı, hıyar, 

börülce, pancar, süs bitkileri ve diğer sebze ürünleriyle beslenen polifag 

bir zararlıdır (Nucifora, 1985). 

 

3.4.  Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel Önlemler; Çiftleşmek için gece aktif olan erginler için ışık 

tuzakları ve seks feromon kullanılmaktadır (Campion ve Hosny, 1987). 

Tarla sürümü yapılarak kışlama halindeki pupaları yüzeye çıkarmak ve 

yumurta kitlelerini elle toplanmak zararlı popülasyonu düşürmektedir. 

Biyolojik Mücadele; S. littoralis’nin popülasyonu düşüren birçok 

parazitoid (ıchneumonidae, braconidae, encyrtidae ve tachinidae) ve 
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predatör (Coccinellidae familyasıında predatörler, Orius albidipennis, 

Paederus fuscipes, labidura riparia, Creontiades pallidus ve Polistes 

gallicus) bilinmektedir (Hegazi ve ark., 1977; Jones ve ark., 1994). 

Ayrıca entomopatojen olarak Bacillus thuringiensis, nematod olarak ise 

Neoaplectana carpocapsae zararlıya karşı etkili olduğu bilinmektedir 

(Navon ve ark., 1983). 

 

Kimyasal Mücadele; Genel olarak üretim alanlarında ortalama 4-5 

larva göründüğü zaman mücadele yapılmaktadır. S. littoralis karşı 

sentetik piretroidler ve organofosfatlar kullanılmaktadır. (Casida & 

Quistad, 1998). Spodoptera türlerine karşı kullanılan kimyasalların 

yanı sıra beslenme önleyici bileşiklere veya azadiraktin ve neem özleri 

gibi böcek büyüme düzenleyicilerini de içermektedir. 

 

 

 

Şekil 3: Spodoptera littoralis a) Ergin b) Larva c) Yumurta d) Zarar Şekli (Anonim, 

2022c) 

 

 

a b 

c d 
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4. LAHANA MÜHENDİS TIRTILI (Trichoplusia ni) (Hübner, 

1800) (Lepidoptera: Noctuidae) 

4.1.Tanımı ve Dağılımı 

 

Zararlının yumurtaları yaklaşık 0,6 mm çapında, yarım küre 

şeklindedir. Yumurtalarını yaprağın üst veya alt yüzeyine tek tek 

bırakmaktadır (Shorey, 1963). İlk larvalar başlangıçta esmer beyazdır, 

ancak yapraklarla beslenmeye başladıklarında soluk yeşil olurlar. 

Başlangıçta biraz tüylüdürler, ancak larva olgunlaştıkça tüy sayısı hızla 

azalır. Larvaların üç çift ön bacağı vardır ve bir ilmek oluşturmak için 

sırtlarını bükerek ve ardından vücudun ön bölümünü öne doğru çıkıntı 

yaparak sürünürler. Olgun larva ağırlıklı olarak yeşildir, ancak 

genellikle her iki tarafta belirgin bir beyaz şerit ile işaretlenmiştir. 

Larvanın bu görünümden dolayı ‘mühendis tırtılı’ denilmektedir. Pupa 

döneminde, yaprakların alt tarafında, bitki artıklarında veya toprak 

parçaları arasında oluşan beyaz bir koza içinde bulunan pupa 

başlangıçta yeşildir, ancak kısa süre sonra koyu kahverengi veya siyaha 

döner. Pupa yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. 

 

Erginlerin ön kanatları alacalı gri-kahverengi renktedir; arka kanatlar 

tabanda açık kahverengi, distal kısımlar koyu kahverengidir. Güvelerin 

ön kanat, merkezi olarak gümüşi beyaz noktalar taşır: U şeklinde bir 

işaret bulunmaktadır. Amerika ve Kanada başta olmak üzere 

lahanagillerin yetiştirildiği dünyanın birçok yerinde bulunmaktadır 

(Toba ve ark. 1973).  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_H%C3%BCbner
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4.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Erginler ortalama 12 günde 300 ile 600 arasında yumurta 

bırakmaktadır. Pupa evresinin süresi 20°C'de yaklaşık 13 günde 

tamamlamaktadır. Bu böceğin kışlaması yoktur çok az bir sürede pupa 

olarak geçirir ve yaklaşık 200 km uzak mesafelere göç edildiği 

bilinmektedir (Jackson ve ark. 1969). 

 

4.3. Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Lahana mühendis tırtılı larvaları zarar yapmakta ve 1-3 larva dönemleri 

arasında yaprağın alt kısmında beslenmektedir. 4. ve 5. larva dönemleri 

büyük delikler açarak beslenmektedir (yaprak kenarı hariç). Lahana 

bitkisi söz konusu olduğunda, kenar yaprakların yanı sıra aynı zamanda 

gelişmekte olan başı da delmektedir. Larvalar günlük olarak 

ağırlıklarının üç katı kadar besin tüketmektedir (McEwen & Hervey 

1960). Beslemeden kaynaklanan direkt zararın yanı sıra bitkide de ıslak 

dışkı ve yapışkan bir sıvı bırakmaktadır. Ürün kalitesine direkt etkili 

olduğu bilinmektedir. Polifag bir zararlı olan lahana mühendis tırtılı, 

birçok yabancı ot ve kültür bitkisiyle beslenmektedir. Trichoplusia ni 

larvaları; brokoli, lahana, karnabahar, çin lahanası, kara lahana, lahana, 

hardal, turp, şalgam, tere, pancar, kavun, kereviz, salatalık, marul, 

yaban havucu, bezelye, biber, patates, fasulye, ıspanak, kabak, domates 

ve karpuz gibi birçok bitkide zarar yapmaktadır. 
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4.4. Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel mücadele; Lahanagillerle yapılan çalışmalarda dayanıklı 

çeşit kullanılması sonucunda güvelerin daha az yumurta bıraktığı 

belirlenmiştir (Radcliffe & Chapman 1966).  

 

Biyolojik mücadele; Trichoplusia ni’nin parazitoidler; Voria ruralis, 

copidosoma truncatellum, Trichogramma, Hyposoter exiguae, Virüs; 

NPV (nuclear polyhedrosis virüs), Biyolojik ajan olarak Bacillus 

thuringiensis zararlıya karşı başarılı bir şekilde kullanılmaktadır 

(Janmaat & Myers, 2003). Ayrıca neem hem beslenmeyi caydırıcı hem 

de büyüme düzenleyici olarak işlev görmektedir. 

 

Kimyasal mücadele; Piretroid grubu; Deltamethrin, lambda-

cyhalothrin ve cypermethrin gibi etken maddeler zararlıya karşı 

kullanılmaktadır. 

 

 

 

Şekil 4: Trichoplusia ni a) Ergin b) Larva c) Yumurta d) Zarar Şekli (Anonim, 

2022d) 

a b 

c d 
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5. LAHANA GÜVESİ (Mamestra brassicae) (Linnaeus, 1758) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

 

5.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Mamestra brassicae güvelerin kanat açıklığı 34-50 mm arasındadır. Ön 

kanatlar gri-kahverengi, siyahımsı-kahverengi ve alacalı görünüme 

sahiptir. Larvalar yaklaşık 3-10 mm uzunluğunda olup vücudu 

yeşilimsi ve siyah saydam tüylerle kaplıdır. Pupalar uzun, 17-22 mm 

uzunluğunda, kırmızımsı kahverengi ve parlaktır (Seitz, 1913). Lahana 

güvesi, Avrupa ve Asya’da yaygın bir dağılıma sahiptir (Wu ve ark., 

2015). M. brassicae geniş bir konukçu yelpazesine (100 familyadan 

300'den fazla tür) sahip oldukça polifag bir böcek olup, bunlardan en 

tercih ettiği konukçular Brassicaceae familyasına ait bitkilerdir (Heath 

& Emmet, 1979; Popova, 1993).  

 

5.2.  Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Kelebekler geceleri uçar ve gündüzleri bitkiler arasında saklanacak yer 

ararlar. Çiftleşmeden sonra dişi, 25 ile 350 yumurtalık kümeler halinde 

yaprakların alt yüzeyine 2500'e kadar yumurta bırakır. Kışlama süresi 

çevresel faktörlere bağlıdır. 25 °C'de inkübasyon süresi 5 gündür ve 

daha düşük sıcaklıklarda 10 ile 12 gün sürer. Larvaların altı dönemi 

vardır. Olgun tırtıllar 2 ile 4 cm derinlikte toprakta pupa olurlar. 

Kelebekler Temmuz'da yeniden görünür ve Ekim'in ilk yarısına kadar 

uçarlar. Türler en çok Eylül ortası ile Ekim ortası arasında bol miktarda 

bulunur (Pollini, 2006). Yılda ortalama 2-3 döl vermektedir (Turnock & 

Carl, 1995). Lahana güvesi pupalarının, çevre sıcaklığı, fotoperiyot ve 
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besin kalitesinin bir sonucu olan diyapozları olması karakteristiktir. 

Birinci neslin pupa diyapozu 80 güne kadar ve kışın altı ay sürer 

(Sannino in Espinosa, 1998). 

 

5.3.  Zarar Şekli ve Konukçuları  

 

Tırtıllar mekanik zararlarının yanı sıra çiçek ve yapraklara bıraktıkları 

dışkılarla da mahsulün kalitesini düşürmektedir (Pelosini, 1999). 

Tırtıllar genellikle genç yapraklarla beslenen bitkinin başında bulunur. 

Tırtıllar esas olarak geceleri beslenir ve gün boyunca yakınlarda veya 

toprakta saklanır. Polifag bir böcektir ve domates, marul, lahana, kök 

ve saplı kereviz ve mango gibi sebzelerle beslenir. Soya fasulyesi, 

tütün, şeker pancarı ve hatta söğüt, karaağaç gibi ağaçlarla da beslenir. 

Zararlı, çoğunlukla elma ağacı ve şeftali ağacı olmak üzere meyve 

ağaçlarına da saldırır (Pollini, 2006). 

 

5.4.  Mücadele yöntemleri 

 

Kültürel mücadele; Erken ekim yapılarak zarar kaybını 

azaltabilmektedir. Sonbaharda tarlada derin sürümü ile kışlamaya 

geçmiş pupaların sayısını azaltmaktadır. Ayrıca münavebe yöntemi ile 

zararlı popülasyonun düşürüldüğü bilinmektedir (Filippov, 1982; Finch 

& Kienegger, 1997). 

Biyolojik mücadele; Lahana güvesinin 50'nin üzerinde doğal düşmanı 

olduğu bilinmektedir. En tesirli olanlardan biri, güve yumurtalarıyla 

beslenen ve zararlı popülasyonunu da %80'e kadar düşürülebilen 

parazitoit Trichogramma evanescens dir. Lahana güvesi yumurtalarının 

%60 ile 80'ini öldürebilen Trichogramma dendrolimi Matsumura ile de 
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benzer verimlilik elde edebilir. Etkili yumurta kontrolünün yanı sıra bu 

hymenoptera türü, temel konakçı üremesi için de uygun görülmüştür 

(Takada ve ark., 2000). Mamestra brassicae larvaları bakulovirüsler 

(Poitout & Bues, 1982; Finch & Thompson, 1992) ve Bacillus 

thuringiensis (Filippov, 1982; 1987; Collier ve ark., 1996) tarafından 

kontrol edilebilir.  

 

Kimyasal mücadele; Pirimiphos methyl zararlıya karşı 

kullanılmaktadır. 

 

 

  

Şekil 5: Mamestra brassicae a) Ergin b) Larva c) Pupa d) Zarar Şekli (Anonim, 

2022e) 

 

6. LAHANA KELEBEKLERİ (Pieris brassicae, Pieris rapae, 

Pieris) napi) (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Pieridae) 

 

6.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Pieris rapae'nin küçük siyah noktalı beyaz veya krem renkli kanatları 

vardır ve yumurtalarını yapraklara tek tek bırakır. Pieris brassicae’nin 

a 
b 

c d 
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kanatlarının ucunda siyah bir bant bulunan büyük siyah beneklere 

sahiptir ve yumurtalarını karakteristik olarak kümeler halinde bırakır. 

Lahana kelebekleri dünyanın ılıman, tropikal ve subtropikal 

bölgelerinde bulunan ve lahana, karnabahar gibi birçok lahanagilin 

önemli zararlılarıdır (Lal & Ram, 2004). 

 

6.2. Biyolojileri ve Ekolojileri 

 

Erginlerin kanatları açık kahve renktedir. Ergin kelebeklerin kanat 

açıklığı 37 ile 63 mm'dir. Yeşil, ince larvaları zararlıdır. Birçok türde, 

larvalar kısa tüylerle kaplıdır. Yapraklarının alt kısımlarına bırakılan 

yumurtalar uzun ve sarı renktedir ve yumurtadan çıkan larvalar hemen 

beslemeye başlar. Pupaları beyazımsı gri, siyah benekli ve sarı 

işaretlidir. Larvalar pupa olduktan sonra kışlamaya geçerler. Bölgelere 

yayılmalarının temel nedeni göç eden zararlılardır.  

 

6.3. Zarar şekilleri ve Konukçuları 

 

Lahana kelebekleri, lahana bitkisini yoğun bir şekilde istila eden önemli 

zararlılardır (Hasan & Ansari, 2010). Lahana bitkisinin tüm 

dönemlerine; fide, vejetatif ve çiçeklenme evrelerine zarar 

vermektedirler (Ullah ve ark., 2016) ve ilk larvaları sürü halinde 

yaprakla beslenmektedir (Hasan & Ansari, 2011). Genç larvalar sadece 

yaprakları beslemekle kalmaz, lahana ve karnabaharın dalları, 

kabukları ve tohumlarıyla da beslenebilmektedir (Jainulabdeen & 

Prasad, 2004; Younas ve ark., 2004). Tek bir larva 74 ile 80 cm2'ye 

kadar yaprak tüketebilir ve konukçu bitkiye ciddi zarar vermektedir 

(Younas ve ark., 2004). Aşırı istilaları sonucunda bitki yapraklarını 
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tamamen yok eder ve daha sonra bitki kurur. (Hasan & Ansari, 2010). 

Sindirim atıklarıyla kültür bitkisinin yenilmeyecek bir hale 

getirmektedirler. Bu zararlıların yanı sıra bazı virüslere de (Turnip 

yellow mozaic virus, Turnip crincle virus) vektörlük yapmaktadırlar 

(Hasan & Ansari, 2010). Lahana, karnabahar, hardal, turp, kolza, 

kırmızı lahana, roka ve şalgam dahil olmak üzere 15 bitki türüne ciddi 

zararlar vermektedir (Hwang ve ark., 2008). 

 

6.4. Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel mücadele; Mekanik yöntem olarak gruplar halinde beslenen 

larvaları toplayıp imha edilmelidir. Zararlıların kışlama ortamları 

üretim alanında uzaklaştırmalıdır. 

Biyolojik Mücadele; Zararlıların yumurta, larva ve pupa dönemlerinin 

önemli parazitoidleri Pteromalus puparum ve ichneumonidae, 

eulophidae, chalcididae gibi familyalardaki yaban arılarının olduğu 

bilinmektedir (Gratwick, 2012). 

Kimyasal Mücadele; Lambda-sihalotrin, deltametrin ve sipermetrin 

gibi insektisitler zararlılar için en yaygın kullanılan gruplardır. Bu tür 

kimyasallar spesifik olmadığından ve hedeflenmesi amaçlanmayan 

doğal faunaya zarar verebileceğinden, dikkatli uygulanması 

önerilmektedir (Gratwick, 2012). 
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Şekil 6: Pieris brassicae a) Ergin b) Larva c) Pupa d) Zarar Şekli 

(Anonim, 2022f)  

 

7. LAHANA GALBÖCEĞİ (Ceutorhynchus pleurostigma) 

(Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) 

 

7.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Lahana galböceği uzun bir hortuma sahip ve yaklaşık 3 mm 

uzunluğundadır. Ceutorhynchus pleurostigma başta İngiltere olmak 

üzere Avrupa kıtasında yaygın görülen bir zararlıdır (Gratwick, 2012). 

 

7.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Erginler ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkmaktadır. Dişiler 

yumurtalarını bitki kökünün içine tek tek bırakmaktadır. Ağustos-Eylül 

aylarında yumurtalar, dişinin hortumuyla açtığı deliklere yerleştirilir ve 

genellikle köke birkaç yumurta koyulmaktadır. Yumurtadan çıkan 

larvalar direkt kökle beslenip ur oluşturmaktadır. Larva, kahverengi 

b 

c d 

a 
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başlı, küçük, parlak beyaz veya sarımsıdır. Bacaksızdır ve urlar içinde 

kıvrılmış halde bulunmaktadır. Pupa beyazdır ve larva tarafından 

salgılanan yapışkan bir malzeme ile birbirine yapıştırılmış toprak 

parçacıklarından oluşan bir bölmede toprakta kışlamaktadır. 

Ceutorhynchus pleurostigma’nın oluşturduğu urlar, lahanagillerin 

köklerinde veya gövde kısımlarında görülmektedir (Gratwick, 2012).  

 

7.3.Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Lahana galböceğinin erginleri bitkinin yeşil aksamlarıyla beslenirken 

larvaları ise köklerde gelişmesini tamamlamaktadır. Larvaların 

köklerde oluşturduğu urlar nedeniyle bitki gelişimini 

tamamlayamamaktadır. Ancak en büyük hasarı yeni dikilen lahana 

fidelerine vermektedir. Ceutorhynchus pleurostigma’nın oluşturduğu 

urlar, lahanagillerin yaygın ve ciddi bir hastalığı olan Plasmodiophora 

brassicae’nın neden olduğu urlara benzediğini bildirilmektedir. Bu urlar 

yuvarlaktır ve kurtçukların tamamen büyüyene kadar işgal ettiği 

odacıklardır. Ayrıca bu urlar katıdır ve genellikle uzundur. Zararlı 

konukçuları Şalgam, İsveç lahanası, Lahana, Savoy lahanası, 

Karnabahar, Brüksel lahanası, Alabaş, Hardal ve Kolza’dır (Gratwick, 

2012). 

 

7.4. Mücadele Yöntemleri: 

 

Kültürel Önlemler; Üretim alanında lahana atıkları uzaklaştırılmalı ve 

zararlıların kışlamasını engellemek için toprak pullukla sürmelidir. 

Mümkün mertebede ürün rotasyonu uygulanmalıdır. Taşıma sırasında 

görülen urlu fideler atılmalıdır (Gratwick, 2012).  
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Kimyasal Mücadele; İnsektisit uygulamış tohumlar, galböceği 

saldırısının kısmi kontrolünü sağlayacak ve ayrıca fideleri pire 

böcekleri ve lahana sapı kurdu saldırılarına karşı koruyacaktır. Lahana 

kök sineğine karşı kullanılan bazı insektisitler aynı zamanda 

galböceğine karşı da bir miktar kontrol sağlayabilmektedir (Gratwick, 

2012). 

  

 
Şekil 7: Ceutorhynchus pleurostigma a) Ergin b) Larva c) Zarar Şekli (Anonim, 

2022g) 

 

8. LAHANA KÖK SİNEĞİ (Delia radicum) (L.) (Diptera: 

Anthomyiidae) 

 

8.1. Tanımı ve Dağılımı  

 

Lahana kök sineği erginleri, yaklaşık 6 mm uzunluğunda ve genel 

görünümü ev sineğine benzeyen koyu gri bir sinektir. Yumurtalar 

beyaz, oval, ince ve yaklaşık 1 mm uzunluğunda olmaktadır. Larvalar 

a b 

c 
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bacaksızdırlar, belirgin bir başları yoktur ve beyaz veya krem 

renklidirler. Avrupa ve Kuzey Amerika'da lahanagiller için zararlı bir 

böcektir. İngiltere'de en çok karnabahar ve lahanada, özellikle yaz ve 

sonbaharda karnabaharlarda ve yazın ise lahanada görülmektedir 

(Gratwick, 2012). 

 

8.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Lahana Kök sineği yılda 2-3 döl vermektedir. Yumurtalarını bitkinin 

toprak üstü aksamlarına, özellikle de sapların dibine bırakmaktadır. 

Çoğunlukla kazık köke yakın kalarak kök dokularıyla beslenirler. 

Yumurtada çıkan larvalar daha sonra filizin içine girer ve tespit 

edilemez durumda kalır üç ila dört hafta sonra pupa olmak için toprağa 

geçmektedir. Nisan ayında ergin olarak pupadan çıkmaktadır 

(Gratwick, 2012). 

 

8.3.  Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Asıl zararı larvalardan kaynaklanmaktadır. Bitkiler, büyümenin 

herhangi bir aşamasında saldırıya uğrayabilir, ancak en ciddi hasarı 

genellikle genç fidelere vermekte ve bu fideler tohum yatağında veya 

dikimden kısa bir süre sonra şiddetli bir şekilde saldırıya uğramasından 

sonra fidelerin kuruduğu bilinmektedir. İlk nesil larvaların istilaları 

nisan sonu ve mayıs aylarında meydana gelmektedir. Temmuz ayında 

ise ikinci nesil larvaların saldırına maruz kalmaktadır. Solmuş olan 

veya ölü bir bitkiyi söktüğünüzde, ciddi şekilde hasar görmüş bir kazık 

kök ortaya çıkmaktadır. Daha sonra, zarar görmüş kökler çürür veya 

kurumaktadır. Daha az şiddetli saldırılar, bitkilerin gelişimi durdurur ve 
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bitkilerin dış yaprakları mavimsi veya kırmızımsı bir renk alır ve 

solmaktadır. Verimi etkilemeyebilecek hafif hasarlar bile mahsullerin 

kalitesini bozmaktadır. Filizlerde az sayıda larvanın olması bile verim 

açısında etkili olduğu bilinmektedir. Bazen büyüme noktalarına da 

zarar vermekte bunun sonucunda ‘çok başlı’ taç oluşmaktadır. Brüksel 

lahanası, su kabağı, Çin lahanası, turp, lahana, şalgam, karnabahar 

bitkilerine zarar vermektedir (Gratwick, 2012). 

 

8.4.  Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel Önlemler: Üretim alanında lahana kök sineğin ara konukçusu 

olan yabancı otları yok edilmelidir. Ucuz örtülerle ürünlerin üstünü 

kapatarak hem lahana kök sineğin saldırılarını azaltmak hem de 

ürünlerin olgunlaşmasını hızlandırmak. Ekim, dikim zamanlamasına 

dikkat etmek, hasat sonra atık ve kalıntıları tarlada uzaklaştırmak ve 

pupanın kışlamasını engellemek için tarlayı derin sürmek (Gratwick, 

2012). 

Biyolojik mücadele; Toprakta lahana kök sineğinin (yumurta, larva ve 

pupa) doğal düşmanların olduğu bilinmektedir. Yumurta predatörleri; 

Bembidion lampros ve Trechus quadristriatus, larva paraziti; 

Aleochara spp. ve Trybliographa rapae, pupa predatörleri 

Staphylinidae familyasındaki avcılardır (Gratwick, 2012). 

Kimyasal Mücadele: Yumurtaları ya da yeni çıkan larvaları öldürmek 

için insektisitlerin bitkilerin tabanının çevresine veya ekim sırasında 

tohumla birlikte doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. En 

ciddi hasarı, nisan sonu ve mayıs aylarında ortaya çıkan sineklerden 

kaynaklanır, bu nedenle Nisan ortasından itibaren yapılan tüm ekimler 
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ve dikimler, önerilen bir insektisitle mücadele edilmelidir. Organo 

klorlu insektisitler dirençli lahana kökü sineklerine karşı yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Gratwick, 2012). 

 

  
Şekil 8: Delia radicum L. a) Ergin b) Larva (Anonim, 2022h) 

 

9. LAHANA PİS KOKULU BÖCEĞİ (Eurydema ornatum) 

(Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae) 

 

9.1. Tanımı ve Dağılımı: 

 

Eurydema ornatum erginleri 7-9 mm uzunlukta ve genellikle kırmızı ve 

siyah parlak renktedir. E. ornatum özellikle palearktik bölgenin büyük 

bir bölümü Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerinde dağılım göstermektedir 

(Lodos,1982). 

 

9.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Havaların hafif ısınmaya başlamasıyla erginler aktif hale gelirler, 

çiftleşirler ve 3-5 hafta sonra yumurta bırakma dönemine geçmektedir. 

Erginlerin yumurta bırakma şekli karakteristiktir. Erginler 2 sıra 

üzerinde toplam 12 yumurta bırakmaktadır (Benedek, 1968). E. 

ornatum beş nimf dönemi vardır.  Erginler toprakta, ağaçlarda, 

duvarlardaki çatlaklarda, yarıklarda, taşların veya düşen yaprakların 

a b 
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altında kışlamaya geçmektedir. Erginler yılda 2-4 döl vermektedir 

(Kivan & Kılıc, 2000). 

 

9.3.  Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Nimf ve erginler bitkinin yaprak, çiçek ve taze sürgünlerindeki özsuyu 

ile beslenerek zarar yapmaktadır. Bu emgi sonucunda yaprakların 

sararmasına neden olmakta hata zararlılar aşırı istila ederse fideler 

kuruyabilmektedir. Ayrıca zararlının kötü kokusu bitkilere 

bulaşmaktadır (Lodos, 1982). Üzerinde beslendiği konukçu bitkiler; 

Brokoli, brüksel lahanası, turp, kırmızı lahana, beyaz lahana, kanola, 

tere ve karnabahardır (Kivan & Kılıc, 2000). 

 

9.4.  Mücadele Yöntemleri: 

 

Kültürel Önlemler; Konukçu bitkinin gelişimi artırmak için sulama ve 

gübreleme sürelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca lahanagiller 

familyasına ait yabancı otları üretim alanında bulunmamasına dikkat 

etmek. 

 

Biyolojik mücadele; E. Ornatum’un yumurta parazitoidi; Trissolcus 

semistriatus (Kivan & Kılıç, 2000). 

 

Kimyasal Mücadele; Bitkide zararlılara ait nimf veya yumurta 

paketleri görüldüğünde ilaçlamaya karar vermek. 
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Şekil 9: Eurydema ornatum a) Ergin ve yumurta b) Nimf c) Zarar Şekli 

(Anonim, 2022i) 

 

 

10. LAHANA UNLU YAPRAKBİTİ (Brevicoryne brassicae) 

(Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Aphididae)  

 

10.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Lahana yaprakbiti abdomenlerinde bulunan kısa kornikulusları ve 

vücut yüzeylerinin mumsu yapısı ile, aynı konukçu bitkiye saldıran 

diğer yaprak bitlerinden ayırtedilebilirler (Carter & Sorensen, 2013). 

Lahana yaprak biti 2,0 ila 2,5 mm uzunluğunda, yumuşak gövdelidir ve 

oval veya armut şeklindedir. 

 

10.2. Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Ilıman iklimlerde, yumurtalar kışı toprak yüzeyine yakın bitki 

döküntülerinde geçirir (Hines & Hutchison, 2013). Sıcak iklimlerde 

yumurtalar bırakılmaz; dişiler doğrudan dişi nimfler üretirler (Kessing 

a b 

c 
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& Mau, 1991). Nimf dönemi yedi ila on gün arasında değişir. Kanatlı 

formlar, yalnızca bitki kalitesi bozulduğunda veya bir bitki aşırı 

kalabalıklaştığında gelişir ve yeni konukçu bitkilere göç etmeye başlar. 

Ergin lahana yaprak bitleri iki kanatlı ve kanatsız iki formu 

bulunmaktadır (Herrick & Huntgate, 1911). Kanatsız yetişkinler 1/10 

inç uzunluğunda, oval şekillidir ve mumsu kaplamaları nedeniyle 

grimsi yeşil veya grimsi beyaz görünürler (Hines & Hutchison, 2013, 

Natwick, 2009; Opfer & McGrath, 2013). Kanatlı dişiler daha küçüktür 

ve kanatsız dişilerin mumsu örtüsünden yoksundur (Natwick, 2009). 

Toplam yaşam döngüsü süresi, sıcaklığa bağlı olarak 16 ila 50 gün 

arasında değişmektedir. Yaşam döngüsü daha yüksek sıcaklıklarda 

daha kısadır (Kessing & Mau, 1991). 

 

10.3. Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

 Önemli kayıpların bulunduğu ekonomik açıdan önemli başlıca 

konukçu bitkiler arasında karnabahar (Brassica oleracea L. var. 

botrytis L.), brüksel lahanası (Brassica oleracea L. var. gemmifera 

DC), brokoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) lahana yer alır. 

(Brassica oleracea L.), kanola (Brassica napus L.) ve Brassica cinsinin 

diğer üyeleri (örneğin, Hint hardalı (Brassica juncea L.), beyaz hardal 

(Sinapis (= Brassica) alba L.), siyah hardal (Brassica nigra L.), toria 

(Brassica rapa L.) Ayrıca Çin brokolisi, Çin lahanası (Brassica rapa, 

pekinensis ve chinensis alt türleri), turp (Raphanus sativus L.) ve lahana 

(Brassica alboglabra L.H. Bailey) (Kessing & Mau, 1991). Lahana 

yaprak biti özellikle brokoli ve lahana üretiminde büyük bir sorundur 

(Opfer & McGrath, 2013). 
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 Yaprak bitleri tarafından sürekli beslenme, bitkilerin sararmasına, 

solmasına ve bodurlaşmasına neden olur (Opfer & McGrath, 2013). 

Yapraklarda fumajin oluşumuna neden olduklarından Şiddetli şekilde 

istila edilmiş bitkiler, sonunda yaprak ölümüne ve çürümesine yol 

açarlar (Griffin & Williamson, 2012).  

Lahana yaprak bitleri, yaprakların alt tarafında ve lahana kafasının 

ortasında beslenir (Hines & Hutchison, 2013). Genç yapraklar ve 

çiçeklerle beslenmeyi tercih ederler ve sıklıkla Brüksel lahanası ve 

lahananın başlarının derinliklerine inerler (Natwick, 2009). Yaprak biti 

kolonileri, yaprak üst ve alt yüzeylerinde, yaprak kıvrımlarında, yaprak 

sapı boyunca ve yaprak koltuklarının yakınında bulunur. 

 

10.4. Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel mücadele: Ekili tarla alternatif konukçu bitkilerden 

arındırılmalıdır (Natwick, 2009). Sezon sonunda bitki artıklarının yok 

edilmesi, ılıman iklimlerde kışı geçiren yaprak bitlerinin öldürülmesine 

yardımcı olabilir (Hines & Hutchison, 2013). Yaprak biti bulaşmış bir 

mahsulün yakın zamanda kaldırıldığı arazide yeniden dikim yapmaktan 

kaçının. Bitki aralığı, kanola (Brassica napus L.) bitkilerinde lahana 

yaprak biti kontrolü için etkili bir yaklaşım olarak görülmemektedir 

(Razaq ve ark., 2012).  

Biyolojik kontrol: yumurta parazitoidi: Diaeretiella rapae (M'Intosh) 

(Hymenoptera: Aphidiidae) Tespih ağacının (Melia azedarach) tohum 

özü (Baidoo & Adam, 2012,), nane yaprağı özü (Mentha piperita) ve 

çiçekli lantana (Lantana camara) tohumları ve yaprak özü (Baidoo & 
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Adam, 2012) lahana yaprak bitine karşı ümit verici sonuçlar 

göstermiştir (Mekuaninte ve ark., 2011). 

 

Kimyasal mücadelesi: Yaprakların %20'sinden fazlası yaprak biti ile 

istila edilmişse, böcek ilacı uygulaması önerilir (Opfer & McGrath, 

2013). Deltamethrin, Chlorpyrifos-methyl ve Pirimiphos methyl bu 

zararlılara karşı kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 10: Brevicoryne brassicae a) Ergin ve Nimf b) Zarar Şekli (Anonim, 2022k) 

 

11. LAHANA BEYAZ SİNEĞİ (Aleyrodes Proletella) (Linnaeus, 

1758) (Hemiptera: Aleyrodidae)  

 

11.1. Tanımı ve Dağılımı 

 

Ergin beyaz lahana sinekleri yaklaşık 1-2 mm uzunluğundadır ve kar 

beyazı renktedir. Lahana beyaz sineği, lahana yapraklarının alt 

kısımlarında bulunabilen kanadındaki kara leke ile ayırt edilmektedir. 

Avrupa, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinin yanı sıra Kuzey ve Güney 

Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya dağılım göstermektedir 

(Martin, 1999). 

 

a b 
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11.2.Biyolojisi ve Ekolojisi 

 

Genellikle yaprakların alt ve üst kısımlarında bulunmaktadır ancak 

rahatsız edildiklerinde kolay uçabilmektedir. Yumurtalarını yaprakların 

alt tarafında dairesel gruplar halinde bırakır, ancak tüylü yapraklarda 

dağınık olmaktadır. Dişiler, 3-6 haftalık bir yaşam süresi boyunca 

yaklaşık 250-300 kadar yumurta bırakmaktadır. Erginler, pul benzeri 

larvaların çıktığı alt yaprak yüzeyine yumurta bırakır. Yumurtadan 

çıkan ilk larvalar üç çift bacağa sahiptirler ve toplamda dört larva 

dönemi vardır. Lahana beyazsineği, konukçu bitkilerinde yıl boyunca 

bulunur ve ergin olarak kışı geçirmektedir (Martin, 1999). 

 

11.3. Zarar Şekli ve Konukçuları 

 

Erginler ve larva yaprak özsuyunu emerler ve popülasyonun yoğun 

olduğu dönemlerde bitki gelişiminin yavaşlamasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, zararlıların beslendiği yerde tatlımsı madenin oluşması 

nedeniyle yaprağın yüzeyinde gelişen saprofit funguslar bitkinin 

fotosentez yapmasına engel olmaktadır. Lahana beyazsineği brüksel 

lahanası, lahana, bakla, itüzümü ve sütleğen gibi birçok kültür ve 

yabancı ot bitkisiyle beslenmektedir (Martin, 1999). 

 

11.4. Mücadele Yöntemleri 

 

Kültürel önlemler; Zararlıların tercih ettiği ara konukçularla mücadele 

edilme ve tarlada uzaklaştırmalıdır. Zararlıların popülasyonu azaltmak 

için münavebe ekim yapılmalı. Ayrıca kışlama alanları ve bulaşık 

bitkiler yok edilmelidir. Sabunlu su ile bitkinin alt yapraklarını 

spreylemelidir. 
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Biyolojik önlemler; Lahana beyaz sineğin parazitoidleri; Encarsia 

formosa ve Encarsia pergandiella yanı sıra Coccinellidae ve 

Chrysopidae familyasına ait predatörlerinin de etkin olduğu 

bilinmektedir (Martin, 1999). 

 

Kimyasal önlemler; Lahana beyazsineğinin olgunlaşmamış evreleri 

insektisitlere karşı çok duyarlı değildir. Çünkü brassica yaprakları 

mumsu olduğu için zararlıların insektisitlere maruz kalmasını 

zorlaştırmaktadır. Zararlılara karşı insektisit olarak doğal pyrethrum ve 

bitkisel yağlar kullanılmaktadır. Sentetik piretroidler; lambda-

cyhalothrin ve deltamethrin önerilmektedir (Martin, 1999). 

  

 

 

Şekil 11: Aleyrodes Proletella a) Ergin b) Larva c) Zarar Şekli (Anonim, 2022m) 

 

 

 

 

 

a b 

c 



277 | FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

 

SONUÇ  

 

Ülkemiz bitkisel üretiminde önemli bir yeri olan lahanagillerin, 

yetiştirilme aşamalarında karşılaşılan zararlılarla mücadelede, insan ve 

çevre sağlığı göz önünde bulundurularak, kimyasal mücadeleye 

alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı 

çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına, 

kontrol için daha güvenli insektisitlerin kullanılmasına ve Entegre 

Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına olanak sağlayabilmek 

için öncelikle zararlıların tanınması önem taşımaktadır.  

 

Bu derleme de lahanagil zararlıların tanımı, yayılışları, yoğunluk ve 

zarar şekilleri, biyo-ekolojileri, epidemiyolojileri, doğal düşmanları ve 

uygun mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilmeye 

çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

'Yaprak şakayığı' olarak da bilinen süs lahanası çeşitleri (Brassica 

oleracea var. Acephala), iç yapraklarının çeşitli şekil ve renklerinden 

(Mello et al., 2010) dolayı dekoratif amaçlı yetiştirilen bitkilerden 

biridir. Saksı bitkisi, bahçe ve parklarda çiçek tarhlarında yaygın 

kullanımları (Şekil 1a, b) yanı sıra çiçekçilik ve çiçek tasarımlarında 

kesme çiçek olarak kullanımları da söz konusudur (Zhang et al., 2008). 

Süs bitkisi özellikleri bakımından teknik olarak tümü kale olarak 

tanımlanırken, geleneksel olarak derin kesilmiş kesik yapraklara veya 

"saçaklı" yaprak kenar boşluklarına sahip formlarına "süs kale 

(ornamental kale)", yuvarlak yapraklı formlarına ise "süs lahanası 

(ornamental cabbage)" denmektedir (Klingaman 2000). Yaygın 

isim(ler) Collard, Süs Lahanası, Dekoratif Kale, Süs Kale, Çiçekli Kale 

ve Kale'dir (URL-1).  

 

Süs lahanaları (Brassica oleracea L. var. Acephala DC. f. tricolor Hort) 

Brassicaceae familyasına aittir (Kishimoto et al., 2014). Renkli 

yapraklardan oluşan, bir rozet oluşturan lahana çeşitlerinin, Brassica 

oleracea L. var. Acephala Auct.'tan türetildiğine inanılmaktadır. Ancak 

bazılarının orijinini savoy lahanası (Brassica oleracea L. var. Sabauda 

L.) ve Brassica oleracea L. var. Capitata L.’dan geldiği de 

bildirilmektedir (Błażewicz-Woźniak et al., 2021). Süs lahanaları, 

ortadaki yaprakların baş oluşturmadığı bir lahana türüdür ve Acephala 

sözcüğü 'başsız' anlamına gelmektedir.  

 

https://plants.ces.ncsu.edu/plants/brassica-oleracea-acephala-group/common-name/collard/
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Süs lahanası, gevşek bir şekilde düzenlenmiş bir başın ortasındaki 

beyaz veya mor yaprakları nedeniyle diğer lahanagillerden oldukça 

farklıdırlar. Süs lahanaları, bahçecilikte mevsimlik süs bitkileri gibi 

muamele görmektedirler (Kishimoto et al., 2014). Nitekim, süs lahanası 

botanik olarak bienaldir; ilk yıl vejetatif büyüme, ikinci yıl generatif 

büyüme gerçekleşmektedir. Süs bitkileri üreticileri süs lahanasını 

generatif büyümesinden ziyade vejetatif olarak değerlendirmekte bu 

nedenle pratikte yıllık olarak kabul edilmekte ve her yıl yeniden 

dikilmektedir.   

 

Süs lahanasının, doğu Akdeniz'e veya Asya'ya özgü, en az 4.000 yıl 

öncesine dayanan bir geçmişinin olduğu belirtilmektedir (Corbett 1965; 

Carter, 2003) (Şekil 1c). Akdeniz'de, Yunanlılar ve Romalılar süs 

lahanalarını bir besin kaynağı olarak kullanmışlardır. İlk gezginler ve 

tüccarlar bu bitkilerin dünyanın diğer bölgelerine taşınmasında önemli 

roller almışlardır. Lahana Çin'e ulaştığında, Çin mutfağında standart bir 

malzemeyken, Japonya'da lahananın süs bitkisi türleri geliştirilip 

yaygınlaştırılmıştır. 17. yüzyılda, süs lahanaları, yazlık bahçelere yatak 

bitkisi olarak kullanılan türler arasına girmiştir. Süs lahanasının 

çeşitleri 20. yüzyılda Japonya'dan ABD'ye ulaşmıştır ve 1930'larda 

tohum kataloglarında ilk kez yer almıştır.  

 

 
Şekil 1. Süs lahanasının açık alan peyzajında (a), saksıda kullanım örneği (b) 

(URL-2), Süs lahanasının orijin noktaları (c) (URL-3) 
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Süs lahanaları, süs bitkisi pazarında önemli yeri olan ve bu yeri gün 

geçtikçe genişleyen bir süs bitkisidir (Greer et al., 2003; Kim et al., 

2018). Ortak adlarından da anlaşılacağı gibi, süs lahanası öncelikle 

dekoratif nedenlerle yetiştirilmektedir. Yenilebilir olmaları ve garnitür 

olarak kullanılabilmelerine rağmen, acı tadı ve lahana benzeri kokusu 

istenmemektedir. Bununla birlikte, süs lahanası bitkilerinin yoğun 

renkli yaprakları ve dokusu, hacim ve güçlü bir görsellik sunduğu için, 

peyzaj tasarımcıları ve ev bahçıvanları tarafından talep edilmekte ve 

vurgu bitkisi olarak kullanılabilmektedir (Şekil 1b, c). Süs lahanaları, 

sonbahar döneminde tam dekoratif değerine ulaştıkları için sonbahar ve 

kış aylarında çiçeklerin ikamesi olarak bahçe ve iç mekan 

dekorasyonlarında kullanılmakta ve düşük sıcaklıklara karşı yüksek 

dirençleri ile dikkat çekmektedirler (Liu et al., 2017; Kim et al., 2018).  

Süs lahanası, serin mevsimlik bir yatak bitkisi olarak yaygın 

kullanılmaktadır, ancak son zamanlarda kesme çiçek amaçlı uzun, ince 

gövdeli, lahana benzeri başlı çeşitlerine de artan bir ilgi söz konusudur. 

Süs lahanası, süs bitkilerinin kesme çiçek sınıflandırmasında ‘diğer 

kesme çiçekler’ sınıfına dahil edilmiştir ve bu ürünün değerinin daha 

spesifik değerlendirilmesine engel teşkil etmektedir. Süs lahanasının 

üretilen miktarının 130 milyon dolar değerinde olduğu tahmin 

edilmektedir (USDA 2016). Son zamanlarda süs lahanası, yılbaşı 

kutlamaları için kesme çiçek ve saksı bitkisi amaçlı kullanımları ile 

satışı artmıştır (Mizutani ve Yamanaka, 2011; Takemoto, 2008). Kesme 

süs lahanası için perakende fiyatlar, dal başına 1,50 ila 2,50 ABD Doları 

arasında değişmekte ve muhafaza ve vazo ömrünün oldukça uzun 

olduğu bildirilmektedir (Greer et al., 2003).  

https://plants.ces.ncsu.edu/plants/brassica-oleracea-acephala-group/common-name/ornamental-cabbage/
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Kesme süs lahanasına, hasat zamanında, alt yapraklar çıkarılarak üst 

yapraklar rozet biçiminde bitkinin üstünde bırakılarak çiçek benzeri bir 

görünüm verilmektedir. Süs lahanalarına, dayanıklı yaprakları zengin 

bir hacim sunmakta bu da onları özel gün buketleri ve aranjmanları için 

ideal dolgu bitkileri yapmaktadır. Kesme süs lahanası birçok ülkenin 

süs bitkisi pazarı için yeni bir ürün olma potansiyeline sahiptir. Yenilik 

isteyen tüketici talebinin karşılanmasında da süs lahanasının kesme 

çiçek olarak kullanım potansiyeli yüksektir. Bu bağlamda, süs lahanası 

yetiştiriciliği ve kesme çiçek olarak değerlendirilmesi üzerine sınırlı 

sayıda tanımlayıcı literatür veya üretim bilgisi mevcuttur. Hazırlamış 

olduğumuz bu derlemede süs lahanasının yetiştiriciliği ve özellikle 

kesme çiçek amaçlı süs lahanası yetiştiriciliğinin teknik detayları ve 

yetiştirme teknikleri hakkında bilgi verilmektedir.  

 

1. SÜS LAHANASI ÇEŞİTLERİ 

 

Bahçe bitkileri ürün ticareti alanında, süs lahanası, kenarları zıt renkte 

olan geniş, düz yapraklı türler için kullanılan terimdir. Süs lahanası 

yaklaşık 30.48 cm genişliğinde ve 38.10 cm boyunda büyümektedir. 

Bitkilerin gösterişli yaprakları ve nadir dokusu, muhteşem bir görsel 

ilgi uyandırmakta ve modern çiçek tasarımcıları için ise süs lahanası 

çeşitlerini vurgu bitkisi olarak tasarımlarında kullanmaya 

yöneltmektedir. Ticari olarak temin edilebilen birçok çeşit bulunmakta 

(Mahr, 2019); çeşit sayısının 25'ten fazla olduğu bildirilmektedir 

(Whipker et al., 1998). Süs lahanası çeşitleri, görünür merkez rengine, 

renk çapına, bitki boyuna, yaprak türüne ve bitki çapına göre 

sınıflandırıldığı gibi, ortalama günlere göre de sınıflandırılmaktadır. 
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Genel olarak üç farklı yaprak türü bulunmaktadır: buruşuk kenarlı, tüy 

yapraklı ve karalahana veya lahana gibi görünen yuvarlak yapraklı 

çeşitler şeklinde gruplanabilmektedir. Kesme çiçek amaçlı kullanılan 

süs lahanası çeşitlerinden bazıları Şekil 2’de verilmiştir. Süs lahanası, 

kesme çiçek olarak uzun, ince gövdeli, lahana benzeri başları olan 

çeşitler tercih edilmekte ve son zamanlarda bu çeşitlere artan bir ilgi 

bulunmaktadır (O’Connell, 2018) (Şekil 2). Diğer çeşitlerde 

gözlenenden farklı olarak, B. oleracea L. var. Acephala’nın kesme 

çiçek olarak kullanılan çeşitlerinde, bitkinin tepesinde bir 'kafa' 

oluşturmadan rozet benzeri bir şekil geliştirmektedirler. Hasat 

zamanında, alt yapraklar çıkarılır, rozet şekilli oluşum bitkinin üstünde 

bırakılarak çiçek benzeri bir görünüm verilmektedir (Kishimoto et al., 

2014).   

 

“Çiçekler” aslında bitkilerin rozet benzeri açan merkezi yapraklarıdır. 

Genel olarak, dış yapraklar iç yapraklardan daha koyu renkte olmakta 

bu da çarpıcı bir kontrast etkisi yaratmaktadır (URL-3). Başların 

merkezleri, çeşitliliğe bağlı olarak kremsi beyaz, mor-kırmızı veya 

pembe renklerde parlak ve zıt renklere sahiptir (Şekil 2). 

 

 
 

Şekil 2. Kesme çiçek amaçlı yetiştiricilikte kullanılan süs lahanası çeşitlerinden 

bazıları (Miyoshi 2018) 
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2. SÜS LAHANALARI İÇİN OPTİMAL EKOLOJİK 

GEREKSİNİMLER 

 

Süs lahanalarının gereksinimleri ve yetiştirme kuralları diğer lahanagil 

sebzelerine benzemektedir. Türlerin özgüllüğü, dekoratif değerlerini 

belirleyen yaprakların farklı renklerde olmasıdır. Bu renkler yalnızca 

hava koşullarına özellikle sıcaklığa göre belirlenir; dört haftaya kadar 

15°C altındaki sıcaklıklara maruz kaldığında yapraklarda her zaman 

mevcut olan ancak klorofil ~ yeşil renk tarafından gizlenen 

antosiyaninler (yapraklarda pembeden mora renk veren bir grup suda 

çözünür flavonoid) ortaya çıkmakta ve yaprak renk değişimi meydana 

gelmektedir. Gündüz sıcaklığı 25 °C'den ve gece sıcaklığı 15 °C'den 

yüksek olduğunda, süs lahanası yaprakları klorofil sentezleyebilir. 

Gündüz sıcaklığı 22-23 °C'nin altında ve gece sıcaklığı 12-15 °C 

arasında olduğunda klorofil sentezi durur ve renklenme (antosiyaninler) 

ortaya çıkmaya başlamaktadır (Şekil 3). Bunun nedeni, soğuk havanın 

klorofil üretimini baskılaması ve bitkinin beyaz, pembe, mavi-yeşil, 

mor ve iki renkli kombinasyonlardan oluşan temel tonlarının 

gelişmesine izin vermesidir. Bitkiler pazarlanabilir boyuta ulaştıktan 

sonra, bitki yapraklarının renklenmelerini sağlamak için 3 ila 5 hafta 12 

OC -15 OC'nin altındaki sıcaklıklara maruz bırakılması gerekmektedir. 

Yüksek yaz sıcaklıkları aşırı gövde uzamasına neden olabilmektedir. 

Sera içindeki sıcaklıkların çok yüksek olması durumunda bitki 

büyümesi zarar görebilmektedir. Optimum bitki büyüme ve gelişimi 

için gerekli sıcaklık aralığı 17-30 ⁰C’dir. Süs lahanasının tohum 

çimlenmesinde ise optimum sıcaklık 21 C’dir. Tohum ekiminden 2 ile 
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3 hafta sonra fideler 2-3 yapraklı aşamaya gelmektedir (Lopez, 2016; 

Sakata Seed America, 2018). 

 

Süs lahanaları, gece sıcaklıklarının yeterince soğuduğu her yerde 

yetiştirilebilmektedir. Ancak, kesme süs lahanaları, yetiştirileceği 

bölgeye göre de değişmekle birlikte genel olarak düşük sıcaklıklar 

başlamadan önce yaklaşık 75 günlük büyüme süresine ihtiyaç 

duymaktadır. Bitkinin olgunluğunun sonuna doğru üç veya dört hafta 

boyunca 10°C'ye düşen sıcaklıklara maruz kalabilecek bölgelerde süs 

lahanasının renklenmesi başarıya ulaşabilmektedir (Sakata Seed 

America, 2018). Bu bilginin bilinmesi ve tatbik edilmesi süs lahanası 

yetiştiriciliği ve bitkisel tasarım alanlarında istenen etkinin alınabilmesi 

için çok önemlidir. Genel olarak başarılı süs lahanası yetiştiriciliği için 

optimum yükseklik aralığı deniz seviyesinden 800 – 2.000 m'dir. 

Başarılı bir kesme süs lahanası yetiştiriciliği için düşük veya yüksek 

rakımlarda önerilen çeşitlerin kullanılması gerekmektedir. Soğuğa 

nispeten dayanıklıdır, ancak renklendikten sonra -3°C veya daha düşük 

sıcaklıklarda dondan zarar görebilmektedir, bu nedenle soğuğa karşı 

koruma gereklidir (Sakata Ornamentals, 2022). Ek olarak, bitkisel 

tasarım çalışmalarında kar yükünün fazla olduğu bölgelerde düz 

yapraklı çeşitlerin öncelikli olarak tercih edilmesi gerektiği de 

bildirilmektedir (Kılıç et al., 2020). 

 

Süs lahanası ışık istekleri bakımından değerlendirilirse, tohum 

çimlenmesinde ışık gerekmektedir. Ayrıca, iyi bir bitki büyüme ve 

gelişimi için de iyi bir ışıklanma istemektedir. Optimum ışık seviyesi 

38.000 ila 54.000 lux arasındadır. Yüksek ışık alan bölgelerde, yeterli 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 298 

 

gövde uzunluğu elde etmek için yüksek tünellerin altında veya gölgeli 

sera yapılarında üretim yapılabilir. Tam güneşte dış mekan üretimi, 

kışın ılıman havalarda veya yazın daha soğuk kuzey iklimlerinde en iyi 

sonucu vermektedir (Sakata Ornamentals, 2022). 

 

 

Şekil 3. Süs lahanası 'Glamour' çeşidinin sıcaklıkların azalması ile daha koyu yeşil 

renk geliştirmesi ve merkez yapraklarda antosiyanin oluşumunun artışı (Lopez, 

2016) 

 

Süs lahanası bitkileri toprak, isteği bakımından seçici olmayıp su tutma 

kapasitesi yüksek topraklarda çok iyi gelişmektedirler. Süs lahanası 

bitkileri için optimum pH değeri 6.0 ile 7.0 arasında olan zengin, nemli, 

iyi drene edilmiş topraklar uygundur. Asidik ve tuzlu topraklarda iyi 

gelişim göstermemektedir. Çoğu lahanagil sebzeleri gibi, süs lahanası 

da yeterli ek gübre gerektiren bitkilerdendir.   

Sabit ve eşit toprak nemi sağlamak için damla sulama yöntemi 

önerilmektedir. Açık alan yetiştiriciliği için ise düzenli yağış alan 

bölgelerde başarılı şekilde yetiştirilebilirler. Yetersiz nem, daha kısa 

saplara ve yaprak düşmesine neden olmaktadır. Botrytis oluşumunu 

azalttığı ve su tasarrufu sağladığı için çoğu kesme çiçeğin açık alan 

yetiştiriciliği için damlama bandı önerilmektedir. Süs lahanası kuraklık 

stresine tolerans göstermemektedir. Bu, bitki büyümesinin durmasına 

ve alt yaprakların sararmasına ve düşmesine neden olmaktadır. 
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3. YETİŞTİRİCİLİĞİ 

3.1.  Tohum Ekimi 

 

 Ekolojik koşullar uygun ise düzenli yağış alan bölgelerde direkt tohum 

ekim yöntemi ile süs lahanası yetiştirilebilmektedir. Sıra usulü ekimde 

tohumlar 10 cm sıra arası 2 cm sıra üzeri olacak şekilde ekilmelidir. 

Beklenen ilk sonbahar donundan 3 ay önce, her 15 cm’de 2 tohum, 0,5 

cm derinliğine ekilmektedir. Gerekli olması durumunda 15 cm de bir 

bitki olacak şekilde seyreltme yapılmaktadır. Kesme süs lahanasının 

sapların uzamasına yetecek sürenin olabilmesine olanak sağlayacak 

tarihte ekimin yapılması gerekmektedir. Bu tarih de bölgenin ekolojik 

koşullarına bağlıdır. 

 

3.2.  Fide Eldesi 

 

Süs lahanasının yetiştiriciliğinin en pratik yöntemi tohumların sera 

koşullarına ekilmesidir. Fide dikiminden 4-6 hafta önce doğrudan 

viyollere tohumlar ekilebilir. Ya da fideliklere 1 m 2’ lik alandan 600-

700 fide alınacak şekilde 3-4 g tohum ekilebilir. Tohum yaklaşık 0,5 

cm toprakla ya da fide harcı ile örtülmektedir. Çimlenme 

gerçekleştikten sonra, sıcaklık 3-4 hafta boyunca 16°C'de tutulmalıdır. 

4-6 hafta sonra bitkiler 2-3 gerçek yapraklı aşamaya geldiğinde açık 

alan şartlarındaki alana (Şekil 4a) veya sera koşullarına (Şekil 4b) 

dikilebilirler.  
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3.3.  Fide Dikimi 

 

Açık alanda yapılacak süs lahanası yetiştiriciliğinde fideler kotiledon 

yapraklarına kadar toprak altına yerleştirilerek derine dikilmeli; daha 

güçlü, daha düz gövdeler sağlamak için bitkilerin etrafındaki toprak 

sıkıştırılmalıdır. Fideler ilk sonbahar donundan 1-2 ay önce dikilmelidir 

ve sıcaklıklar 10°C'nin altına düştüğünde renk göstermeye 

başlamaktadır. En iyi renk, bitkiler en az iki hafta 10°C'nin altındaki 

sıcaklıklara maruz kaldıklarında gelişmektedir.  

 

Saksıda yapılacak süs lahanası yetiştiriciliğinde, bitkiler, 15 cm çaplı 

saksılarda üretildiğinde, pazarlanabilir boyuta ulaşmak için (ekimden 

renk başlangıcına kadar) genellikle 2 ila 3 aylık bir büyüme 

gerektirmekte; 20 cm çaplı saksılar için fazladan 2 haftalık bir büyüme 

süresine izin verilmektedir. 7:3 humus oranında karıştırılmış ticari 

olarak satılan saksı toprağı saksılı süs lahanası yetiştiriciliği için 

önerilmektedir. 

 

3.4.  Destek Sistemi 

 

Uzun, düz gövdeler, kesme süs lahanası üretiminin temel 

hedeflerindendir. Bitkiler büyüdükçe ve uzadıkça aşırı 

ağırlaşabileceğinden ve kavisli gövdeler oluşturabileceğinden, 

bitkilerin devrilmesini önlemek için yatay ağ ile destek sistemi 

oluşturulabilmektedir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Açık alan koşullarında yetiştirilen kesme çiçek süs lahanası destek sistemi 

(a) (Greer et al., 2003); Sera koşullarında yetiştirilen kesme çiçek süs lahanası 

destek sistemi (b) (Takahashi, 2021). 

 

Her 2.5-3 m’de bir sıra boyunca zemine kazıklar dikilerek ağ sistemi 

gergin tutulabilmektedir. Çoğu kesme çiçek süs lahanası çeşidi sadece 

90 cm boyunda büyümekte; bu nedenle destek siteminin kurulumunda 

120 cm uzunluğundaki kazıklar yeterli olmaktadır (Şekil 5). Kesme 

çiçekler için tasarlanan çoğu ağ, 15x15 cm’lik bir ızgara üzerindedir, 

bu nedenle bitki aralığı, ağ ızgarası boyutuna uygun olmalıdır (Greer et 

al., 2003). Yoğun dikim sistemi kullanılmak istenirse Şekil 5’de 

gösterilen sistem önerilebilir. 

 

Şekil 5. Kesme çiçek süs lahana yetiştiriciliğinde önerilen dikim aralığı, ağ destek 

sistemi ve alt yaprakların çıkarılması gibi işlemlerin şematize edilmiş hali (Oku 

2022) 
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Tohum ekiminden önce ağ toprak üzerine yerleştirilir ve 15x15 cm 

aralık elde etmek için bu ağ ızgara görevi görebilmektedir. Bu aralık 

kesme çiçek üretimi için optimum dikim aralığıdır (Şekil 5). 
 

15 cm’den daha fazla aralık ise, kesme çiçek kullanımı için çok büyük 

başlar üretimine neden olmaktadır. Bitki dikim aralığının ayarlanması 

ile pazarın ihtiyacı ve/veya talebinin karşılanmasında kesme çiçek 

lahana başlarının boyutu değiştirebilmektedir. İnce gövdeli, uzun 

gövdeli ve küçük başlı olanlar tercih edilmektedir (Miyoshi, 2019). 

Bununla birlikte, bitkiler, daha küçük baş ve daha ince gövdelerin eldesi 

için 10X10 cm aralıklar ile dikilmektedir. Kesme çiçek süs lahanasının 

sapları uzadıkça ağ kazıklardan daha yükseğe kaldırılmaktadır (Şekil 

6). 
 

 

Şekil 6. Damla sulama ve ağ destekli yükseltilmiş zemin yatağı (a), kesme süs 

lahanası üretiminde bitki saplarının uzaması ile ağ yükseltilmesi (b) (Dole, 2021) 

 

3.5.  Sap Üzerindeki Alt Yaprakların Çıkarılması 
 

Bitkiler boylandıkça, alt yaprakları çıkarılarak, sadece üst, aktif olarak 

büyüyen yaprakların kalmasına izin verilmekte, böylece bir sap 

üzerinde gonca görünümlü yapraklar kesme çiçek niteliği 
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kazanmaktadır. Bitkiler yaklaşık 25-30 cm boyuna ulaştıkları dönemde 

(Şekil 7a), sap üzerindeki yapraklar el ile gövde etrafında ve aşağı 

doğru çekerek çıkarılmaktadır (Şekil 7b). Havalandırmayı iyileştirmek 

için de alt yaprakların çıkarılması faydalı olmaktadır. Bu işlem, büyüme 

mevsimi boyunca üst yaprakların renklenmesine kadar üç veya daha 

fazla kez tekrarlanmaktadır. Renkli merkezi bırakarak bir veya iki yeşil 

yaprak katmanı hariç hepsi çıkarılmaktadır (Şekil 7c). Bitkinin boyuna 

göre yaklaşık 3-4 defa “yaprak çıkartma” yapılmaktadır. Hasattan önce 

bu işlemlerin tamamlanması önemlidir; sap üzerindeki yaraların 

kapanmasına izin verilmesi daha iyi bir sunum oluşturmakta ve böcek 

baskısını azaltmaktadır. Yetiştirme alanında tüm yaprak artıklarını 

uzaklaştırmak gereklidir. Alt yaprakların büyüme sırasında periyodik 

olarak çıkarılması ağ ve böcek kontrolünü de kolaylaştırmaktadır (Şekil 

7b). 
 

3.6.  Gübreleme  

 

Süs lahanaları, yüksek soğuğa dayanıklılıkları nedeniyle Aralık ayına 

kadar uzun süre dekoratif kalabilmektedirler (Gibson ve Whipker 

2001). Genellikle 12.7–13.0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, bitkilerin 

(özellikle nitrojen ile) gübrelenmesinin durdurulması gerektiği, aksi 

takdirde rozet renklenmesinin inhibisyonuna neden olabileceği 

belirtilen literatür bulunmaktadır (Galinat 1995). Bu literatürün 

(Galinat 1995) aksine, Gibson ve Whipker (2003) ise yetiştirme 

döneminin sonuna kadar yapılan gübrelemenin süs lahanalarının 

rengini olumsuz etkilemediğini tespit etmişlerdir. Ancak bitkilerin 

beslenme durumunun izlenmesi tavsiye edilmektedir (Cardarelli et al., 
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2015; Dunn & Goad 2015). Ekimden sonraki ilk 6 hafta boyunca, iyi 

dengelenmiş kalsiyum nitrat bazlı bir gübre kullanarak 100 ppm N 

sağlanması önerilmektedir (Sakata Ornamentals, 2022). 

 

Greer et al., (2003)’na göre süs lahanası saksılı bitkilerinin, 100-150 

ppm azot (N) oranında gübre, sabit sıvı besleme almaları 

gerekmektedir. Fide dikiminden önce tarlaya 150-200 ppm N oranında 

amonyum nitrat karıştırılması önerilmektedir.  

 

Aşırı gübreleme, iyi renklenmeyi önlerken; yetersiz bitki besin miktarı, 

alt yaprakların sararmasına ve kaybına neden olmaktadır. Ayrıca, aşırı 

gübre, lahana benzeri bir baş oluşumunu da teşvik edebilmektedir 

(Sakata Ornamentals, 2022). Süs lahanasının besin gereksinimleri 

hakkında kapsamlı araştırmalar bulunmamaktadır, ancak lahanagil 

sebzelerinin besin gereksinimleri ve gübreleme önerileri hakkında çok 

sayıda çalışma tamamlanmıştır. Lahanada, iç uç yanığı yetersiz 

kalsiyum (Ca) alımından kaynaklanmaktadır (Becker, 1986). Lahana 

familyasının bitki türleri yüksek düzeyde Ca gerektirir ve sulama suyu 

düşük kalsiyum içeriğine sahipse, 50 ila 100 ppm Ca'lık gübreleme 

oranları faydalı olabilmektedir. İç kararma (Black Petiole), lahana 

başının iç kararması olarak görünen lahana iç bozukluğu; potasyum (K) 

seviyeleri düşük ve fosfor (P) seviyeleri yüksek olduğunda ortaya çıkan 

bir beslenme dengesizliğinin olduğu düşünülmektedir (Becker, 1986). 

Bor (B) eksikliğinin brokoli başlarında kahverengi lekelenmeye neden 

olduğu bildirilmiştir (Latin & Helms, 1990). Aşırı Ca, B'yi bağlayabilir 

ve bu da onu bitkiler için kullanılamaz hale getirebilmektedir. B 
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kullanılabilirliğini artırmak için substrat pH'ını 5,8 ile 6,5 arasında 

korumak önemlidir.  

 

 

Şekil 7. Gövdenin kalınlaştığı ve yaprak sayısının arttığı, bitki boyunun 30 cm 

civarına geldiği aşamada (a) (Takahashi, 2021) sap üzerindeki yapraklar 

uzaklaştırılır (b ((Takahashi, 2021) ve c (Anonim 2018)) 
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3.7. Hasat ve İşleme 

 

Tohum ekiminden itibaren kesme süs lahanası hasatı için gereken süre 

16-17 hafta arasında değişmektedir (Sakata Ornamentals, 2022). Saplar 

çeşit özelliğine göre 30-80 cm uzunluğa ulaştığında ve çiçek başı 10-15 

cm çapına veya istenilen çiçek boyutuna ulaştığında kesme süs 

lahanaları hasat edilmektedir (Amerikan Takii, 2013; Sakata Seed 

America, 2018) (Şekil 8a). Hasat elle tek tek çekilerek ve kökleri 

makasla kesilerek yapılmaktadır. Hasat edilen kesme süs lahanaları 

hemen paketleme ünitesine götürülür ve burada çiçeklerin uzunlukları 

ve boyutları standartlara göre boylanmakta ve demetlenmektedir. 

Hasattan hemen sonra en az 2 saat süre ile biyositle karıştırılmış suda 

bekletilmelidir.  
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Şekil 8. Kesme süs lahanalarının hasat edilmesi (a) (Tanaka Farming Union 2017) 

(b) (URL-4), hasat edilen kesme çiçeklerin boylanması işlemi (c) (URL-4) (d) 

(Miyoshi 2019) 
 

Paketleme odasında 30'dan 60 santimetreye (Şekil 8b) kadar boyuta 

göre boylamanın yapılması, solmuş yaprakları kopartma, kırmızı ve 

beyaz yaprak rozetleri ayırma ve kutulara koyma işlemleri 

yapılmaktadır (Şekil 9a). Ayrıca, kesme çiçekler için süs lahanaları, 

standarda göre sınıflandırılarak kökleri ile birlikte de 

gönderilebilmektedir (Şekil 9b). Kesme çiçek olarak süs lahanası, 

sapları yaklaşık 2,5 cm'lik bir açıyla (45 derece) yeniden keserek 

vazoya yerleştirilmelidir.  
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Şekil 9. Boylamanın yapılması, solmuş yaprakları kopartma, ve kutulara koyma (a) 

(Wakayama Shimpo, 2022); Kesme çiçekler için süs lahanaları, standarda göre 

sınıflandırılıp köklerle birlikte de gönderilebilmektedir (b) (Anonymous 2014) 

 

Süs lahanaları olağanüstü yaprakları ve büyüleyici renkleri ile kesme 

çiçek olarak vazolarda yer alabileceği gibi boyalarla renklendirilerek de 

çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir. Özellikle renklenen 

yaprakları beyaz olan çeşitler boyanmak için en uygun çeşitlerdir (Şekil 

10). Bu özellikleri ile de kesme süs lahanaları ayrı bir sektör kolunu 

oluşturabilme potansiyeline sahiptir. 

 

 

Şekil 10. Vazoda kesme süs lahanası (a) (URL-5), boyanmış kesme süs lahanaları 

(b) (URL-6) 
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3.8. Depolama ve Nakliye 

 

Hasat sonrası 7 ila 10 °C arasında soğukta süs lahanasının muhafaza 

edilmesi tavsiye edilmektedir (Sakata Seed America, 2018). Boylanmış 

ve genel olarak 3 er adet şeklinde demetlenmiş (Şekil 11 a) kesme süs 

lahanaları karton kutulara yerleştirilerek nakliyesi sağlanmaktadır 

(Şekil 11 b). Standart olarak seçilen 50 ila 60 adet kesme süs lahanası 

bir kutu içerisinde özenle paketlenip sevk edilmektedir (Şekil 11 b). 

 

 

Şekil 11. Kesme süs lahanası için nakliye ve paketleme standartlarını kontrol eden 

uzmanlar (a) (Anonim 2022d); Demetlemesi yapılan kesme süs lahanalarının 

karton kutulara konulması (Miyoshi 2019) 

 

3.9. Hastalık ve Zararlıları  

 

Çok sayıda mantar ve bakteriyel patojen ve böcek, süs lahanaları için 

zararlı etmenlerdir. Tüylü küf (Perenospora parasitica), bitkilerin tüm 

yaşam evrelerini etkiler ve yaprağın alt tarafında grimsi bir küf ve 

ardından üst yaprak yüzeyinin sararması ile karakterize edilmektedir. 

Önleyici yöntemler olarak daha geniş bitki aralığı, damla sulama, ürün 

rotasyonu ve bitki artıklarının zamanında uzaklaştırılması şeklinde 

sıralanabilir (Doubrava et al., 2020). Çoklu Alternaria türleri, tohum, 

bitki artıkları veya rüzgar veya yağmurla sıçrayan su damlacıkları 
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yoluyla yaprak lekesi hastalıklarına neden olmaktadır (Damicone, 

2017). Yaprak lekeleri, eski yapraklarda bir 2-3 cm çapa kadar 

genişleyen küçük kahverengi veya siyah daireler olarak 

görünmektedirler. Bu mantar patojenlerinin her ikisi için bakır bazlı 

mantar öldürücüler önerilebilir (Doubrava et al., 2020). Pythium spp., 

Fusarium ve Rhizoctonia'nın bir fungal hastalık olan çökerten, genç 

fideleri etkileyen toprak kaynaklı bir hastalıktır. Yüksek toprak nemi 

veya toprak sıkışıklığı enfeksiyonları teşvik etmektedir. Semptomlar 

arasında çimlenememe, suya batırılmış veya yumuşak yapraklar ve 

çoğu zaman gövde veya köklerde kırmızımsı-kahverengi bir renk 

oluşumu meydana gelmektedir. Yaprak kalıntı ve budama artıkları 

atılmalıdır ve iyi drene edilmiş bir toprak alanına ekim yapılmalıdır 

(Damicone, 2017). Bakteriyel bir patojen olan siyah çürüklük 

(Xanthomonas campestris), yaprak tabanına doğru yayılan bir yaprak 

damarı merkezli sarı ila kahverengi v-şekilli lezyonlar üretmektedir. 

Önlem olarak siyah çürüklüğe dayanıklı süs lahanası çeşitlerini seçmek 

en uygunudur. 

 

Yaprak bitleri de dahil olmak üzere birçok böcek lahanaya zarar 

vermektedir. Yaprak bitleri, alt yaprak yüzeyinde toplanma ve diğer 

zararlıları çeken ve isli küf ve diğer mantar patojenleri için bir besin 

kaynağı sağlayan tatlı özsu benzeri bir madde salgılama 

eğilimindedirler (Doubrava et al., 2020). Ayrıca, besin açısından zengin 

bitki özsuyunu emerek bitkilere zarar verir ve beslenirler (Townsend, 

2020). Yaprak bitleri tarafından yayılan birkaç virüs, bodur büyümeye 

ve deforme olmuş yapraklara neden olmaktadır (Doubrava et al., 2020). 
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Bahçe sabunları yaprak biti istilasını tedavi etmek için kullanılabilir ve 

organik tedavi için uğur böcekleri gibi biyolojik kontrol ajanları 

mevcuttur (Day, 2014). Lahana tırtılları, yaprak dokusu yiyen ve 

kontrol edilmesi çok zor olan küçük güve tırtıllarıdır. Soğuk havalar 

onları öldürür, ancak pupa aşamasındaki bireyler kışı geçirebilirler. 

Lahana tırtılları için Bacillus thuringiensis, (Bt) (Day, 2017) 

uygulanması ile doğal yollarla mücadele edilebilmektedir. Ayrıca bu 

tırtıllar azadirachtin (Azatin), permetrin (Astro) veya karbaril (Sevin) 

ile kontrol edilebilmektedir (Greer et al., 2003).  

 

3.10. Fizyolojik Bozukluklar 

 

 Serin havaların erken gelip süs lahanalarının renklenmeye başlaması 

ve ardından havanın değişmesi ve daha yüksek sıcaklıkların geri 

dönmesi durumunda, yaprak yeniden klorofil sentezlemeye başladığı 

için renk yeşile dönmektedir. Bu bozukluk Yeşil Sırt olarak 

adlandırılmaktadır. Lahana, dokunun kahverengileşmesi olarak 

görünen iç uç yanığına karşı hassastır. Yetersiz kalsiyum (Ca) arzından 

kaynaklanmaktadır (Becker, 1986). Black Petiole, lahana başının iç 

kararması olarak görünen bir başka lahana iç bozukluğudur. Potasyum 

(K) seviyeleri düşük ve fosfor (P) seviyeleri yüksek olduğunda ortaya 

çıkan bir beslenme dengesizliği olduğu düşünülmektedir (Becker, 

1986).  
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3.11. Kesme Çiçek Olarak Süs Lahanalarında İstenmeyen 

Özellik 

 

Koku, pazarlanabilir süs çiçeklerinin önemli bir özelliğidir (Dudareva 

& Pichersky, 2006; Kishimoto et al., 2014). Hoş olan kokular süs 

bitkilerinin ticari değerini arttırabilirken; hoş olmayan kokular ve aşırı 

koku, çiçeğin ticari değerini düşürmektedir. Açık havada 

yetiştirildiğinde, Narcissus tazetta hoş kokusuyla tanınırken, bir buket 

nergis tarafından yayılan koku, özellikle uçucu maddelerin biriktiği 

kapalı alanlarda oldukça rahatsız edici hale gelmektedir (Vainstein et 

al., 2001). Bu nedenle kesme çiçeklerin koku düzeylerinin uygun 

şekilde kontrol edilmesi, çiçeğin ticari değeri açısından önemlidir. 

Genel olarak, dimetil sülfür, türevleri ve izotiyosiyanatlar gibi kükürt 

içeren bileşikler, Brassicaceae'de hoş olmayan koku bileşenleri olarak 

bilinmektedir (Spadone et al., 2006). Hoş olmayan koku bileşiklerinin 

seviyeleri, bitki dokusunda mekanik hasar (Spadone et al., 2006) ve 

mikrobiyal büyüme (Cho et al., 2009) ile artmaktadır. Başka bir ifade 

ile, bitkiler çürüdüğünde hoş olmayan koku yoğunlaşmaktadır 

(Kishimoto et al., 2014). Kesme çiçek süs lahanaları için vazo suyundan 

kötü koku yaymaları bilinen en baş olumsuz özelliktir.  

 

4. SONUÇ 

 

Kesme süs lahanası birçok ülkenin kesme çiçek süs bitkisi pazarı için 

yeni bir ürün olma potansiyeline sahip olmasının yanı sıra, yenilik 

isteyen tüketici talebinin karşılanmasında da kullanım potansiyeli 

bulunmaktadır. Zengin bir hacim sunan ve dayanıklı yaprakları ve 
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büyüleyici renkleri göz önüne alındığında, süs lahanalarının, özellikle 

sonbahar ve kış aylarında modern çiçek tasarımlarında yer alması, özel 

gün buketleri ve aranjmanları için ideal dolgu bitkisi özelliğini 

taşımaları bu potansiyellerini arttırmaktadır. Nitekim, süs lahanası 

yetiştiriciliği ve kesme çiçek olarak değerlendirilmesi üzerine sınırlı 

sayıda tanımlayıcı literatür veya üretim bilgisinin olduğu bu derlemenin 

hazırlanmasında tespit edilmiş ve derleme sonuçları arasında da 

vurgulama gereği görülmüştür. Süs lahanalarının gereksinimleri ve 

yetiştirme kuralları, diğer Brassica sebzelerine benzediği için kültürü 

yapılan lahana, brokkoli gibi sebzelerin bilgilerinden faydalanılarak 

hazırlanmıştır. Kesme süs lahanasının yetiştiriciliği ve teknik bilgi 

konusunda çok fazla eksikliğin bulunduğu, pratiğe ait bilgi ve resimlere 

Japonya’nın yerel üreticilerinin ve yerel basının paylaştığı bilgi ve 

görsellere ulaşılarak bu derlemede bir araya getirilmeye çalışılmıştır. 

Süs lahanalarının yeterli ek gübre gerektiren bitkilerden biri olduğu ve 

besin gereksinimleri hakkında kapsamlı araştırmanın bulunmadığı 

anlaşılmıştır. Ayrıca, vazo ömrü bakımından uzun bir süreye sahip 

olması avantaj olarak belirtilmesinin yanında net olarak vazo ömrünün 

belirtildiği bir araştırma sonucuna da rastlanmamış olmasına dikkat 

çekmek isteriz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında genel olarak 

çiçeksiz geçirilen bir sezon, süs lahanalarının renklenmeleri ile 

renklenebilmektedir. Ürün programlanması ile ilgili, çiçek amaçlı 

kullanılan renkli yapraklarının renklendirilmesi için uygun ve pratik bir 

protokol oluşturma amaçlı çalışmaların sayısı arttırılabilir. Bununla 

birlikte, süs lahanası kesme çiçekleri için yakın gelecekte, etkili koku 
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kontrol teknikleri üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği de 

derleme sonuçlarımıza eklenebilir.  
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https://www.britishflowersdirect.com/collections/all-flowers/products/copy-of-brassica-white-bundle-of-10-stems
https://www.britishflowersdirect.com/collections/all-flowers/products/copy-of-brassica-white-bundle-of-10-stems
https://www.takii.co.jp/tsk/saizensen_web/shiganoujyou_17spsu/kaki.html
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GİRİŞ 

 

Dünya nüfusunun anormal ivme hızıyla artması tarım alanları üzerinde 

olduğu kadar tarımsal üreticiler üzerinde de baskı oluşturmaktadır. 

Nüfusun hem genelde hem de ülkeler bazında hızla artması, ihracat 

kalemlerinin yüksek kazanç sağlaması buna karşın üretim alanlarının 

çeşitli nedenlerle (kentleşme, su kıtlığı vb.) daralması, gıda üretiminin 

yükselmesini kaçınılmaz kılmıştır. Hem insan beslenmesindeki 

ihtiyacın artması hem de ürünlerin yüksek fiyata talep bulmasından 

dolayı tarımsal üretim kaçınılmaz olmaktadır. Bunlara ilave olarak 

sağlıklı beslenme bilinciyle hareket eden tüketici sayısının çoğalması 

da tarımsal ürünlere ve özellikle sebzelere olan talebin yükselmesini 

sağlamıştır.  

Sebzeler, direkt olarak ve kapsamındaki herhangi bir kısmı 

ayıklanmadan insan beslenmesinde kullanılan (bu özelliğiyle 

hayvanların beslenmesi ile insanların beslenmesi arasında çoğu sebzede 

önemli bir fark olmadan), taze veya farklı şekillerde yine beslenmede 

kullanılan, genelde bahçe tarımı şeklinde yetiştiriciliği yapılan bir, iki 

veya çok yıllık bitkilerdir. Çağın gerektiği yaşam tarzına en uygun 

beslenme argümanlarının başında gelen sebzeler, bilinen genel 

basmakalıp bilgilere karşın özellikle alternatif tıpta, tıbbi bitkilere yakın 

kullanım alanına sahiptirler. Beslenme değerine örnek olarak, C 

vitamini kapsamlarını verebiliriz. C vitamini; turunçgillere göre 

maydanozda 6 kez, biberde 5 kez, tere ve brüksel lahanasında 3 kez, 

karnabahar, alabaş, ıspanak ve lahanada 2 kez daha fazladır. Yeni 

yaşam tarzı, daha az hareket gerektirdiğinden dolayı vücutta 
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depolanmayan proteinlerle beslenme yöntemi kullanılmalıdır. Yine, 

tüm vücut tarafından ihtiyacı olan şekerin hareketli olması açısından 

sebzelerle beslenmek daha isabetlidir. Zira sebzeler vitamin ve mineral 

kaynağıdırlar, bununla beraber bazik yapıda bulunması ve lifli 

maddeler içermelerinden dolayı da sağlık açısından önemleri yüksektir. 

Fitokimyasallarla uyumlu bir şekilde hareket edebilen bazı bileşenlerin 

zengin kaynakları arasında bulunan sebzeler sağlığımız açısından 

vazgeçilmezler arasındadır (Yahia ve ark., 2017). Laktik asit bakteriler 

(Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsleri) meyve ve sebzelerden elde 

edilmektedirler. Bu probiyotikleri, sağlığımız açısından vazgeçilmez 

kılan unsurlar arasında; bulaşıcı ishalin tedavisinde, patojenlerin 

inhibisyonu ve bağırsak aktivitelerinin düzenlemesi, bağışıklık 

sisteminin modülasyonu ve antiflamatuar olarak etki göstermelerini 

sayabiliriz. Çünkü James ve Wang (2019)’a göre probiyotik 

dengesizliği ile inflamatuar bağırsak, nörolojik solunum, karaciğer, 

diyabet ve kardiyovasküler rahatsızlıklar ve hatta kolorektal kanser gibi 

kimi kanserlerle de ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Zihinsel sağlık 

açısından olumlu etkileri olan işlenmiş meyve ve sebzelerin diyette yer 

alması kaçınılmaz görülmektedir (Glabska ve ark., 2020). Depresif 

bozukluklara karşı kullanılabilecek besin içerikleri sebzelerde 

mevcuttur. Fiziksel ve zihinsel sağlık ile meyve ve sebze tüketimi 

arasında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (Głąbska ve ark., 2020; 

Smith ve ark., 2021). Sebzelerin birçoğu antioksidan özelliklere 

sahiptir. Antioksidanlar ise DNA hasarına karşı koruma sağladığı gibi 

kanser hücrelerinin göçünü ve artmasını engellemektedir (Tang ve ark., 

2015). 
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Cruciferae (Brassicaceae) familyasından olan turp bitkisi (Raphanus 

sativus L.), Avrupa, Anadolu ve Uzakdoğu ülkelerinde (Çin, Japonya), 

Güney ve Doğu Asya gibi geniş alanlarda yetişebilen ender 

sebzelerdendir. Nispeten yumuşak tada sahip beyaz turp (R.sativus L. 

var. longipinnatus) Güney ve Doğu Asya’da, tadı daha fazla hissedilen 

kırmızı (R. sativus var. radicula) ve siyah (R. sativus L. var. niger) turp 

ise Avrupa ve Anadolu’da yetiştirilmektedir (Akan ve ark., 2013). M.Ö. 

2700’lü yıllarda yetiştirilen turp, Orta-Batı Çin ve Hindistan kaynaklı, 

en eski sebzelerdendir (Dongawar ve ark., 2017). Tek yıllık veya iki 

yıllık bir serin iklim sebzelerinden olan turp, tüm dünyada yaygın 

olarak yetiştirilip tüketilmektedir. Turp genotiplerinden beyaz köklere 

sahip olanlara kestane, siyah köklere sahip olanlara bayır turpu, küçük 

ve kırmızı köklere sahip olanlara ise fındık, adı verilmektedir. (Vural 

ve ark., 2000). TUİK (2019) verilerine göre turp üretimimiz Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye Turp Üretimi, Alanı ve Birim Verim Değerleri 

Turp Üretim (ton) Alan (da) Verim (ton/da) 

Kırmızı 198.112 56.304 3,52 

Bayır                14.534          6.648          2,19  

Beyaz                  6.170          1.942          3,18 
 

Pocasap ve ark. (2013) ile Elshazly ve ark. (2016)’ a göre turp yağı 

(tohum), yaprak ve kökleri kanseri engellediği gibi akciğer 

tahribatlarını da engellediği saptanmıştır. Çünkü turp sebzesi, farklı 

antioksidan, fitokimyasallar, antimutajenik ve antimikrobiyal gibi farklı 

biyolojik işlevlere sahiptir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgesinde 
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yetiştirilmektedir. Avrupa ve Anadolu’da taze olarak tüketilirken, 

Asya’da daha ziyade pişirilerek tüketilmektedir. Turp sebzesinin tüm 

kısımları beslenmede kullanılmaktadır. Yaprakları, kökleri ve hem 

beslenmede hem de alternative tıpta tohumları hem çiğ hem de 

kavrularak tüketilmektedir. Turp kökünde başta fitosteroller, 

yapraklarında fenolik asitler, turp tohumunda yağ asitleri (linolenik asit, 

erusik asit, oleik asit, eikosenoik asit, stearik asit, araşidik asit, behenik 

asit, 15-tetrakosanoik asit, palmitik asit) (Alp, 2019; Manivannan ve 

ark., 2019;) bulunmaktadır. DNA hasarını engellemede etkili olan 

glukozinolatlar hem turp tohumunda hem de köklerinde mevcuttur 

(Sangthong ve ark., 2017). Hem insan beslenmesinde hem de insan 

sağlığı için direkt veya çeşitli işlemlerden sonra tek başına veya yine 

kendisi gibi etkili çeşitli besinlerle karışımlarda bulunarak kullanılan 

gıdalar fonksiyonel gıdalardır. Turp da fonksiyonel sebzelerdendir 

(Akan ve ark., 2013). Çünkü bu tür gıdalar insan veya hayvan sağlığına 

pozitif etki etmektedirler. İnsan sağlığı açısından çok büyük öneme 

sahip olan turp, mide ve bağırsakları yumuşatarak sindirimin 

kolaylaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Turp suyunun da damar 

sertliği, mesane hastalıkları, romatizma, gibi hastalıklara faydalı olduğu 

bildirilmiştir (Günay, 2005).  100 g taze turpta su oranı % 90-95, kuru 

madde oranı % 5-10, % 4.4-6.8 karbonhidrat , % 0.6-0.8 protein % 0.1-

0.3 yağ ve bulunduğu çalışmalarla belirlenmiştir. Şeker oranı çeşitlere 

göre farklılık göstermekle birlikte % 3-4’e kadar çıkabilmektedir. Bu 

maddelerin yanı sıra 100 g turpta kalori değerinin 14-32 g olduğu, 30 

IU A vitamini, 0.05-0.06 mg B1 vitamini, 0.02-0.04 mg B2 vitamini, 

17-20 mg C vitamini, 0.1-0.4 mg Niacin, 30-50 mg kalsiyum, 196 mg 
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magnezyum, 63.5 mg sodyum, 20 mg fosfor, 10 mg potasyum, 0.15 mg 

manganez, 0.68 mg çinko 0 mg folik asit içerdiği bildirilmiştir (Günay, 

2005; Uslu, 2019; Tablo 2). Gamba ve ark. (2021)’in özetlediği gibi 

Raphanus sativus (turp) yüksek besinsel ve fitokimyasal potansiyele 

sahiptir. 

Tablo 2. 100 gr Taze Turp Sebzesinin Besin İçeriği (Akan ve ark., 2013) 

Besin İçeriği Besin Değeri Vitaminler Besin Değeri 

Enerji  16 Kcal/100 g  Folik asit  25 μg  

Su  95.27 mg/100 g  Niasin  0.254 mg  

Karbonhidrat  3.40 g  Piridoksin (B6)  0.071 mg  

Protein  0.68 g  Riboflavin  0.039 mg  

Toplam Yağ  0.10 g  Tiamin  0.012 mg  

Kolestrol  0 mg  A Vitamini  7 IU  

Lif  1.6 g  C Vitamini  14.8 mg  

Toplam Şeker  1.86 g  E Vitamini  0 mg  

  K Vitamini  1.3 μg  

Mineraller Besin Değeri Organik 

Bileşikler 

Besin Değeri 

Sodyum 39 mg β-karoten  4 μg  

Potasyum 233 mg α-karoten  0 μg 

Kalsiyum 25 mg Lutein-

zeaksantin  

10 μg 

Bakır 0.050 mg   

Fosfor 20 mg   

Demir 0.34 mg   

Magnezyum 10.0 mg   

Mangan  0.069 mg   

Çinko 0.28 mg   
  

Turpların ebatlarına etki eden faktörler yetiştirilen bölgenin iklim ve 

toprak koşullarına ekim sırasındaki tohumların mesafelerine göre de 

farklılık göstermektedir (Sabuncu, 2019). Turpun yetiştiriciliği hava 

şartlarının elverişli olduğu durumlarda (yetişme sıcaklığı 15-20 C0) 

tohumlarının serpme veya sıravari şekilde ekilmesi suretiyle 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 328 

 

yapılmaktadır. Tohum ekimi yapılacak yerin üretim için önceden 

hazırlanması önemlidir. Yetiştiriciliğinin yapılacağı toprak yabancı 

otlardan temizlenip kültür bitkileri atığı içermemelidir. Toprak 15-20 

cm derinlikte işlenip gübreleme işlemi yapıldıktan sonra gübrenin 

karışması için freze yapılmalıdır. Sonra üretim yapılacak çeşide göre 

tava tahta ve masuralar hazırlanır (URL 1).  

 

Turp sebzesi, hem ilkbaharda hem de sonbaharda yetiştirile bilinir. Turp 

yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın yüksek olması 

yetiştiricilikte dezavantajdır; yüksek sıcaklıklar, gevşek yumrulu (kof) 

turplar elde edilmesine sebep olmaktadır. Turp yetiştiriciliğinde amaç 

yumru elde etmek ise bol güneş alan alanlar seçilmeli aksi taktirde 

küçük yumrulu fakat bol yapraklı turplar elde edilecektir. İri, düzgün 

yapılı yumru elde etmek için ayrıca toprak yapısına da dikkat 

edilmelidir. Gevşek yapılı topraklarda daha iri ve düzgün şekilli 

yumrular gelişmektedir. Buruşuk ve küçük yumrulu turpların pazar 

değeri düşük olacağından dolayı sıra arası ve üzeri mesafelerde 

kısıtlama yapılmamalıdır. Turp yumrularının pazar değerine etki eden 

en önemli faktörlerden biri de sulamadır. En iyi sulama sistemi damla 

sulamadır. Susuz bırakılan turp sebzelerinden keskin aromaya ve bol 

kazık köklere sahip yumrular elde edilecektir. Normalinden fazla su ise 

yumruların çürümesine ve raf ömrünün düşük olmasına neden 

olacaktır. Ülkemizde siyah turplar bayır turpu, küçük kırmızı turplar 

fındık turpu ve beyaz turplar ise kestane turpu olarak 

adlandırılmaktadır. Dünyada yetiştirilen turplar şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır (URL 2).  
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➢ Burpee White; küçük, beyaz gevrek ve hafif aromalı olup bahar 

çeşididir. 

 

➢ Cahmpion; ilkbahar çeşidi olup, yumruları küçük, eti ise beyaz 

ve gevrektir. Dış yüzeyi kırmızıdır. 

 

➢ Cherry Belle; Küçük, kırmızı yumruludur. Beyaz etli olup 

gevrek ve hafif aromaya sahiptir. 
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➢ German Giant; bahar çeşididir tatlı ve yumuşak aromalıdır. 

Yumru rengi kırmızıdır. 

 

➢ French Breakfast; geççi bir çeşitdir. Yumruları dikdörtgen 

şekillidir. Hafif aromaya sahiptir. 
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➢ White Icicle; silindirik yumrulara sahiptir. Yumrular, 10-15 cm 

uzunluğa ulaşabilmektedirler. Aroması hafiftir. 

 

➢ Daikon; kış turpu olup, uzun yumrulara sahip turp çeşididir. 

Soğuk mevsimlerde yetiştiriciliğe uygundur. Çıtır ve hafif 

aromalıdır. 
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➢ Spanish Black; kışlık turp çeşitlerindendir. Şalgam şekilli olup 

yaklaşık olarak 7-12 cm çapında yumrulara sahiptir. Keskin 

aromalı ve gevrek yapılıdır. Et rengi ise beyazdır. Raf ömrü 

uzundur. 

 

➢ Watermelon; kışlık turplardandır. Yumruların dış kabuğu 

beyaz, et rengi ise kırmızıdır. Hafif aromaya sahiptir. 
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Ticari üretim söz konusu olduğunda üreticiler kısa zamanda yüksek 

verim eldesini genellikle ilaçlama ve gübreleme yoluyla 

sağlamaktadırlar. Bu da üretimde standardizasyonu sağlama açısından 

sakınca yaratmaktadır. Standardizasyon yakalanmadıkça da yurtdışı 

pazarlarda rekabet sağlanamamaktadır. Turp dahil birçok sebze ve 

meyve türünde aynı durum söz konusudur. Gübreleme, bitkilerin 

gelişimlerinin istenilen düzeyde olması için gerekli unsurların 

başlıcalarındandır. Yarayışlı oranda yapılan gübreleme programı hem 

bitkinin gelişmesini hızlandırmaktadır hem de toprağa katkı 

sağlamaktadır. Eski kültür bitkilerimizden olan turp da ticari 

gübrelemeye olumlu yanıt veren sebzelerimizdendir. Turp 

yetiştiriciliğinde genellikle ticari gübreler kullanılmaktadır. Turplar 

ahır gübresinden hoşlanmamaktadır. Ahır gübresi ile yapılan 

gübrelemede turplar istenilen düzeyde kök oluşturamaz bu sebep ile 

yeşil aksamları artar. Tohum ekiminden önce verilen organik gübreler 

toprak hazırlığı aşamasında verilmesi durumunda turplarda çatlama, 

koflaşma, odunlaşma ve tat değişimi olmaktadır. Toprağa verilecek 

gübre miktarı çeşide göre değişmekle birlikte, erkenci olanlarda ticari 

gübrenin tamamı ekim öncesinde (dekara 6 kg azot, 4 kg fosfor, 9 kg 
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fosfor) toprağa verilir. Geççi çeşitlerde ise azotlu gübrenin yarısı ekim 

öncesinde, turp oluşumu devresinde ise kalan yarısı verilmektedir 

(URL 1).  

 

Amonyum etkili ya da amonyum karışımlı gübrelerin kullanılmasının 

bitkilerde nitrat içeriğini azaltmada etkin rol oynadığı bildirilmiştir 

(Blom-Zandstra, 1989; Topcuoğlu, 2001). Topçuoğlu (2001) azotlu 

gübrelerin turp bitkisinde (Raphanus sativus L.) bazı ürün ölçütleri ve 

koflaşma ile nitrat birikimi üzerine etkisi adlı çalışmasında ürün miktarı 

ve kaliteye etki eden unsurların olumsuz etkilenmemesi için fazla azotlu 

gübreleme yapılmaması gerektiği, orta verimlilikte bir toprakta 10 

kg/da azot uygulanmasının turp bitkisi için yeterli olduğu, göreceli 

etkilere bakıldığında (NH₄)₂SO₄ gübresine daha iyi tepki verdiği 

anlaşıldığını tespit etmişlerdir. Fazla oranlarda bor isteyen bitki 

türlerinden olan turp sebzesinin yetiştiriciliğine bor gübrelemesinin 

verim unsurları ve çeşitli bitki özelliklerine etkisini tespit etmek amaçlı 

yapılan çalışmada en yüksek verimin 1,5 kg da-1 Uygulama dozunda 

elde edilmiştir. Uygulama, kontrol grubu bitkileri ile 

karşılaştırıldığında verim oranının yaklaşık %40 daha fazla olduğu 

genel olarak bor uygulamasının turp bitkisinde önemli oranlarda verim 

artışına etki ettiği tespit edilmiştir (Durak & Emir, 2019). Kalender turp 

çeşidine 4 farklı bor dozunun (0, 100 g/da, 200 g/da, 300 g/da) 

yapraktan ve topraktan uygulandığı bitki gelişimi ve yumru kalitesine 

etkisinin araştırıldığı çalışmada, topraktan uygulanan 200 g/da ve 300 

g/da bor uygulaması ile toplam bitki ağırlığı (5.40 kg/m2), toplam 

yumru verimi (2.40 kg/m2) uygulamalar arasındaki en yüksek değerler 
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olduğu bildirilmiştir. En yüksek yumru ağırlığı  (531.33 g) ile yumru 

yüksekliği (79.49 mm) değerlerine ise yapraktan 100 g/da bor 

uygulamasıyla elde edildiği bildirilmiştir. 300 g/da yapraktan bor 

uygulamasında yumru çapında (88.20 mm) en yüksek değerler tespit 

edilmiştir (Uslu & Solmaz, 2020). Turpta (Raphanus sativus L.) farklı 

yumru ağırlığı ve bor gübrelemesinin bitki gelişimi, bakla özellikleri, 

tohum verimi, çimlenme ve çıkış üzerine etkileri adlı çalışmada, yumru 

ağırlığının artışı bitki, bakla ve tohum özellikleri bor dozu artışına 

kıyasla daha etkili olduğu ayrıca bor uygulamasının sadece yaprak 

sayısı bakımından önemli olduğu bildirilmiştir (Namlı ve ark., 2022). 

 

Şekil 1. Bor noksanlığında turp yumrusu gelişmemektedir (URL 3). 

 

Fosfor eksikliğinde yumru oluşumu gerçekleşmemektedir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Fosfor noksanlığı (URL 4). 

Demir eksikliğinde turp yumrusu gelişmemekte ve yaprakları açık yeşil 

renkli olmaktadır (Samborska ve ark., 2020; Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Turp sebzesinde demir eksikliği (Samborska ve ark., 2020). 
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Magnezyum noksanlığında turp yumrusu küçük kaldığı gibi yaprak 

damar araları sarı ve tüm yapraklar daha az gelişmiş olmaktadır (Şekil 

4). 

 

Şekil 4. Turp sebzesinde magnezyum noksanlık belirtileri (URL 5). 

 

SONUÇ 

 

Turp, gübrelemeyi seven ve gübrelemeye olumlu yanıt veren 

bitkilerimizdendir. Ekim sonrası istenilen düzeyde verime ulaşabilmek 

için gübreleme olmazsa olmaz uygulamalardan olmuştur. Kışlık 

sebzelerimiz arasında önemli yere sahip olan turp diğer ülkelerde de 

sıklıkla tüketilen bir sebzedir. Bu nedenle gübreleme konusunda 

standardizasyonun sağlanmaması konunun büyük eksiklerinden olup 

ihracatta istenilen düzeye gelinememesine neden olmaktadır. Ayrıca 

konu ile ilgili literatürler tarandığında azotlu gübrelere oranla bor içeren 

gübrelerin verime daha çok katkı sağladığı görülmüştür. Konu farklı 

türlerde gübre denemelerine açıktır. 

 

Bu derleme makalesinde turp bitkisine verilen gübreler konusunda 

literatürler taranıp, bitkiye hangi gübrenin daha faydalı olduğu sorusuna 
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cevap aranmıştır. Turp bitkisinin gelişmesi üstündeki gübreleme 

çalışmaları çeşitli formlarda uygulanan kimyevi gübrelerin bitkinin 

büyüme, gelişme ve verimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya 

koymuştur. Turp bitkisinde gübreleme konusundaki literatür taramaları 

turp bitkisinin gübreyi sevdiğini, ülkemizde turp tarımının yapıldığı 

bölgelerde yüksek verim için aşırı gübre kullanımına gidildiğini, bunun 

da çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açtığını 

göstermektedir. Bitki gelişimini büyümesini ve verimini arttırmaya 

yönelik farklı arayışlara gidilmemesi konunun en büyük 

noksanlıklarındandır. 
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GİRİŞ 

Alabaş (Brassica oleracea var. gongylodes L.), tarımsal önemi yüksek, 

yüksek besin değeri ve zengin biyoaktif metabolit içeriği nedeni ile 

beslenmede önemi giderek artan, geniş Brassicaceae familyasının hızlı 

gelişen ve şişkinleşmiş, besin maddesi depo etmiş gövdesi (yumru) 

tüketilen serin iklim sebzesidir. Gövde çiğ, pişirilerek, konserve ve 

turşusu yapılarak değerlendirilmekte keza yapraklarıda salata 

malzemesi olarak kullanılmaktadır (Arın, 2002). Orijini hakkında 

yeterli bilgi olmamakla birlikte anavatanının kuzey, kuzeydoğu ve 

kuzeybatı Avrupa olduğu kabul edilen alabaşla ilgili ilk kayıtlara 

1558’de Almanya’da rastlandığı ve 1800’lerde Amerika’da 

yetiştirilmeye başlandığı ifade edilmektedir (Knott, 1955; 

Splittstoesser, 1990; Liebster, 1991). Evliya Çelebi Silistre gezisinde 

oranın beğenilen yemekleri arasındaki alabaşı ‘Yiyeceklerinin ve 

içeceklerinin beğenilenleri: Beyaz ekmeği, semiz kıvırcık koyun eti ve 

sığır eti gayet semiz ve lezzetli olur. Ve şalgam gibi bir tür şey olur, ona 

alabaş derler, gayet lezzetlidir. Semiz et ile pişirirler. Gayet güçlendirici 

ve hazmı kolaydır. Şalgam lezzetine benzerliği var ama görünüş rengi 

alaca olduğundan alabaş derler. Gerçekten de yine adam başı kadar 

vardır’ olarak tanımlamıştır (Karacaoğlan, 2018). Dünya’da özellikle 

kuzey ve orta Avrupa ile ABD’de üretiminin yaygın olduğu alabaş 

ülkemizde son yıllarda tanınmaya ve pazarlarda yer almaya başlamıştır 

(Splittstoesser, 1990; Liebster, 1991; Arın, 2005; Vale ve ark., 2014; 

Koller, 2020; Ulukapı & Kaçar, 2020). Alabaşta fide döneminden sonra 

gerçek yaprakların çıktığı gövde besin maddesi birikimiyle şişkinleşir 

ve çap artışı ile birlikte tüketilen gövdeyi (yumru) oluşturur. Yumru 
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şekli yuvarlak, basık yuvarlak ve oval, yumru rengi yeşil, beyaz, kırmızı 

ya da mor olabilir. Çapı 5-6 cm olduğunda hasat edilebilen yumrularda 

ağırlık, kullanılış amacı, çeşit, vb. bağlı olarak değişiklik gösterse de 

ortalama olarak 300-500 g kadardır. C vitamini ve potasyum içeriği 

yüksek olan alabaşın yapraklarının da besin içeriği bakımından zengin 

(örneğin yumruya göre 2,5 kat daha yüksek fosfor) olması nedeniyle 

tüketilmesi tavsiye edilir (Fritz & Stolz, 1989; Liebster 1991; 

Anonymous, 2015). Bir diyet gıda olarak popüler olan alabaşın 

yaprakları da lif, hemiselüloz, su, ham protein, azot, klorofiller, fosfor, 

sodyum, demir ve askorbik asit bakımından zengindir (Ben Sassi ve 

ark., 2020). Yagar ve ark. (2016), alabaş yapraklarının yumruya göre 

daha yüksek seviyede doğal antioksidanlar içerdiğini belirlemişlerdir. 

Diğer bazı Brassicaceae türleri gibi alabaşta kayda değer antioksidan, 

antikanserojenik ve antihiperglisemik potansiyele sahip iyi bir fenolik 

bileşik kaynağıdır (Rasal ve ark., 2005; Akagün, 2009; Deepa ve ark, 

2020). Kore’de alabaş tüketiminin son yıllarda artış gösterdiğini 

bildiren bir çalışmada turp ve alabaş içerik olarak karşılaştırılmıştır. 

Alabaşın turptan 2,7 kat daha fazla toplam amino asit içerdiği ve 

özellikle aspartat, glutamat ve arginin bakımından bunun 3 kata 

çıktığının görüldüğü çalışmada antikanser bileşiği olan glukorafanin 

alabaşta daha yüksek olduğu ve alabaşta fonksiyonel gıda bileşiklerinin 

turba göre daha yüksek bulunduğu belirlenmiştir (Choi ve ark., 2010). 

Jung ve ark. (2014)’nın mor ve yeşil alabaş çeşitlerinin anti-diyabetik, 

anti-inflamatuar, antioksidan potansiyel ve toplam fenolik içeriklerini 

belirlemek için yürüttükleri çalışmada, özellikle mor çeşitte, 

antosiyaninler, izotiyosiyanatlar ve glukosinolatların varlığı yanında 
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iltihaplanmayı ve diyabeti önleme potansiyeline sahip antioksidan 

aktiviteden sorumlu önemli fenolik bileşikler içerdiği görülmüştür.  

Alabaşın yaygınlaşması ve eriştenin besin içeriğini ve lezzetini arttırma 

amacıyla erişteye ilave edilen alabaşın, eriştenin tekstürel özellikleri ve 

antioksidan içeriğini zenginleştirdiği ifade edilmektedir (Çoban, 2020). 

Düzenli olarak alabaş tüketimi kronik hastalık, birçok kanser tipi ve 

depresif bozukluk riskinin azaltılmasında etkili olmaktadır (Higdon ve 

ark., 2007; Manchali ve ark., 2012). 

 

Alabaşın kısa vejetasyon süresi ile ısıtmasız seralarda da yetiştirilebilir 

olması ve potansiyel ihracat ürünü olarak bakılması nedeniyle ülkemiz 

sebze üretiminde önem kazanacağı ifade edilmiştir (Arın, 2002) 

 

1. ÇEVRE İSTEKLERİ  

 

Alabaş tohum ekimi ile yetiştirilse de yaygın pratik fideden üretimdir. 

Ekim-dikimden hasada kadar geçen süre çeşit, yetiştirme dönemi, 

değerlendirme şekli, bakım vb. faktörlere göre farklılık göstermekle 

birlikte 50-110 gün kadardır. Ülkemizde açıkta üretim için, sert kışın 

görüldüğü yerlerde sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde, buna karşın kışı 

ılıman geçen yerlerde ise tüm kış boyunca yetiştirmek mümkündür 

Ayrıca serin iklim sebzesi olan alabaş üretimi için ülkemizde yüksek 

sıcaklıkların görüldüğü yaz ayları üretim için uygun periyotlar değildir. 

Serin iklim sebzesi olan alabaş üretiminde toprağın besin maddelerince 

zengin, su tutma kapasitesinin iyi olması, yumru verim ve kalitesini 

olumlu etkiler (Lorenz & Maynard, 1988; Krug, 1991). Alabaş için 

optimum pH aralığı 6,0-7,5’tir (Benko, 2017). Toprak pH’ının 7,8’den 
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daha fazla olması, koflaşmış siyah gövde oluşumuna yol açabilir. 

Önlem olarak yapraktan bor uygulaması tavsiye edilir (Masabni, 2022). 

Yüzeysel kök sistemine sahip olan alabaş için 0-30 cm’lik toprak profili 

yeterlidir. Alabaş üretiminde verimli, drenajı iyi, besin maddelerince 

zengin topraklar tercih edilmelidir. 

 

Alabaşta yumru gelişimi ekstrem sıcaklıklara duyarlıdır. Yumru kalitesi 

bakımından nemi yüksek ve serin iklimli yerler daha uygundur. Yenilen 

kısmı oluşturan yumrunun sert ve odunsu hale gelmesini önleyen serin 

ve nemli koşullar kaliteyi arttırır. Toprak sıcaklığı 8 °C’ye ulaştığında 

dikim yapılabilir. Hava oransal neminin %50-70 olması arzu edilir. 

Toprak nemini tarla kapasitesinin %65 ve üzeri olacak şekilde korumak 

için 3-4 günde bir 10-15 mm’lik sulama yapılmalıdır (Benko, 2017). 

Kuraklık ve su eksikliği, yüksek sıcaklık, gelişme faktörlerindeki 

düzensizlik ve yetersizlikler ile geciken hasat yumruda odunlaşma, 

çatlama ve koflaşmaya yol açar. Lippert ve ark. (2003), gövde 

farklılaşmasının erken gelişme dönemindeki klimatik koşulların 

çatlamaya duyarlılık bakımından önemli bir faktör olduğunu, ekim-

dikim tarihinin belirlenmesinde bunun dikkate alınması gerektiğini 

bildirmektedir. Sıcaklık uzun süre 15 °C’nin altında ise yumru 

oluşmaksızın çiçek sapı gelişebilir. Daha yüksek sıcaklıklarda yumru 

lifli yapı kazanır ve tat acılaşırken, 20 °C’nin üzeri sıcaklıklar yoğun 

yaprak gelişimine yol açar (Lesic, 2004; Dhaliwal, 2017). Yamaguchi 

(1983) tarafından bir hafta süreyle 10 °C’nin altı sıcaklıların bitkide 

erken çiçeğe kalkmaya yol açtığı ve üretimde istenen sıcaklık aralığının 

18-25 °C, optimum sıcaklığın ise 22 °C olduğu bildirilmektedir. Wiebe 
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ve ark. (1992), örtü altı alabaş üretimini de dikkate alarak, minimum 

enerji ihtiyacı ile erken çiçeğe kalkma (bolting) riskine karşı 

vernalizasyon etkisinin dikkate alınmasını gerektiği ifade etmekte ve 11 

°C üzeri sıcaklıkların boltingi inhibe ettiğini ve devernalizasyonun 

görüldüğünü, bunun altındaki sıcaklıkların ise bitkilerin vernalize 

(gövdede modifikasyona yol açacak şekilde) olmasına yol açtığını 

bildirmektedir. Kohler (2020) Avrupa örtü altı tarımında alabaş için 

şubat sonu dikim, Nisan sonu hasat planlandığında optimum gün 

sıcaklığının 10-15 °C, gece sıcaklığının 7-8 °C ve havalandırma 

sıcaklığının 20-24 °C olduğunu ifade etmektedir. Wiebe ve Liebig 

(1989) ise çiçek sapı gelişiminin alabaşın satış kalitesini azalttığını 

belirterek 2-8 °C optimum vernalizasyon sıcaklığında kritik sürenin 6 

hafta olduğunu ve bundan sakınmak için dikim sonrası sıcaklığın 12 

°C’nin üzerinde olması gerektiğini bildirmektedir. 

 

2. ÜRETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ 

2.1. Sıcaklık 

 

Topraktaki nem eksikliği ile birlikte yüksek sıcaklıklar ve hasattaki 

gecikmeler yumrularda koflaşma, çatlama ve odunlaşma şeklinde 

görülen kalite kayıplarına yol açar (Arın, 2005). 

 

Wiebe ve ark. (1992), örtü altı alabaş üretimini de dikkate alarak, 

minimum enerji ihtiyacı ile erken çiçeğe kalkma (bolting) riskine karşı 

vernalizasyon etkisinin dikkate alınmasını gerektiği ifade etmekte ve 11 

°C üzeri sıcaklıkların boltingi inhibe ettiğini ve devernalizasyonun 

görüldüğünü, bunun altındaki sıcaklıkların ise bitkilerin vernalize 
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(gövdede modifikasyona yol açacak şekilde) olmasına yol açtığını 

bildirmektedir. Erken çiçeklenmenin görülmemesi için fide yetiştirme 

döneminde ortam sıcaklığının 14/10 °C’nin (gün/gece) altına 

düşmemesi gerekir. Dikim sonrası gelişme döneminde ise alabaş için 

optimum sıcaklık 15-20 °C, minimum sıcaklık 4 °C, maksimum 

sıcaklık ise 25 °C’dir (Wiebe, 1987; Krug, 1991). Yüksek sıcaklıklar 

bitkide yumru gelişimini geciktirir ve bitkide fazla sayıda dar ayalı 

yapraklar oluşur. Hurka & Krug (1976), 18 °C üzeri sıcaklıklarda 

yumru kalitesinin kötü olduğunu bildirmektedir. Splittstoesser (1990) 

ise yumru kalitesinin iyi olması için ilkbaharda sıcak havalar 

görülmeden önce bitkinin hızlı bir şekilde büyümesi gerektiğini ifade 

etmektedir. 

 

Himalaya’ların yükseltilerindeki ısıtmanın olmadığı seralarda kış ürünü 

olarak alabaş yetiştirme olanaklarının araştırıldığı bir çalışmada, gün 

içinde sıcaklık değişiminin yüksek olduğu (27,4±2,6 °C) şartlarda 

satılabilir ağırlıkta ürün elde edilse de yumru çatlama ve 

deformasyonları görülmüştür. Yüksek sıcaklığa maruz kalan bitkilerin 

fotosentez hızı, hücreler arası CO2 konsantrasyonu ve transpirasyon 

hızında dramatik azalışlar gözlenmiştir. Gölgeleme, şişkinleşmiş 

gövdenin vertikal uzamasına yol açmıştır (Angmo ve ark, 2021). 

Deveci ve ark. (2010) ise alabaşta soğuğa dayanıklılığı belirlemek için 

2 çeşitte 4 farklı bitki gelişim döneminde (fide, yumru oluşum, yumru 

gelişimi ve hasat dönemi) farklı düşük sıcaklıkları (0, -5 ve -10 °C) 

kullanmışlardır. Her 2 alabaş çeşidinin -5 °C’ye dayanıklı olduğu ancak 

-10 °C’de bitkilerde yüksek oranda zararlanma ve ölüm görülmüştür. 
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Quickstar çeşidinin Rapidstar’a göre düşük sıcaklığa daha dayanıklı 

olduğunun belirlendiği çalışmada, Quickstar’da en yüksek dayanıklılık 

yumru gelişim döneminde görülürken, Rapidstar’da bu yumru oluşum 

dönemi olarak tespit edilmiştir. Alabaş üretiminin sıcaklıkların -5 

°C’nin altına sıklıkla düştüğü bölgelerde ekonomik olmayacağı 

kararına varılan deneme sonuçlarına göre hasadın kritik soğuklar 

görülmeden önce bitirilmesi gerektiği vurgusu yapılmıştır.  

 

2.2. Ekim, Dikim, Çeşit 

 

Arın ve ark. (2003a) tarafından serada alabaş üretim imkanlarını 

belirlemek için yürütülen bir çalışmada ısıtılmayan sera koşullarında 

ilkbahar ve sonbahar dönemleri için farklı çeşit, fide yaşı ve dikim 

tarihleri denenmiştir. İlkbahar döneminde 8 Şubat’tan, sonbahar 

döneminde 4 Ekim’den başlayarak 2 hafta aralıklarla 3 farklı dikim 

tarihi ve her dikimde 4 ve 6 haftalık fidelerin kullanıldığı araştırmada, 

ilkbahar döneminde 6 haftalık fidelerin ilk dikim tarihinden en yüksek 

yumru ağırlığı, çapı ve verim elde edilirken, sonbahar döneminde 4 

haftalık fidelerin seçilmesi tavsiye edilmiş ve deneme sonuçlarından 

yola çıkılarak her 2 dönemde de dikimin gecikmemesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Polonya’da alabaşın besin içeriği üzerine olgunluk 

döneminin etkisinin belirlendiği bir araştırmada, hasat zamanındaki 

gecikme sonucu görülen verim artışı yanında kuru madde ile toplam ve 

indirgen şekerde de artış belirlenmiştir. C vitamini, fosfor ve potasyum 

kapsamı için erken hasadın daha uygun olduğu belirtilen çalışma 

sonuçlarına göre geciken hasat ile daha düşük nitrat seviyesi 

gözlenmiştir (Biesiada ve ark., 2007). Özbakır (2007), yürüttüğü 
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yüksek lisans tez çalışmasında, Samsun’da sonbahar alabaş üretiminde 

bitki ağırlığında çeşitler, yıllar ve ekim dönemlerine göre önemli 

farklılıkların olduğunu ve bunlara bağlı olarak dekardan yaklaşık 3 ton 

ürün alındığını bildirmektedir. Samsun koşullarında ilkbahar dönemi 

alabaş yetiştirme olanaklarının araştırıldığı bir diğer çalışmada 2 yıl 

süre ile 2 çeşitte 15 Şubat’tan başlayarak 15 gün arayla 4 farklı zamanda 

açığa, ısıtılmayan cam seraya ve alçak tünele dikim yapılmıştır (Kurtar 

ve ark., 2010). En yüksek verimin serada ilk dikim zamanındaki 

üretimden alındığı çalışmada, bölgede yeni tanınan bu sebzenin 

özellikle serada üretimi tavsiye edilmiştir. Özer ve ark. (2015), Samsun 

şartlarında ısıtmasız serada, uygun sonbahar alabaş yetiştirme dönemini 

ve çeşidini belirlemek için yürüttükleri 2 yıllık çalışmada, çeşit olarak 

Koris’in ve ekim zamanı olarakta 1 Ekim tarihinin ve serada malç 

kullanımının en iyi sonucu verdiğini bildirmektedirler. Samsun ekolojik 

şartlarında sonbahar periyodunda ve ısıtılmayan serada 1 Eylül’den 

başlayarak 2 hafta aralıklarla 4 farklı zamanda ekim yapılarak malçlı ve 

malçsız alabaş üretiminin yapıldığı araştırmada, ışık yoğunluğu ve 

sıcaklığın düştüğü kış aylarına gelmeden önce bitkilerin yeterli 

büyümesine imkân veren, en yüksek net asimilasyon ve nispi büyüme 

hızı ile kuru madde birikimi ilk ekim tarihinde malçlı uygulamadan elde 

edilmiştir (Özer ve ark., 2017). Ertan ve ark. (2017) tarafından Erzurum 

koşullarında yürütülen ve uygun çeşit ve dikim zamanını belirlemeyi 

amaçlayan araştırmada haziran ayı başından itibaren 15 gün ara ile 4 

farklı dönemde dikim yapılmış ve yöre için alabaş üretiminin 

yapılabileceği gösterilerek en uygun çeşit ve dikim zamanının Korist ve 

1 Haziran olduğu ifade edilmiştir. ABD’nin kısa yetiştirme sezonuna 
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sahip kuzeydoğu bölgesinde erken ilkbahar çift ürün eldesi için farklı 

dikim tarihlerinin alabaşın verim ve besin içeriğine etkisini belirlemek 

için yürütülen bir çalışmada, dikim tarihindeki her bir günlük geç 

dikim, alabaş veriminde 307 kg/ha kadar fazla verim artışı sağlanmıştır. 

Toprak sıcaklığındaki 2,8 °C’lik artış yumruda Ca, Cu, Mn ve Fe, 

yapraklarda ise Ca ve Cu birikimini arttırmıştır. Yumru ve yapraktaki 

besin elementi konsantrasyonu arasında pozitif ilişkinin belirlendiği 

araştırmada erken dikim bir potansiyele sahip olsa da verim ve besin 

kapsamında azalmalar görülmüştür (Smychkovich & Hashemi, 2022). 

 

2.3. Gübreleme  

 

Kısa gün, düşük radyasyon ve düşük sıcaklıklar nedeniyle görülen 

yavaş gelişimi düzenlemek için kullanılan aşırı nitrat gübrelemesi 

yapraklarda aşırı nitrat birikimine yol açmakta ve içme suyunu 

kontamine edecek şekilde yer altı sularına karışmaktadır. Aşırı nitrat 

kullanımını azaltmak amacıyla amonyum sülfat (%40 azot) ve üre (%60 

azot) içeren amonyum esaslı pellet alabaşta alternatif besin maddesi 

kaynağı olarak kullanılmıştır (Blanke ve ark., 1996). Amonyum verilen 

bitkilerde, nitrat (%94 nitrat ve %6 amonyum iyonu içeren) verilen 

bitkilerde görülen parlak yapraklar yerine sarımsı yaprakların oluştuğu 

görülmüştür. Ayrıca transpirasyon ve fotosentez azot formuyla 

etkilenmez iken, amonyum azotu verilen bitkilerde epikütiküler mumda 

2 katı, klorofil içeriğinde %21’lik artış, klorofil a:b oranında azalış 

olduğu belirlenmiştir. Bangladeş’te organik gübre olarak, sığır gübresi 

(30 t/ha), kanatlı gübresi (25 t/ha) ve vermikompostun (20 t/ha) 

kullanıldığı çalışmada en yüksek yumru çapı, ağırlığı ve verim kanatlı 
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gübre uygulamasından elde edilmiştir (Uddin ve ark., 2009). Sağlıklı ve 

faydalı beslenme çerçevesinde organik sebze üretimine olan talep artışı 

dikkate alınarak Mısır’da organik ve biyolojik gübrelerin alabaş 

üretimininde kullanılabilirliğinin araştırıldığı çalışma sonucunda, azot 

tutucu (Azotobakter) ve fosfat çözücü (Bacillus megatherium) 

biyogübreler ile %50 organik formda N (kompost) ve %50 mineral 

formdaki N (amonyum nitrat) uygulaması en yüksek vejetatif gelişme, 

toplam verim ve yumru kalitesini vermiştir (Shams, 2012). 

Bangladeş’te alabaşın gübrelenmesi ile ilgili bir çalışmada farklı çiftlik 

gübresi (0, 20 ve 40 t/ha) ve potasyum dozlarına (0, 20, 50 ve 80 kg/ha) 

yer verilmiştir. Bitki ağırlığı, pazarlanabilir verim ve morfolojik 

karakterler bakımından en yüksek değerler gübre ve potasyumun en üst 

dozlarının uygulandığı parsellerden elde edilmiştir (Sultana ve ark., 

2012). Bulgaristan’da Niki alabaş çeşidi konvansiyonel ve organik 

olarak üretilmiştir (Antonova ve ark., 2014). Konvansiyonel sistemde 

mineral gübre (N200P150K120 kg ha-1) ve kimyasal pestisit, organik 

sistemde biyogübre ve biyopestisit uygulanmış, ayrıda denemede 

pestisit ve gübresiz (kontrol) parseller yer almıştır. Gübre ve pestisit 

uygulanmayan organik alandan konvansiyonele göre %15 ve %34 daha 

düşük verim alınmış ve konvansiyonelde 1,256 kg, organik pestisit ve 

biyogübre uygulananlarda 1,110 kg olan ortalama baş ağırlığı, 0,897 kg 

olmuştur. Erzurum şartlarına adaptasyonu yüksek olduğu belirlenen 

Korist F1 alabaş çeşidinde farklı gübrelerin verim, kalite ve mineral 

madde içerikleri üzerine etkilerini araştırmak üzere tarımda en çok 

tercih edilen kimyasal gübreyle (KG) birlikte, çiftlik gübresi (ÇG), sıvı 

organik gübre (OG), solucan gübresi (SG), sıvı deniz yosunu (DY), 
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bitki aktivatörü (BA) ve üç farklı bakteri karışımından oluşan bakteri 

solüsyonunu (BF) kullanılmıştır (Aydın, 2018). Kimyasal gübre 

kullanımıyla en yüksek verim ve bitkisel özellikler elde edilmiş olsa da 

organik kaynaklı olanlarında buna yakın değerler vermesi nedeni ile 

çevre ve canlı dostu üretim yöntemleri çerçevesinde organik gübrelerin 

üzerinde durulması gerektiği vurgusu yapılmıştır. Irak’ta alabaş 

gübrelemesi ile ilgili bir tavsiyenin olmadığı belirtilen ve bunu 

belirlemek için yürütülen çalışma sonrası 20,21 cm yumru çapı, 456,7 

g yumru ağırlığı ve 27,32 t/ha verim ile en yüksek değerler, yüksek 

potasyum (15:5:30) ve 1 ml/L Inicium (köklendirici) ilaveli sebzeler 

için önerilen dozun (100 kg N/ha, 120 kg P2O5/ha ve 120 kg K2O/ha) 

%25’inin verildiği uygulamadan elde edilmiştir (Khalaf Al-Mharib ve 

ark., 2020). Farklı 3 alabaş çeşidinde biyofortifikasyon ve biyokimyasal 

özellikler üzerine selenyum (Se) dozlarının etkilerinin araştırıldığı bir 

çalışmada alabaş verim ve besin değerinin Se uygulamaları ile önemli 

derecede arttırıldığı ifade edilmiştir (Antoshkina ve ark., 2021). 

Alabaşta kalsiyum kaynağı olarak kullanılan jips gelişme ve verimi 

etkilemiş, 150 kg/ha oranındaki kullanımıyla verimde %46,5’lik verim 

artışı tespit edilmiştir (Uddin ve ark., 2021). 

 

2.4. Tuz 

 

Alabaşta tuz etkisinin ve tuz etkisini hafifletmek için yapraktan deniz 

yosunu ve üre uygulamalarının yapıldığı çalışma sonucunda, alabaşın 

tuza orta seviyede duyarlı olduğu ve 3 000 ppm ve üzeri tuz stresinin 

olduğu koşullarda gövde taze ağırlığının azaldığı ve tuzun negatif 

etkisini elimine etmek için en iyi uygulamanın 15 g/l üre ve 0.5 g/l deniz 
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yosununun birlikte uygulanması olduğu bildirilmektedir (Osman ve 

Salim, 2016). Alabaşta fide dikiminden gövde oluşumuna ve gövde 

oluşumundan hasat dönemine kadar olan 2 ayrı vejetasyon döneminde 

farklı dozlarda tuzlu su uygulamaları (Kontrol, 5 dS/m, 10 dS/m ve 20 

dS/m) yapılan bir çalışmada, bitkilerin genç fide döneminde tuzluluğa 

daha duyarlı olduğu görülmüş ve farklı tuz konsantrasyonlarında bitki 

ölümü görülmemekle birlikte, 5 dS/m tuz konsantrasyonunun üzerinde, 

suda çözülebilir kuru madde ve klorofil miktarında azalmaların 

başladığı tuz yoğunluk artışıyla zararlanma şiddetinin arttığı 

belirlenmiştir (Deveci ve ark, 2022). 

 

2.5. Su 

 

Kontrollü ortamda 2 farklı CO2 seviyesinde (300 ve 900 μl.l-1) 

Hoaglang çözeltisinde tutulan alabaşlara 3 hafta süreyle 3 farklı su 

rejimi (%25, 50 ve 100) uygulanmış ve yüksek orandaki CO2’te daha 

fazla yaprak alanı, kuru madde, fotosentetik oran belirlenmiş, ayıca tüm 

bitki kısımlarında nitrat konsantrasyonu önemli derecede azalmıştır 

(Sritharan & Lenz., 1990). Polonya’da pahalı sulama sistemlerine 

alternatif oluşturmak amacıyla büyük hacimde suyu depolama 

potansiyelindeki hidrojel bileşiklerin (Agro Hydro Gel) etkileri alabaşta 

test edilmiştir (Kosterna, 2011). Damla sulamanın da yer aldığı 

çalışmada Hidrojel fidelere, tarladaki bitkilere ya da yarı yarıya fide ve 

tarladaki bitkilere (bölerek) uygulanmıştır. Sulama, ortalama yumru ve 

çapı yanı sıra verimi önemli derecede arttırmış ancak besin içeriğine bir 

etkisi olmamıştır. Tarladaki bitkilere hidrojel uygulaması verimi en 

olumlu şekilde etkilemiş, en yüksek askorbik asit ve toplam şeker 
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kapsamı yine bu uygulamada belirlenmiştir. Antalya şartlarında, serada, 

Nisan-Haziran döneminde alabaşta su kısıtının etkilerini belirlemeyi 

amaçlayan çalışmada, yaprak gelişiminin sulama seviyesinin 

yükselmesi ile artış gösterdiği, %75 sulama seviyesinde de 

%100’dekine benzer yumru verim ve kalitesine ulaşıldığı 

bildirilmektedir (Ulukapı & Kaçar, 2020). 

 

2.6. Diğer 

 

Polonya’da yürütülen ve alabaş üretiminde polipropilen tarım tekstili 

P-17 ve delikli polietilen filmin malç olarak kullanıldığı ve 20x15 ve 

25x20 cm dikim mesafelerinin ele alındığı çalışma sonuçlarına göre; (i) 

Her iki malç materyalinden kontrole göre daha yüksek erkenci ve 

toplam verim elde edilmiştir (ii) Dikim sıklığı arttığında ortalama 

yumru ağırlığının azalışı yanında erkenci ve satılabilir verim önemli 

düzeyde artmıştır (iii) Malçlama alabaşın tüketilen kısımlarının C 

vitamini düzeyinde çok az etkiye sahip iken indirgen ve toplam şeker 

ile kuru madde değerleri daha düşük bulunmuştur (iv) 20x15 cm ile 

dikilen alabaş yumrularında 25x20 cm’dekine kıyasla daha fazla nitrat 

ve C vitamini belirlenmiştir (Biesiada, 2008). Niğde’de organik geçiş 

sürecindeki bir serada 4 farklı alabaş çeşidi organik gübreler 

kullanılarak malçlı ve malçsız olarak yetiştirilmiştir. Deneme 

sonrasında, malçın ağırlık, çap gibi morfolojik özelliklerde artışa yol 

açtığı, malçın antioksidan özellikleri ilerlettiği ve özellikle 2 çeşitte 

(Azur Star ve Kolibri) hem kalite hem de verimin arttığı tespit edilmiştir 

(Khan, 2019). Hırvatistan’da erken ilkbaharda stabil olmayan hava 

koşulları (değişken sıcaklık ve nem) nedeniyle gövdede uzama ve/veya 
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dokuda çatlama ve odunlaşma şeklinde görülen kalite kayıplarını 

önlemek ya da azaltmak için 5 alabaş çeşidinde siyah ve beyaz malç 

(PE) kullanılmıştır. En yüksek pazarlanamaz bitki (deforme ve çatlamış 

gövde) oranı malçsız Opimes çeşidinde (%39) ve beyaz malçlı Opus 

(%28) çeşidinde görülmüştür. Sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde Timpano ve Oliva çeşitleri ve siyah malç 

uygulamaları tavsiye edilmiştir (Zutic ve ark., 2016). Sürdürülebilir ve 

organik tarım çerçevesinde alabaş ile kardeş bitki olarak baklanın bir 

arada yetiştirildiği ve uzaklaştırıcı bitki olarak kadife çiçeğinin 

kullanıldığı bir yüksek lisans çalışmasında en yüksek alabaş çap, boy, 

ağırlık ve verim değerleri alabaş ve baklanın kombine edildiği 

dikimlerden elde edilmiştir. Alabaş yetiştiriciliğinde kardeş bitkiler 

uygulamasının hem verim ve kalite hem de yabancı ot ile mücadele 

açısından önemli katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır (Sümbül, 

2020). 

 

SONUÇ 

 

Sebzelerin verim ve besin değerini etkileyen önemli faktörlerin başında 

çeşit gelirken, iklim koşulları, gübreleme, sulama, kültürel işlemlerin 

metot ve zamanlaması gibi birçok etken belirleyici olmaktadır. 

Üretimdeki başarı için bölgenin ekolojik koşulları gözetilerek uygun 

ekim-dikim zamanın belirlenmesi ve amaca uygun özelliklere sahip 

kaliteli ve verimli çeşitlerlerin seçimi kritik bir karardır. Ülkemizdeki 

mevcut bilimsel araştırmalarda yeni tanınmakta olan alabaşla ilgili 

çalışmaların da çoğunlukla çeşit ve ekim-dikim zamanının 

belirlenmesine dönük olduğu görülmektedir. Türkiye’de 1973’te bir 
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doktora çalışması ile başlayan kapsamlı yoğun alabaş araştırmaları 

yakın tarihlerde özellikle Tekirdağ, Samsun ve Erzurum’daki 

Üniversitelerimizin Sebzecilik Bölümleri’nde yürütülmüştür. (Günay, 

1973; Vural ve ark., 2000; Arın ve ark., 2003a; Arın ve ark., 2003b; 

Arın, 2005; Şalk ve ark., 2008; Kurtar ve ark., 2010; Yıldırım ve ark., 

2017; Aydın, 2018).  

 

Günümüzde besin kapsamı yüksek, sağlıklı, fonksiyonel gıdalara olan 

talebin yükselişi ile hastalıklara karşı koruyucu özellikleri, sindirim 

sistemindeki, beslenmedeki olumlu katkıları vb. bilenen sebzelerin 

tanınırlık ve kullanımı artmıştır. Bu anlamda Brassicaceae 

familyasından olan alabaşa olan ilgi, tüm bu familya üyesi sebzelerde 

bulunan güçlü anti kanserojen özelliklere sahip bileşiklerden, enzimatik 

olarak hidrolize olduğunda izotiyosiyanata dönüşen ve tat, aromanın 

ana bileşeni glukozinolatların keşfi sayesinde gelişmiştir (Gaweda & 

Niziol-Lukaszewska, 2011). Alabaşın sağlık açısından bilenen faydalı 

özellikleri yanında gövdesinin (yumru) pişirilerek, turşu yapılarak 

tüketilmesi, keza çiğ olarakta (dilimlenerek, kübik vb. şekilde) 

değerlendirilebilmesi diğer avantajıdır. Ayrıca özellikle mineral içeriği 

yüksek yapraklarından bir sarma (yaşlı yaprak) ve salata (genç yaprak) 

malzemesi olarak faydalanmak mümkündür. Dolayısıyla alabaş, çok 

yönlü ve farklı şekillerde değerlendirilebilen bir sebzedir. 

 

Alabaş açıkta ve örtü altı tarımında da önemli bir yer edinebilir. Zira 

fide dikiminden itibaren yaklaşık 2 ay sonrasında hasadının başlaması 

ve kademeli hasat yapmak mümkündür. Farklı ekolojik koşullara sahip 

ülkemiz geneli için kışı sert geçen lokasyonlarda ilkbahar ve sonbahar 
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dönemi, kışı ılıman geçen yerlerde ise yaz hariç tüm yetiştirme 

sezonunda açıkta yetiştirmek mümkündür. Ancak gözlemlerimize de 

dayanarak, yükselen ani sıcaklıklarla birlikte yetersiz sulama da söz 

konusu ise özellikle ilkbahar dönemi için daha dikkatli olunması 

gerektiğini söyleyebiliriz (Çiçek taslağı oluşturma belirtisi nedeni ile 

şekil bozukluğu ve düşük kalite). Kısa vejetasyon periyodu nedeni ile 

alabaş ekim nöbeti içinde uygun bir bitkidir. Ülkemiz seralarının 

genelinin ahşap konstrüksiyon ve polietilen örtü malzemesinden tesis 

edildiği ve ısıtma masrafı nedeni ile bazen tek ürün yerine çift ürün 

üretim modelinin esas alındığı göz önünde tutulursa, özellikle yıl içinde 

en düşük sıcaklıkların meydana geldiği Ocak-Şubat aylarında düşük 

sıcaklığa dayanıklı bir serin iklim sebzesi olan alabaşa yer vermek bir 

alternatif oluşturabilir.  

 

TÜİK tarımsal üretim istatistikleri verilerinde henüz yer almayan 

alabaşın, sağlıklı beslenme ve hastalıklardan korunmadaki faydaları, 

tarımının kolay, vejetasyonunun kısa olması gibi özellikleri nedeniyle 

muhtemelen tanınırlığı ve üretim-tüketimi artacaktır. 
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BÖLÜM 12 

 

EKİM DİKİM ZAMANLARININ VE DİKİM SIKLIĞININ 

YAYLA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BROKKOLİ’DE 

(Brassica oleracea var. italica) VERİM VE KALİTE 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 
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GİRİŞ  

 

Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) Brassicaceae familyasına ait 

bir bitkidir. Besin değeri yüksek olan brokoli gıda üretimi açısından en 

verimli sebze grubunda bulunmaktadır. Brokoli, vitaminler, proteinler, 

mineral elementler ve sulforaphane (bir antikanser etken madde) 

açısından zengin olan önemli bir sebzesidir. Ayrıca, brokolinin içerdiği 

maddeler bakımından  insan sağlığına çok faydalı olduğu ve belirli 

kanser türlerine karşı koruma sağladığı bir çok araştırıcı tarafindan 

bildirilmiştir (Wien & Wurr, 1997; Yoldaş, 2003; Yoldaş & Eşiyok, 

2004; Galan ve ark., 2004: Vågen ve ark., 2004; Branca, 2008; Yoldaş 

ve ark., 2008; 2009; 2019; Jahangir ve ark., 2009: Cartea ve ark., 2011; 

Avato & Argentieri, 2015; Vanduchova, 2019; Yoldaş ve ark., 2019; 

Farzadfar & Congreves, 2022; Guangqing ve ark., 2022). 

  

Protein, vitamin ve besin açısından zengin çok iyi bir diyet sebzesi 

olması nedeniyle brokoliye olan talep son yıllarda hızla artmaktadır. 

Küresel olarak 25,5 milyon tonun üzerinde brokoli ve karnabahar 

(Brassica oleracea L. italica var. botrytis) yıllık olarak üretilmekte ve 

son trendlere göre üretim genişlemektedir (FAO, 2022). Türkiye'de 

brokoli üretiminde, insan sağlığına olan faydalarının bilinmesi ile birlikte 

son yıllarda önemli ölçüde artış kaydedilmiştir  . TUIK tarafindan rapor 

edilen 2021 yılı brokoli üretimi; 104 614t ile sebzeler arasında % 0.3lük 

bir paya sahipken, 2022 yılında ise 112 920 t üretim miktarıile  % 0.4 

luk bir paya sahip olmuş, değişim yüzdesi ise %7.9 olarak kaydedilmiştir   

(Anonim, 2023). 
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Bu araştırmada rakımın 1200 m olduğu Bozdağ yayla koşullarında en 

uygun ekim, dikim zamanını ve dikim sıklığını tespit etmek, üretim 

sezonunu geniş bir zamana yayarak yaz sezonunda bile pazara yüksek 

kalitede brokkoli sebzesini piyasaya sunmak amaçlanmıştır.  

 

1. MATERYAL VE METOD 

1.1.Materyal 

 

Bu çalışma, yüksek rakımda yer alan Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsüne ait Bozdağ Araştirma İstasyonu arazisinde, 2001-2003 

yılları arasında iki yıllık   bir periyot içinde yürütülmüştür. Bozdağ, 

İzmir'e 150 km uzaklıkta olup, rakımı 1200 m’dir. Denemenin 

kurulduğu alan kumlu-tın, tınlı-kum yapıda ayrıca uzun yıllar patates 

tarımının yapıldığı topraktır (Tablo 1). 

 

Denemede bitkisel materyal olarak;  erkenci; 60 günlük Green Dome 

(Ç1), geçci; 110 günlük KY-110 F1 (Ç2) ve orta geçci; 83 günlük 

Marathon F1 (Ç3) çeşitleri kullanılmıştır. Tohumlar Nisan, Mayıs, 

Haziran aylarinda 45'lik (9x5) viollere ekilmişlerdir. Sırasıyla EZ1 

(Nisan), EZ2 (Mayıs) ve EZ3 (Haziran) ekim zamanları kullanılmıştır 

(Tablo 2).  

 

Dikim öncesi arazi sonbaharda iki kez pulluk ve diskarrow ile işlenip, 

üzerine sürgü çekilmiştir ve dikim öncesi bir kez daha işlenip, dikim 

yerleri oluşturulmuştur. 
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Tablo 1: Deneme Alanına ait 2001- 2002 Yılı Arazinin Toprak Özellikleri. 
 2001 Yılı 2002 Yılı 

Derinlik Derinlik 

Özellikler 0-30cm 30-60cm 0-30cm 30-60cm 

pH 5,04 5,14 5.18 5.31 

Toplam tuz (%) <0,03 <0,03 0.030 0.030 

Kireç (%) 0,40 0,93 0.86 0.73 

Kum (%) 71,64 71,64 71.44 73.44 

Mil (%) 26,00 26,00 20.00 22.00 

Kil (%) 2,36 2,36 8.56 4.56 

Bünye Kumlu-tın Kumlu-tın Kumlu-tın Kumlu-tın 

Orğ. Madde (%) 2,11 1,65 3.17 2.06 

Toplam N (%) 0,109 0,087 0.16 0.112 

Alinabilir P (ppm) 18,6 17,6 24.19 19.44 

Alinabilir K (ppm) 130 120 110 70 

Alinabilir Ca (ppm) 540 660 660 780 

Alinabilir Mg (ppm) 80 70 75 54 

Alinabilir Na (ppm) 10 20 20 20 

Alinabilir Fe (ppm) 124,4 120,0 86.72 65.92 

Alinabilir Cu (ppm) 2,60 2,39 2.10 1.96 

Alinabilir Zn (ppm) 2,63 2,10 3.96 2.81 

Alinabilir Mn (ppm) 22,3 13,0 9.31 9.31 

 
 

Tablo 2: Denemenin 2001-2002 Yıllarına ait Ekim ve Dikim Tarihleri. 

 

Dikim büyüklüğüne gelmiş bir aylık brokkoli fideleri araziye 70x30cm, 

70x40cm ve 70x50cm mesafelerle dikilmişlerdir. Denemeye ait iki yıllık 

meteorolojik veriler Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Yıllar 2001 Yılı 2002 Yılı 

 Ekim Tarihleri Ekim Tarihleri 

Ceşit Nisan Mayıs Haziran Nisan Mayıs Haziran 

Ç1 24.04 24.05 28.06 26.04 28.05 01.07 

Ç2 24.04 24.05 28.06 26.04 28.05 01.07 

Ç3 24.04 24.05 28.06 26.04 28.05 01.07 

 Dikim Tarihleri Dikim Tarihleri 

Çeşit Nisan Mayıs Haziran Nisan Mayıs Haziran 

Ç1 31.05 28.06 25.07 30.05 30.06 08.08 

Ç2 31.05 28.06 25.07 30.05 30.06 08.08 

Ç3 31.05 28.06 25.07 30.05 30.06 08.08 
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Tablo 3: Deneme alanının 2001-2002 Yıllarına Ait Meteorolojik Verileri. 

 

Deneme bölünen bölünmüş deneme desenine (split-split plot) göre üç 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her blok 27 parselden oluşturulmuştur. 

Parseller tüm uygulamaların kombinasyonunu içermektedir. Kullanılan 

dikim sıklıklarına bitkiler 4.76 bitki/m2 (70x30cm-S1-her parselde 20 

bitki), 3.57 bitki/m2 (70x40cm-S2-her parselde 15 bitki), 2.86 bitki/m2 

(70x50cm-S3-her parselde 12 bitki) olacak şekilde dikilmişlerdir. 

Parsellere Chlorpyrifos-ethyl (Agrosban 25 Toz) ve Dichlorvos (Agro 

DDVP 50 EC) ile lahana kelebeği, lahana sineği ve yaprak biti 

görüldüğü zamanlarda ilaçlama yapılmıştır. Yetiştirme sezonu boyunca, 

gerekli bakım işlemleri düzenli olarak uygulanmıştır. Gübrelemede 

parsellere 15:15:15 kompoze gübresi dekara 120 kg olacak şekilde 

dikimle birlikte, Amonyum Nitrat gübresi ise dekara 100kg hesabıyla 

ana başlar kesildikten sonra sıra aralarına bant şeklinde verilmiştir. 

Denemede, yapılan toprak analizleri sonucunda gerekli gübre dozları 

uygulanmıştır. 

 

Aylar 2001 Yılı 2002 Yılı 

 Aylık  Max. Sıcaklık 

Değerleri (oC) 

Aylık  Min. Sıcaklık 

Değerleri (oC) 

Aylık  Max. Sıcaklık 

Değerleri (oC) 

Aylık  Min. Sıcaklık 

Değerleri (oC) 

Ocak - - 8,9 -7,3 

Şubat - - 15,75 -8,89 

Mart - - - - 

Nisan - - - - 

Mayıs 32,27 11,45 23,75 5,41 

Haziran 32,14 10,14 26,81 9,88 

Temmuz 32,06 11,86 31,33 12,72 

Ağustos 35,20 14,81 29,71 11,27 

Eylül 28,76 6,96 24,67 6,67 

Ekim 20,79 2,89 20,62 2,41 

Kasim 9,12 -0,75 16,41 -0,37 

Aralik -1,3 -4,56 6,57 -2,52 
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Hasat döneminde yapılan uygulamalara göre parsellerden hasat edilen 

ana başların sayıları ve ağırlıkları tek tek ölçülmüştür. Yan kolların 

hasadın  da ise, toplam kol adedi ve toplam ağırlık ölçümleri yapılmıştır 

(Damato & Bianco, 1990; Griffith & Carling, 1991; Brancy & 

Constantin, 1993; Lamont, 1993; Yoldaş & Eşiyok, 2004). 

 

Elde edilen toplam verim, ana baş verimi, yan kol verimi, erkenci verim 

(ilk  4 hasatta toplanan ürün miktarı erkenci verim olarak alınmıştır), 

bitki başına toplam verim, bitki başına  yan kol verimi, dekara yan kol 

adedi, ana baş çapı, ana baş boyu, ortalama ana baş ağırlığı ve ortalama 

yan kol ağırlığı ile ilgili ölçümler yapılmış ve her ekim 

zamanıayrıayrıolmak üzere uygulamalar arasında farklılığın olup 

olmadığı TARİST paket programı (Açıkgöz ve ark., 1994) kullanılarak 

istatistiki olarak değerlendirilmiştir.  

 

2. BULGULAR 

2.1.Uygulamaların Toplam Verim (     kg/da) Üzerine Etkileri  

 

Uygulamaların toplam verim üzerine etkileri her iki yılda da önemli 

bulunmuştur (Tablo 4). 1.yılda en yüksek toplam verim değeri 

2786,9kg/da ile EZ1'den elde edilirken, EZ2’nin bunu 2315.81 kg değeri 

ile izlediği ve EZ3'ün ise 1140,1 kg değeri ile son sırada yer aldığı 

kaydedilmiştir. 2. Yılda ise, EZ1, EZ2 ve EZ3 uygulamaları sırası ile; 

4910.14kg, 2515,5kg ve 1208,6kg/da toplam verim değerlerine 

ulaşmıştır.  

 

Çeşit (Ç) uygulamasının toplam verim değeri üzerine etkisi her iki yılda 

da önemli bulunmuştur. Toplam verim değerleri dikkate alındığında; 
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Ç3'ün 1. Yılda 2238.9kg ile diğer çeşitlerin üstünde bir değere sahip 

olduğu, Ç2' nin 2090.84 kg ile bunu izlediği ve Ç1'in 1913.2kg/da değeri 

ile son sırada yer aldığı gözlenmiştir. 2. Yılda da 1. yıldaki gibi Marathon 

diğer uygulamalardan üstün bir değere sahip  olmuş (3518.1kg/da) ve 

bunu 2784.5kg/da ile KY-110 izlemiş ve son sırada ise 2311.6kg/da ile 

Green Dome (2311.6kg/da) son yer  almıştır .  

 

Sıklık  (S) uygulamasının her iki yılda da toplam verim üzerine etkisi 

önemli bulunmuştur. S uygulaması sonucu elde edilen toplam verim 

değerleri Tablo 4' de verilmiştir. 2363.7kg değeri ile S1 tüm diğer 

sıklıkların üstünde bir değere sahip olmuştur. 2110kg değeri ile S2  

ikinci sırada yer alırken, son sırada 1768.5kg değeri ile S3 yer almıştır . 

2. Yılda da, 1. Yılda olduğu gibi S1 uygulaması ilk sırada (3092.4kg/da) 

yer almış, bunu 3059,2kg/da ile S2 izlerken, 2482,7kg/da değeri ile S3 

uygulaması son sırada yer almıştır . 

 

EZxÇ ikili interaksiyon 1. Yılda önemli bulunmazken,  ikinci yılda ise 

p<0,01’e göre önemli bulunmuştur. 5997,5kg/da ile EZ1xÇ3 

interaksiyonu diğer ekim zamanıxçeşit interaksiyonlarından üstün 

değere sahip olmuş ve ayrı b i r  grubu oluşturmuştur. Bunu EZ1xÇ2 

interakiyonu  ikinci sırada izlemiş ve tek başına  ayrıbir grupta 4811,5kg 

değeri ile yer almıştır. Denemedeki en düşük değere 1058,2 kg ile 

EZ3xÇ1 interaksiyonunda ulaşılmıştır. 

 

Ekim zamanıxSıklık  interaksiyonu her iki yılda da istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. 2001 yılı toplam verime EZxS interaksiyonlarının 

etkisi incelendiğinde; 2990,9kg ile EZ1xS1 interaksiyonu ilk sırada yer 
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alırken, 2779,2kg değeri ile EZ1xS2 interaksiyonu  ikinci sırada yer almış 

ve her ikisi de aynı grubu oluşturmuşlar son grupta ise 945,3kg, 

1211,9kg ve 1263,3kg ile sırası ile EZ3xS3, EZ3xS2 ve EZ3xS1 

interaksiyonları yer almıştır . 2002 yılında ise EZ1xS1 ve EZ1xS2 

interaksiyonları sırası ile; 5404,7 kg ve 5021,2 kg değerleri ile aynı gruba 

girmişler ve son sırada 1000,79kg ile EZ3xS3 ve onu 1118,4 kg ile 

EZ3xS2 izlemiş ve son grupta yer almışlardır. 

 

ÇesitxSıklık  interaksiyonu incelendiğinde, çalışmanın her iki yılında da 

istatistiki bakımdan önemli bulunmamıştır (Tablo 4). 

 

Ekim ZamanıxÇesitxSıklık  interaksiyonu çalışmanın her iki yılında da 

p<0,05’e göre önemli bulunmuştur. I. yılda EZ1xÇ2xS1 interaksiyonu 

3424,6 kg değeri ile diğerlerinden üstün olduğu belirlenmiş ve 

EZ2xÇ2xS1 interaksiyonu (3152,6kg) ile aynı grupta yer almışlardır. 

Son sırada ise 723,3kg ile EZ3xÇ2xS1 interaksiyonu belirlenmiştir. Bu 

interaksiyonda, son ekim zamanı ve en geçci çeşit olan KY-110 çeşidi 

ile  yapılan 70x30cm dikim mesafelerinde en düşük toplam verim 

değerine ulaşılmıştır. Çünkü, son dikimde elde edilen toplam verim 

değerleri hasat dönemindeki elverişsiz hava koşulları nedeni ile hasadın 

uzun süreli devam ettirilememesi ve özellikle  geçci çeşit olan KY-110 

çeşidinde yan kol hasatlarının  diğer çeşitlere kıyasla daha az sayıda 

yapilabilmesinden kaynaklanmaktadır . Yine benzer durum çalışmanın  

ikinci yılında da EZ3xÇ2xS3 interaksiyonundan 898,6 kg değeri ile elde 

edilmiştir (geç dikim, geçci çeşit ve 70x50cm dikim mesafelerinde). 

2002 yılında hava koşullarınn ilk yıla     göre ürün yetiştirme döneminde 

daha uygun olması, daha yüksek toplam verimlere ulaşılmasını sağlamış 
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ve sırası ile en yüksek iki değer aynı gruba giren EZ1xÇ3xS1 (6807,7kg) 

ve EZ1xÇ3xS2 (6061,5kg) interaksiyonlarından elde edilmiştir (Tablo 

4). 

 
Tablo 4: Uygulamaların   Toplam Verim (kg/da) Üzerine Etkileri. 

   Toplam Verim (kg/da) 

  Uygulamalar  I. Yıl II. Yıl 

 EZ1 2786,95 4910,14 

Ekim zamanı(A) EZ2 2315,81 2515,49 

 EZ3 1140,14 1208,63 

LSD  185,867** 547,593** 

 Ç1 1913,17 2311,63 

Çeşit (B) Ç2 2090,84 2784,52 

 Ç3 2238,89 3518,11 

LSD  222,724* 380,324** 

 S1 2363,65 3092,37 

Sıklık  (C) S2 2110,80 3059,20 

 S3 1768,45 2482,70 

LSD  188,62 269,55 

 EZ1xÇ1 2432,58 3921,45 

 EZ1xÇ2 2987,02 4811,46 

 EZ1xÇ3 2941,24 5997,52 

AxB EZ2xÇ1 2227,63 1955,28 

 EZ2xÇ2 2279,00 2384,64 

 EZ2xÇ3 2410,78 3206,56 

 EZ3xÇ1 1049,30 1058,17 

 EZ3xÇ2 1006,49 1157,46 

 EZ3xÇ3 1364,65 1410,25 

LSD  ÖD 658,741** 

 EZ1xS1 2990,93 5404,73 

 EZ1xS2 2779,21 5021,24 

 EZ1xS3 2590,71 4304,47 

AxC EZ2xS1 2836,73 2365,72 

 EZ2xS2 2341,31 3037,92 

 EZ2xS3 1769,39 2142,84 

 EZ3xS1 1263,30 1506,65 

 EZ3xS2 1211,87 1118,43 

 EZ3xS3 945,26 1000,79 

LSD  326,697* 466,897** 

 Ç1xS1 2161,26 2533,32 

 Ç1xS2 1890,92 2401,51 

 Ç1xS3 1687,34 2000,07 

 Ç2xS1 2432,52 2801,25 

BxC Ç2xS2 2231,03 3063,01 

 Ç2xS3 1607,96 2489,30 

 Ç3xS1 2496,18 3942,54 

 Ç3xS2 2210,44 3713,07 

 Ç3xS3 2010,06 2958,73 

LSD  ÖD ÖD 

 EZ1xÇ1xS1 2587,94 4043,83 

 EZ1xÇ1xS2 2397,02 4302,24 
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 EZ1xÇ1xS3 2312,79 3418,28 

 EZ1xÇ2xS1 3424,64 5362,61 

 EZ1xÇ2xS2 2947,93 4700,01 

 EZ1xÇ2xS3 2588,49 4371,76 

 EZ1xÇ3xS1 2960,21 6807,74 

 EZ1xÇ3xS2 2992,68 6061,46 

 EZ1xÇ3xS3 2870,85 5123,36 

 EZ2xÇ1xS1 2531,74 2282,85 

 EZ2xÇ1xS2 2337,25 1923,15 

 EZ2xÇ1xS3 1903,91 1659,86 

 EZ2xÇ2xS1 3152,61 1486,11 

AXBXC EZ2xÇ2xS2 2281,55 3470,21 

 EZ2xÇ2xS3 1402,85 2197,59 

 EZ2xÇ3xS1 2825,83 3328,20 

 EZ2xÇ3xS2 2405,12 3720,42 

 EZ2xÇ3xS3 2001,39 2571,06 

 EZ3xÇ1xS1 1364,09 1273,27 

 EZ3xÇ1xS2 938,49 979,16 

 EZ3xÇ1xS3 845,31 922,07 

 EZ3xÇ2xS1 723,32 1555,01 

 EZ3xÇ2xS2 1463,61 1018,80 

 EZ3xÇ2xS3 832,54 898,56 

 EZ3xÇ3xS1 1702,49 1691,67 

 EZ3xÇ3xS2 1233,51 1357,34 

 EZ3xÇ3xS3 1157,94 1181,75 

AxBxC  565,855* 808,658* 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli (**): %1’e göre önemli 

 

2.2.Uygulamaların Ana Baş Verimi (kg/da) Üzerine Etkileri   

 

Denemede EZ (ekim zamanı) uygulamasının ana baş verimi üzerine 

etkilerinin  araştırıldığı  çalışmada her iki yılda da uygulama istatistiki 

bakımdan önemli bulunmuştur (Tablo 5). Mayıs   ayında     

gerçekleştirilen ekimde, 1140,1kg ana baş verimi tüm ekim zamanı 

uygulamalarından üstün bir değere sahip olurken,  ayrı  bir istatistiki 

grupta yer almış, bunu sırası ile EZ1 (Nisan) (998,9kg) izlemiş ve son 

istatistiki grupta 648,8kg değeri ile EZ3 (Haziran) yer almıştır . 2002 

yılında ise ilk yılda  ikinci istatistiki grupta yer alan EZ1 1630,2kg ile 

ilk sırada yer almış ve  ayrıbir grup oluşturmuştur. Bunu 1412,9kg ile 

EZ2 (Mayıs) ve son sırada 993,9kg değeri ile son grubu oluşturan EZ3 

yer almıştır. 
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Çeşit faktörünün ana baş verimi üzerine etkisi de ekim zamanında  

gözlendiği gibi çalışmanın her iki yılında da istatistiki bakımdan önemli 

bulunmuştur. Her 2 yılda da Ç3 diğer çeşitlerden üstün bir değere sahip 

olmuş ve bunu sırası ile Ç2 ve Ç1 çeşitleri izlemiştir (2001 yılında Ç2 

için 974,2kg, 2002 yılında 1391,1kg; 2001 yılında Ç1 için 780,0kg, 2002 

yılında ise 1081,1kg değerleri kaydedilmiştir).  

 

Sıklık  uygulamasının ana baş verimi üzerine etkisi çalışmanın her iki 

yılında da istatistiki bakımdan p<0,01’e göre önemli bulunmuştur (Tablo 

5).  ikinci yılda her üç sıklıkta da ilk yıla     oranla kayda değer bir artış 

tespit edilmiştir. 2002 yılında en üstün ana baş verimi 1540,9kg ile 

70x30cm sıklıkta elde edilirken, bunu sırasıyla 70x40cm (1402,5kg) ve 

70x50cm (1093,6kg) sıklıkları izlemiş ve S3 son grupta yer alırken, 

diğer iki sıklık  aynı istatistiki grupta yer almışlardır. 2001 yılında ise 

S1, S2 ve S3 sıklıklarından sırasıyla 1066,2kg, 945,9kg ve 775,7kg ana 

baş verimi elde edilmiştir. 

 

EZxÇ interaksiyonu I. Yılda istatistiki olarak p<0,01’e göre önemli 

bulunmuşken,  ikinci yılda interaksiyonun ana baş verimi üzerine etkisi 

istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. EZ2xÇ2 interaksiyonu 1304,69kg 

ile ilk sırada yer alırken, 1245,1kg değeri ile EZ2xÇ3 interaksiyonu  

ikinci sıraya yerleşmiş ve her ikisi de aynı grupta yer almışlardır. Son 

istatistiki grupta ise EZ3xÇ1 (616,0kg), EZ3xÇ2 (553,7kg) 

interaksiyonları yer almıştır . 

 

Ekim zamanıxSıklık interaksiyonu 2001 yılında istatistiki bakımdan 

önemli bulunmamış, ancak çalışmanın ikinci yılında p<0,01’e göre 
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önemli bulunmuştur. EZ1xS1 en üstün ana baş verim değerinin elde 

edildiği uygulama olarak belirlenmiş ve  ayrı  bir grubu oluşturmuştur. 

Bunu Mayıs ekimi ve 70x40cm sıklığı izlemiş ve 1618,1kg değerine 

sahip EZ1xS2 ile aynı grupta yer almıştır . Son grubu ise 804,3kg ve 

916,9kg değerlerine sahip interaksiyonlar oluşturmuştur. 

 

ÇesitxSıklık  interaksiyonun her iki yılda da ana baş verimi üzerine 

istatistiki bakımdan önemli olmadığı belirlenmiştir. 

 

Ekim zamanıxÇeşitxSıklık interaksiyonu her iki yılda da önemli 

bulunmuştur (p<0,01). Çalışmanın ilk yılında; EZ2xÇ2xS1 

interaksiyonunda 1680,3kg elde edilirken, bunu 1329,7kg ile Mayıs 

ayında ekimi gerçekleştirilen 70x40cm dikim mesafelerinde yetiştirilmiş 

Marathon çeşidi brokkoli bitkilerinden (EZ2xÇ3xS2) meydana gelen 

interaksiyon izlemiş ve aynı istatistiki grupta yer almışlardır. 2. Yılda 

EZ1xÇ2xS1 interaksiyonundan en üstün değer (2288,6 kg) elde 

edilmiştir. Her iki yıldada EZ2xÇ3xS2  ikinci sırayı a l m ı ş ve  sırasıyla 

2001 yılında 1329,7kg ve 2002 yılında 2167,50kg değerleri elde 

edilmiştir. 2001 yılında 70x50cm dikim mesafesinde yetiştirilmiş ve 

Temmuz ayında esas yetiştirme yerlerine dikilmiş KY-110 çeşidi 

(EZ3xÇ2xS3 interaksiyonu) 443,7 kg değeri ile son sırada yer alırken,  

ikinci yılda 615,5kg ile EZ3xÇ1xS3 interaksiyonu son sırada yer 

almıştır. 
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Tablo 5: Uygulamaların Ana  Baş Verimi (kg/da) Üzerine Etkileri. 
 Ana Baş Verimi (kg/da) 

Uygulamalar I.Yıl II.Yıl 

 EZ1 998,87 1630,17 

Ekim zamanı(A) EZ2 1140,10 1412,95 

 EZ3 648,80 993,94 

LSD  63,907** 196,104** 

 Ç1 780,02 1081,12 

Çesit (B) Ç2 974,21 1391,08 

 Ç3 1033,53 1564,86 

LSD  60,591** 199,076** 

 S1 1066,20 1540,91 

Sıklık  (C) S2 945,88 1402,54 

 S3 775,69 1093,61 

LSD  54,749** 132,764** 

 EZ1xÇ1 853,56 1405,20 

 EZ1xÇ2 1064,21 1680,12 

 EZ1xÇ3 1078,83 1805,18 

AxB EZ2xÇ1 870,49 1018,98 

 EZ2xÇ2 1304,69 1465,09 

 EZ2xÇ3 1245,11 1754,78 

 EZ3xÇ1 616,00 819,18 

 EZ3xÇ2 553,73 1028,03 

 EZ3xÇ3 776,66 1134,60 

LSD  104,947** ÖD 

 EZ1xS1 1119,51 1943,13 

 EZ1xS2 1001,94 1618,08 

 EZ1xS3 875,15 1329,29 

AxC EZ2xS1 1322,05 1418,97 

 EZ2xS2 1146,63 1672,59 

 EZ2xS3 951,61 1147,29 

 EZ3xS1 757,02 1260,62 

 EZ3xS2 689,06 916,94 

 EZ3xS3 500,30 804,25 

LSD  ÖD 229,953** 

 Ç1xS1 890,74 1313,54 

 Ç1xS2 818,25 1129,24 

 Ç1xS3 631,06 800,59 

 Ç2xS1 1145,40 1567,53 

BxC Ç2xS2 956,05 1438,13 

 Ç2xS3 821,19 1167,57 

 Ç3xS1 1162,45 1741,65 

 Ç3xS2 1063,33 1640,24 

 Ç3xS3 874,81 1312,67 

LSD  ÖD ÖD 

 EZ1xÇ1xS1 842,43 1499,40 

 EZ1xÇ1xS2 1001,72 1580,30 

 EZ1xÇ1xS3 716,54 1135,92 

 EZ1xÇ2xS1 1281,83 2288,26 

 EZ1xÇ2xS2 908,023 1508,07 

 EZ1xÇ2xS3 1002,777 1244,03 

 EZ1xÇ3xS1 1234,283 2041,75 

 EZ1xÇ3xS2 1096,08 1765,86 

 EZ1xÇ3xS3 906,13 1607,94 

 EZ2xÇ1xS1 1001,36 1449,18 
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 EZ2xÇ1xS2 893,497 957,43 

 EZ2xÇ1xS3 716,613 650,35 

 EZ2xÇ2xS1 1680,273 1040,53 

AXBXC EZ2xÇ2xS2 1216,67 1892,84 

 EZ2xÇ2xS3 1017,137 1461,88 

 EZ2xÇ3xS1 1284,523 1767,19 

 EZ2xÇ3xS2 1329,72 2167,50 

 EZ2xÇ3xS3 1121,09 1329,65 

 EZ3xÇ1xS1 828,437 992,06 

 EZ3xÇ1xS2 559,527 849,99 

 EZ3xÇ1xS3 460,027 615,50 

 EZ3xÇ2xS1 474,087 1373,81 

 EZ3xÇ2xS2 743,46 913,47 

 EZ3xÇ2xS3 443,653 796,81 

 EZ3xÇ3xS1 968,547 1416,01 

 EZ3xÇ3xS2 764,197 987,37 

 EZ3xÇ3xS3 597,223 1000,43 

AxBxC (LSD)  164,248** 398,291** 

ÖD: önemli değil; (*):%5’e göre önemli;  (**) %1’e göre önemli  

 
 

2.3. Uygulamaların Yan Kol Verimi (kg/da) Üzerine Etkileri   

 

Farklı zamanlarda ekim ve dikimleri  yapılan farklı brokkoli çeşitlerinin 

üç ayrıdikim sıklığında  yetiştirilmeleri ile elde edilen yan kol 

verimlerine ait değerler Tablo 6’da verilmiştir. Uygulamaların yan kol 

verimi üzerine etkileri toplam verim ve ana baş verimlerine benzer etkiler 

göstermekle birlikte, bazı uygulamaların yan kol verim değerleri üzerine 

etkileri istatistiki bakımdan önemli bulunmamıştır. 

 

Yan kol verimi ekim zamanı bakımından irdelendiğinde; çalışmanın her 

iki yılında da önemli bulunmuştur (p<0,01). Her iki yılda da 

(EZ1;1793,6kg-3279,9kg) diğer ekim  zamanlarından üstün bulunmuş, 

bunları sırası ile; EZ2; 1175,71kg- 1102,5kg ve EZ3; 491,4kg-214,7kg 

ekimleri izlemiştir (Tablo 6).  

 

Çeşit uygulaması 2001 yılında istatistiki bakımdan önemli  

bulunmazken, Marathon  çeşidi 1973,4kg değeri ile diğer iki çeşitten 

üstün bulunmuş ve tek başına   ayrı  bir grupta yer almıştır. KY-110 
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çeşidi; 1393,4kg ve Green Dome çeşidi; 1230,5kg değeri ile son grupta 

yer almışlardır. Sıklık  faktörü incelendiğinde; 2001 yılı p<0,01’e göre 

istatistiki olarak önemli bulunmuş, 2002 yılında ise, uygulamalar 

arasında istatistiki bakımdan fark bulunamamıştır. 70x30cm 1297,5kg 

değeri ile ilk sırayı alırken bunu 1164,9kg ile 70x40cm ve 998,3kg ile 

70x50cm sıklıkları izlemiş ve S3 son gupta yer almıştır.  

 

Yan kol verimine Ekim zamanıxÇeşit interaksiyonunun etkisi  

araştırıldığında, her üç çeşitte Nisan ekim zamanında en yüksek yan kol 

verimlerine sahip olmuşlar ve aynı grupta yer almışlardır (sırasıyla, 

EZ1xÇ2-1939,5kg, EZxÇ3-1862,4kg ve EZ1xÇ1-1579,0kg). Son grupta 

ise 433,3kg ile EZ3xÇ1, 452,9kg ile EZ3xÇ2 ve 587,9kg ile EZ3xÇ3 

interaksiyonları yer almıştır. 2002 yılında 4192,3kg ile NisanxMarathon 

interaksiyonu diğerlerinden üstün bir değere sahip olmuş ve tek başına 

ayrıbir istatistiki grupta yer almıştır. Bunu 3131,3kg ile EZ1xÇ2 

interaksiyonu izlemiş ve son sırada 129,4kg değeri ile EZ3xÇ2 

interaksiyonu yer almıştır. Bu düşük yan kol verim değerinin elde 

edilmesinin nedeni, KY-110 geçci çeşidinin geç dikim döneminde yan 

kol hasatlarının  başladığı tarihlerde olumsuz hava koşulları nedeni ile 

bitkilerden tam randımanlı yan kol alınmasıbeklenen  zamanda hasadın   

sonlandirilmasi zorunda kalınmış alınmasındandır. Ekim zamanıxSıklık 

interaksiyonunda, üç interaksiyonda aynı istatistiki grupta yer almıştır 

(EZ1xS1: 1871,4kg, EZ1xS2: 1777,3kg, EZ1xS3: 1732,2kg). 

 

Tablo 6: Uygulamaların Yan Kol Verimi (kg/da) Üzerine Etkileri. 

  Yan Kol Verimi (kg/da) 

Uygulamalar  I.Yıl II. Yıl 

 EZ1 1793,64 3279,98 

Ekim zamanı(A) EZ2 1175,71 1102,54 
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 EZ3 491,42 214,69 

LSD  138,146** 407,777** 

 Ç1 1133,16 1230,51 

Çesit (B) Ç2 1122,25 1393,44 

 Ç3 1205,36 1973,26 

LSD  ÖD 280,847** 

 S1 1297,46 1551,46 

Sıklık  (C) S2 1164,99 1656,66 

 S3 998,32 1389,09 

LSD  149,628** ÖD 

 EZ1xÇ1 1579,02 2516,25 

 EZ1xÇ2 1939,48 3131,34 

 EZ1xÇ3 1862,42 4192,34 

AxB EZ2xÇ1 1387,15 936,30 

 EZ2xÇ2 974,31 919,55 

 EZ2xÇ3 1165,67 1451,78 

 EZ3xÇ1 433,30 238,98 

 EZ3xÇ2 452,97 129,43 

 EZ3xÇ3 587,99 275,65 

LSD  335,725* 486,440** 

 EZ1xS1 1871,42 3461,60 

 EZ1xS2 1777,27 3403,16 

 EZ1xS3 1732,23 2975,17 

AxC EZ2xS1 1514,68 946,75 

 EZ2xS2 1194,68 1365,34 

 EZ2xS3 817,77 995,54 

 EZ3xS1 506,28 246,03 

 EZ3xS2 523,02 201,49 

 EZ3xS3 444,96 196,54 

LSD  259,164* ÖD 

 Ç1xS1 1270,51 1219,77 

 Ç1xS2 1072,67 1272,28 

 Ç1xS3 1056,28 1199,48 

BxC Ç2xS1 1288,13 1233,71 

 Ç2xS2 1275,19 1624,88 

 Ç2xS3 803,44 1321,73 

 Ç3xS1 1333,73 2200,89 

 Ç3xS2 1147,11 2072,83 

 Ç3xS3 1135,24 1646,05 

LSD  ÖD ÖD 

AxBxC (LSD)  ÖD ÖD 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli; (**): %1’e göre önemli 

 

 

2.4.Uygulamaların Erkenci Verim (kg/da) Üzerine Etkileri  

 

Erkenci verim üzerine uygulamaların etkilerini incelemek üzere  

yapılan değerlendirmelerde, ilk 4 hasatta toplanan ürün miktarı erkenci 

verim olarak ele alınmıştır. Buna göre;  yapılan istatistiki analizler 
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sonucu EZ, Ç, S uygulamaları ile EZxÇ, EZxS, ÇxS, EZxÇxS 

etkilesimlerinin önemli olduğu saptanmıştır (Tablo 7). 

 

Erkencilik bakımından en düşük verim, ayrıistatistiki gruplarda yer alan 

EZ3-Haziran ekiminden (838.6 kg) alınmıştır. En yüksek erken verim ise, 

EZ2'den (1379.7kg) alınmış, bunu EZ1 (1005.6kg) izlemiştir. 2. Yılda 

ise EZ1 ve EZ2 aynı grupta yer almışlardır. Son sırada ilk yılda olduğu 

gibi  ayrıbir grup oluşturan EZ3 (1134.7kg) ekim zamanının yer aldığı 

gözlenmiştir. En erkenci çeşit Marathon çeşidi olmuş, bunu izleyen KY-

110’un orta erkenci, Green Dome’nin ise son sırada olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre en yüksek erkenci verim; 2001 yılında 

Marathon (1216.5 kg) çeşidinden alınırken, en düşük erkenci verim 

Green Dome (831.9kg) çeşidinden alınmıştır. KY-100 (1173.5kg) 

çeşidinin, Green Dome ve Marathon çeşitleri arasında yer aldığı 

gözlenmiştir. 2. Yılda da çeşitlerin erkenci verim sıralamaları 1. Yılda 

oldugu gibi saptanmış, Ç2 ve Ç3 çeşitleri ilk grupta yer alırken, Ç1 son 

grupta yer almıştır.  

 

Sıklık uygulamalarının erkenci verim değerleri dikkate alınarak yapılan 

değerlendirmelerde, erkenci verim yönünden S1   (2001 yılında 

1192.87kg, 2002 yılında 1692.0kg) ve S2 (2001 yılında 1131.8kg, 2002 

yılında 1746.8kg) sıklıkları aynı grupta yer almış ve S3 dikim sıklıgı en 

düşük erkenci verim değeri ile her iki yılda da son grupta  yer almıştır. 

 

EZxÇ etkileşiminin erkenci verim üzerine etkisi ilk yılda önemli 

bulunmuş,  ikinci yılda ise etkileşimin erkenci verim üzerine etkisi 

önemli bulunmamıştır. Ekim zamanıxçeşit etkileşiminde, çeşitlerin 
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erkenciliğinde  EZ2 diğer ekim zamanlarına göre daha etkili olmuştur. 

Buna göre en yüksek erkenci verim, 2001 yılında Mayıs ekiminde Ç2 

çeşidinden (1624.6 kg) elde edilmiş, EZ2xÇ2 ile EZ2xÇ3 

interaksiyonlarında erkencilik birbirine çok yakın    olmasına karşın, 

Mayıs ekim zamanında Ç2 (1624.6kg), Ç3'e (1572.12kg) göre daha 

yüksek erkenci verime ulaşmıştır. Bu ekim zamanında Green Dome ise 

diğer çeşitlere göre erkencilikte çok geri kalmıştır (Tablo 7). En düşük 

erkenci verim Haziran ekimindeki Green Dome çeşidinden 696.9kg ile 

elde edilmiştir. Diğer etkileşimler ara gruplarda yer almıştır. Bu 

denemede yer alan erken  ekimin, diğer geç ekimlere göre erkenciliği 

oldukça önemli düzeyde  teşvik ettiği görülmektedir. 

 

EZxS etkileşiminin erkenci verim üzerine etkisinin ilk yıldaki yetiştirme 

döneminde önemsiz olduğu saptanmıştır. 2. Yılda ise, EZ2xS2 

(2262.6kg) ve EZ1xS1 (2059.3kg) ilk sırada ve aynı grupta yer aldığı 

gözlenmiştir. En düşük erkenci verime ise, EZ3xS3 etkileşiminde 921.6 

kg ile, ÇxS etkileşiminin her iki yetiştirme dönemin de erkenci verim 

üzerine etkilerinin önemsiz olduğu saptanmıştır. 

 

EZxÇxS etkileşiminin her iki yılda da erkenci verim üzerinde önemli 

etkisi belirlenmiştir. Tablo 7’den de izlenebileceği gibi; en yüksek 

erkenci verime 2251,42kg ile EZ2xÇ2xS1 etkileşiminde ulaşılmış, bunu 

2034,9kg ile EZ2xÇ3xS2 izlemiş ve  ayrı  gruplarda yer almışlardır. Son 

sırada 563.093kg ile EZ3xÇ1xS3 gelirken, yine son grupta 599.9kg ile 

EZ3xÇ1xS2 etkileşimi yer almıştır. 2002 yetiştirme döneminde; 

2911.51kg ile EZ2xÇ2xS2 ilk sırada yer almış, bunu 2862.1kg ile 

EZ2xÇ3xS2 interaksiyonu 2441.5kg ile de EZ1xÇ2xS1 interaksiyonu 
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izlemiş ve aynı grupta yer almışlardır. Son sırada ise, 705.2kg ile EZ3 

xÇ1xS3 etkileşimi erkencilikte geri kalmıştır.  

 

Tablo 7: Uygulamaların    Erkenci Verim (kg/da) Üzerine Etkileri. 

  Erkenci Verim (kg/da) 

Uygulamalar  I.Yıl II. Yıl 

 EZ1 1005,57 1852,84 

Ekim zamanı(A) EZ2 1379,74 1797,80 

 EZ3 838,64 1134,66 

LSD  90,629** 327,347** 

 Ç1 831,98 1188,52 

Çesit (B) Ç2 1173,46 1741,60 

 Ç3 1216,50 1855,19 

LSD  87,217** 295,139** 

 S1 1192,87 1692,01 

Sıklık (C) S2 1131,80 1746,76 

 S3 899,27 1346,54 

LSD  114,673** 224,487** 

 EZ1xÇ1 856,55 1508,24 

 EZ1xÇ2 1086,71 2207,07 

 EZ1xÇ3 1073,44 1843,22 

AxB EZ2xÇ1 942,53 1150,52 

 EZ2xÇ2 1624,58 1930,77 

 EZ2xÇ3 1572,12 2312,12 

 EZ3xÇ1 696,87 906,80 

 EZ3xÇ2 815,10 1086,95 

 EZ3xÇ3 1003,93 1410,23 

LSD  151,064** ÖD 

 EZ1xS1 1113,74 2059,30 

 EZ1xS2 1002,06 1894,388 

 EZ1xS3 900,91 1604,84 

AxC EZ2xS1 1564,84 1617,53 

 EZ2xS2 1509,39 2262,64 

 EZ2xS3 1064,99 1513,24 

 EZ3xS1 900,027 1399,19 

 EZ3xS2 883,97 1083,24 

 EZ3xS3 731,91 921,55 

LSD  ÖD 388,82* 

 Ç1xS1 933,30 1447,06 

 Ç1xS2 867,22 1213,28 

 Ç1xS3 695,426 905,22 

 Ç2xS1 1397,72 1641,41 

BxC Ç2xS2 1170,16 2023,46 

 Ç2xS3 958,51 1559,93 

 Ç3xS1 1247,58 1987,55 

 Ç3xS2 1358,03 2003,54 

 Ç3xS3 1043,88 1574,48 

LSD  ÖD ÖD 

 EZ1xÇ1xS1 830,50 1580,77 

 EZ1xÇ1xS2 1003,42 1678,93 

 EZ1xÇ1xS3 735,74 1265,01 

 EZ1xÇ2xS1 1298,81 2441,48 
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 EZ1xÇ2xS2 932,62 2213,08 

 EZ1xÇ2xS3 1028,70 1966,66 

 EZ1xÇ3xS1 1211,90 2155,65 

 EZ1xÇ3xS2 1070,14 1791,15 

 EZ1xÇ3xS3 938,283 1582,85 

 EZ2xÇ1xS1 1041,87 1691,80 

 EZ2xÇ1xS2 998,27 1014,28 

 EZ2xÇ1xS3 787,45 745,47 

 EZ2xÇ2xS1 2251,42 1045,43 

AXBXC EZ2xÇ2xS2 1494,98 2911,51 

 EZ2xÇ2xS3 1127,34 1835,37 

 EZ2xÇ3xS1 1401,22 2115,35 

 EZ2xÇ3xS2 2034,92 2862,14 

 EZ2xÇ3xS3 1280,20 1958,89 

 EZ3xÇ1xS1 927,53 1068,59 

 EZ3xÇ1xS2 599,98 946,62 

 EZ3xÇ1xS3 563,09 705,19 

 EZ3xÇ2xS1 642,94 1437,30 

 EZ3xÇ2xS2 1082,88 945,78 

 EZ3xÇ2xS3 719,49 877,76 

 EZ3xÇ3xS1 1129,61 1611,67 

 EZ3xÇ3xS2 969,05 1357,34 

 EZ3xÇ3xS3 913,14 1181,69 

AxBxC (LSD) 344,018** 673,462** 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli (**): %1’e göre önemli 

 

2.5.  Uygulamaların Yan Kol Adedi (adet/da) Üzerine Etkileri 

 

Yan kol adedine ekim zamanı, çesit, sıklık  uygulamaları ile bu 

Uygulamaların ikili interaksiyonlarının etkisi Tablo 8’de görülmektedir. 

 

Her iki yılda da EZ1 olarak adlandırılan Nisan ayı ekiminde en yüksek 

yan kol adedi değerlerine ulaşılırken, EZ3’de en düşük yan kol adedi 

değerlerine ulaşıldığı Tablo 8’ de görülmektedir. 2001 yılında her ekim 

zamanı ayrı gruplarda yer almıştır.  

 

Çuygulamasında da en üstün yan kol adedi 2001 yılında 111670 adet ile 

Green Dome çeşidinden elde edilirken, KY-110 çeşidi 58827 adet ile 

ikinci, Marathon çeşidi ise, 31622 adet yan kol ile son grupta yer 

almıştır. 2002 yılında ise, çeşitlerde sıralama 1. yıldaki gibidir, ancak 
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uygulamaların tümü ayrı grupta yer almışlardır.  

 

Sıklık  uygulama yan kol adedi üzerine 2001 Yılında p<0,01’e göre 

önemli bulunurken, 2002 yılında istatistiki bakımdan önemli 

bulunmamıştır. Ilk yıl değerleri incelendiğinde; 70x30cm (74485 adet) 

ve 70x40cm (68088 adet) uygulamalarının aynı grupta yer aldıkları 

ancak 70x50cm (59547 adet) uygulamasının son grubu oluşturduğu 

dikkat çekmektedir. 

 

Ekim zamanıxÇeşit interaksiyonu çalışmanın ilk yılı olan 2001’de   

önemli bulunmuş ancak ikinci yılda interaksiyonun yan kol adedine 

etkisi istatistiki bakımdan önemli bulunmamıştır. EZ1xÇ1 interaksiyonu 

ilk sırada yer almış ve ayrı bir istatistiki grubu oluşturmuştur. İkinci 

sırada 113754 adet ile EZ1xÇ2 interaksiyonu gelmiştir. Son sırada 12834 

adet ile EZ3xÇ2 kombinasyonundan yan kol verimine paralel en düşük 

yan kol adedi elde edilmiştir. 

 

Ekim zamanıxSıklık interaksiyonu bakımından çalışma irdelendiğinde, 

131015 adet  ile EZ1xS1 ilk sırada yer almış ve  ayrı  bir istatistiki grup 

oluşturmuştur. EZ1xS2 ise 115235 adet değeri ile ikinci sırada yer 

alırken, EZ3xS1 interaksiyonu son sırada yer almıştır  (19783 ad). 

 

ÇxS interaksiyonun yan kol adedi üzerine 2001 yılında önemli etkisi 

belirlenmiştir. 118801 adet değeri ile ilk sırada Green Domex70x30cm 

sıklık interaksiyonu yer alırken, 112100 adet değeri ile erkenci çeşit olan 

Green Dome ve 70x50cm sıklık  interaksiyonu ikinci sırada ve aynı 

grupta yer almışlardır. En düşük yan kol adedine Marathonx70x50cm 

sıklığı interaksiyonunda   ulaşılmıştır (28140 adet).  İkinci yılda ÇxS ve  
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EZxÇxS interaksiyonunun yan kol adedine etkisi önemli bulunmamıştır.  

 

Tablo 8:   Uygulamaların Yan  Kol Adedi (ad/da) Üzerine Etkileri. 
                                                       Yan Kol Adedi (ad/da) 

Uygulamalar I. Yıl II. Yıl 
 EZ1 116946 201303 

Ekim zamanı(A) EZ2 61834 102340 

  EZ3 23339 11360 

LSD  8128,921** 109789,018* 
 Ç1 111670 158996 

Çesit (B) Ç2 58827 91118 

  Ç3 31622 64889 

LSD  7155,432** 71085,123* 
 S1 74485 96967 

Sıklık  (C) S2 68088 130792 

  S3 59547 87245 

LSD  8193,858** ÖD 
 EZ1xÇ1 184425 255945 
 EZ1xÇ2 113754 206583 
 EZ1xÇ3 52658 141381 

AxB EZ2xÇ1 113730 203555 
 EZ2xÇ2 49893 61369 
 EZ2xÇ3 21879 42097 
 EZ3xÇ1 36855 17488 
 EZ3xÇ2 12834 5403 

  EZ3xÇ3 20329 111190 

LSD  12393,572** ÖD 
 EZ1xS1 131015 213211 
 EZ1xS2 115235 199377 
 EZ1xS3 104587 191320 

AxC EZ2xS1 72656 66341 
 EZ2xS2 64695 181478 
 EZ2xS3 48151 59202 
 EZ3xS1 19783 11348 
 EZ3xS2 24333 11522 

  EZ3xS3 25902 11212 

LSD  14192,178* ÖD 
 Ç1xS1 118801 137749 
 Ç1xS2 104109 222408 
 Ç1xS3 112100 116832 
 Ç2xS1 72022 87196 

BxC Ç2xS2 66059 95734 
 Ç2xS3 38400 90425 
 Ç3xS1 32631 65954 
 Ç3xS2 34095 74236 

  Ç3xS3 28140 54478 

LSD   14192,178** ÖD 

AxBxC (LSD)   ÖD ÖD 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli (**): %1’e göre önemli 
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2.6.Uygulamaların Ana Baş Çapı  (cm) Üzerine Etkileri  

 

Denemeye ait bitkilerden elde edilen ana baş çapına (cm) uygulamaların 

yaptıkları etkileri gösteren değerler Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Denemenin I. yılında ekim zamanı p<0.01'e göre, II. Yılda ise p<0.05'e 

göre önemli bulunmuştur. İlk sırada 12,01 cm ile Mayıs ekimi yer almış 

ve ayrı bir grup oluşturmuş, bunu sırası ile Haziran (10.69cm) ve Nisan 

(10,62cm) ekim dönemleri izlemiştir. 2.yılda Nisan ekim zamanının 

14.01cm değeri ile diğer ekim zamanlarından üstün bir değerde olduğu 

belirlenmiştir. Bunu sırası ile Mayıs ve Haziran ekimleri izlemiş ve tüm 

ekim zamanları ayrı birer grupta yer almışlardır. Bu  bölümde ekim 

zamanı etkisinin kendi içinde önemli bulunması, normal ekimlerin geç 

ekimlere göre biraz daha yüksek ana baş çapı  sağladığını göstermektedir 

(Tablo 9).  

 

Çeşit faktörünün ana baş çapı  üzerine etkisi 2001 yılında p<0.01'e göre 

önemli bulunmuştur. 2. Yılda ana baş çapında I. Yıla oranla bir artış 

gözlenmiş ancak çeşitlerin ana baş çap değerleri arasında istatistiki 

olarak fark bulunmamıştır. 2001 yılında 11,28 cm değeri ile Ç3 ve Ç2 

ilk sırada yer alırken, 10,75 cm değeri ile Ç1 çeşidinin son sırada yer 

aldığı belirlenmiştir.  

 

Sıklık  faktörü incelendiğinde, uygulama 1. Yılda önemli bulunurken 

(S3-70x50cm, 11,34 cm ile ilk sırada, S2-70x40cm, 11,08 cm ile onu 

ikinci sırada izlemiş ve son sırada ise 10,90 cm değeri ile S1-70x30 cm 

gelmiştir), 2002 yılında ana baş çapı  üzerine sıklığın etkisi önemli 

bulunmamıştır. 
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EZxÇ interaksiyonu I. Yılda istatistiki olarak önemli bulunmuş 

(p<0.01), 2.yılda ise istatistiki olarak önemli bulunamamıştır. Bu 

interaksiyonda EZ2xÇ2; 12,55cm ile ilk sırada yer almış ve EZ2xÇ3 

interaksiyonu bunu 12,10cm değeri ile ikinci sırada izlemiş ve aynı grupta 

yer almışlardır. EZ1xÇ1 interaksiyonunu oluşturan erkenci çeşitte 

uygulanan Nisan ayı ekiminde 10,27 cm değeri ile en düşük değer elde 

edilmiştir. 

  

EZxS ve ÇxS interaksiyonlarının her ikisinde de 2002 yılındaki 

değerleri incelendiğinde, ana baş çapı üzerine olan etkileri istatistiki 

olarak önemli belirlenememiştir. Ekim zamanıxSıklık  interaksiyonunun 

1. Yılında Mayıs ayında 70x40cm dikim mesafelerinde dikilen 

bitkilerden (EZ2xS2) en üstün değer olan 12,40 cm değerine ulaşmış, 

bunu 12,25 cm değeri ile EZ2xS3 interaksiyonu izlemiş ve her ikisi de 

aynı grupta yer almışlardır. EZ1xS2 interaksiyonu ise son sırada 10,31cm 

değeri ile yer almıştır. 

 

ÇesitxSıklık  interaksiyonu 2001 verilerinde; en yüksek ana baş  çap 

değeri 11,77cm ile Marathonx70x50cm interaksiyonundan elde 

edilmiştir. Ç1xS2 interaksiyonu 10,70cm değeri ile son sırada yer 

almıştır. 

 

EZxÇxS interaksiyonu her iki yılda da önemli bulunmuştur (2001 

yılında p<0.01, 2002 yılında ise p<0.05). 2001 yılında EZ2xÇ2xS2 

(MayısxKY-110x70x40cm), EZ2xÇ3xS3 (MayısxMarathonx70x50cm) 

interaksiyonları sırasıyla; 13,42cm, 13,18cm değerlerine sahip 

olmuşlardır, EZ3xÇ2xS1 interaksiyonu ise 9,83cm ile en düşük değere 
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sahip interaksiyon olarak kaydedilmiştir. 2002 yılında ise EZ1xÇ3xS1 

14,74cm, EZ2xÇ2xS3 14,64 cm ve son sırada 10,07cm ile EZ3xÇ3xS1 

interaksiyonu yer almıştır. Burada dikkati çeken bulgu Marathon çeşidi 

70x30cm dikim sıklığında  erken dikimde geç dikime oranla daha büyük 

ana baş çapına sahip olmasıdır. 

 

Tablo 9: Uygulamaların Ana Baş Çapı  (cm) Üzerine Etkileri. 
           Ana Baş Çapı  (cm) 

Uygulamalar  I.Yıl II. Yıl 

 EZ1 10,62 14,01 

Ekim zamanı(A) EZ2 12,01 13,36 

 EZ3 10,69 11,27 

LSD  0,553** 0,489* 

 Ç1 10,75 12,96 

Çesit (B) Ç2 11,28 12,51 

 Ç3 11,28 13,18 

LSD  0,289** ÖD 

 S1 10,90 12,55 

Sıklık  (C) S2 11,08 13,10 

 S3 11,34 13,00 

LSD  0,341* ÖD 

 EZ1xÇ1 10,27 14,10 

 EZ1xÇ2 11,00 13,50 

 EZ1xÇ3 10,57 14,42 

AxB EZ2xÇ1 11,37 13,03 

 EZ2xÇ2 12,55 13,29 

 EZ2xÇ3 12,10 13,77 

 EZ3xÇ1 10,61 11,75 

 EZ3xÇ2 10,30 10,72 

 EZ3xÇ3 11,16 11,35 

LSD  0,500** ÖD 

 EZ1xS1 10,36 14,17 

 EZ1xS2 10,31 14,14 

 EZ1xS3 11,18 13,72 

AxC EZ2xS1 11,37 12,76 

 EZ2xS2 12,40 13,70 

 EZ2xS3 12,25 13,62 

 EZ3xS1 10,97 10,71 

 EZ3xS2 10,52 11,45 

 EZ3xS3 10,57 11,65 

LSD  0,591** ÖD 

 Ç1xS1 10,78 13,06 

 Ç1xS2 10,70 12,93 

 Ç1xS3 10,77 12,89 

 Ç2xS1 10,76 12,08 

BxC Ç2xS2 11,62 12,70 

 Ç2xS3 11,46 12,74 

 Ç3xS1 11,15 12,51 

 Ç3xS2 10,91 13,66 
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 Ç3xS3 11,77 13,36 

LSD  0,591* ÖD 

 EZ1Ç1S1 10,40 13,557 

 EZ1Ç1S2 9,98 14,463 

 EZ1Ç1S3 10,44 14,287 

 EZ1Ç2S1 10,53 14,22 

 EZ1Ç2S2 10,37 13,87 

 EZ1Ç2S3 12,10 12,407 

 EZ1Ç3S1 10,14 14,737 

 EZ1Ç3S2 10,57 14,077 

 EZ1Ç3S3 11,00 14,453 

 EZ2Ç1S1 11,19 14,137 

 EZ2Ç1S2 11,63 12,66 

 EZ2Ç1S3 11,28 12,283 

 EZ2Ç2S1 11,93 11,42 

AXBXC EZ2Ç2S2 13,42 13,823 

 EZ2Ç2S3 12,29 14,64 

 EZ2Ç3S1 10,99 12,723 

 EZ2Ç3S2 12,13 14,627 

 EZ2Ç3S3 13,18 13,95 

 EZ3Ç1S1 10,74 11,473 

 EZ3Ç1S2 10,48 11,673 

 EZ3Ç1S3 10,60 12,093 

 EZ3Ç2S1 9,83 10,587 

 EZ3Ç2S2 11,07 10,41 

 EZ3Ç2S3 9,99 11,167 

 EZ3Ç3S1 12,33 10,073 

 EZ3Ç3S2 10,02 12,28 

 EZ3Ç3S3 11,13 11,687 

AxBxC (LSD)  1,023** 2,050* 

(ÖD): önemli değil; (*):%5’e göre önemli (**): %1’e göre önemli 

 

2.7. Uygulamaların Ana Baş Boyu (cm) Üzerine Etkileri  

 

Ana baş boyu (cm) üzerine uygulamaların etkileri istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Çalışmanın I. Yılında ilk sırada 10.50cm ile Mayıs 

ekimi yer almış, bunu sırası ile Nisan (9.98cm) ve Haziran (9.52cm) 

ekim zamanı uygulamaları izlemiştir. 2.yılda Mayıs ekimi 12,91 cm ana 

baş boyu değeri ile ilk sırada yer almış, 10,81cm ile Haziran ekimi son 

grubu  oluşturmuştur. Bu bölümde ekim zamanı etkisinin kendi içinde 

önemli bulunması, normal ekimlerin geç ekimlere göre biraz daha 

yüksek ana baş boy değeri sağladığını göstermektedir (Tablo 10).  
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Çeşit faktörünün ana baş boyu üzerine etkisi her iki yılda da p<0.01'e 

göre önemli bulunmuştur. 2. Yılda ana baş boyunda I. yıla   oranla bir 

artış gözlenmiştir. Birinci yılda 10.14 cm değeri ile Green Dome çeşidi 

ilk sırada yer alırken, 2. Yılda da ilk sırada 12,61 cm değeri ile yine aynı 

çeşit yer almıştır. Her iki yılda da son sırada Marathon              çeşidi 

kaydedilmiştir.  

 

Ana baş boyu üzerine sıklığın etkisi her iki yılda da istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır (Tablo 10). 

 

EZxÇ interaksiyonu 1. yılda istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

2002  yılında ise bu önemli etki gözlenememiştir. MayısxKY-110 

interaksiyonu 11.53cm ile ilk sırada yer almış ve EZ2xÇ1 interaksiyonu 

bunu 11,36 cm ile  ikinci sırada izlemiş ve son sırada 10,28cm ile EZ2 

xÇ3 interaksiyonu yer almıştır. 

 

Ana baş boyu açısından yapılan istatistiki analizler sonucu, EZxS, ÇxS 

ve EZxÇxS interaksiyonları her iki yılda da önemsiz bulunmuştur. 

 

Tablo 10: Uygulamaların Ana Baş Boyu (cm) Üzerine Etkileri. 
  Ana Baş Boyu (cm) 

Uygulamalar  I.Yıl II. Yıl 

 EZ1 9,98 12,21 

Ekim zamanı(A) EZ2 10,50 12,91 

 EZ3 9,52 10,81 

LSD  0,489* 0,350** 

 Ç1 10,14 12,61 

Çesit (B) Ç2 10,16 11,26 

 Ç3 9,70 11,24 

LSD  0,629** 0,614** 

 S1 10,47 11,95 

Sıklık  (C) S2 10,29 11,80 

 S3 9,25 11,36 

LSD  ÖD ÖD 

 EZ1xÇ1 10,28 13,47 

 EZ1xÇ2 9,92 11,52 

 EZ1xÇ3 9,24 11,63 
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AxB EZ2xÇ1 11,36 12,70 

 EZ2xÇ2 11,53 11,98 

 EZ2xÇ3 8,62 11,62 

 EZ3xÇ1 9,32 11,65 

 EZ3xÇ2 9,41 10,28 

 EZ3xÇ3 9,83 10,48 

LSD  1,090** ÖD 

 EZ1xS1 10,00 13,00 

 EZ1xS2 10,10 12,29 

 EZ1xS3 9,83 11,33 

AxC EZ2xS1 10,95 12,34 

 EZ2xS2 11,04 11,99 

 EZ2xS3 9,53 11,96 

 EZ3xS1 9,48 10,51 

 EZ3xS2 9,34 11,11 

 EZ3xS3 9,75 10,80 

LSD  ÖD ÖD 

 Ç1xS1 11,04 13,53 

 Ç1xS2 10,23 12,57 

 Ç1xS3 10,14 11,72 

 Ç2xS1 10,02 11,01 

BxC Ç2xS2 10,78 11,60 

 Ç2xS3 10,06 11,18 

 Ç3xS1 9,36 11,32 

 Ç3xS2 9,47 11,22 

 Ç3xS3 8,90 11,19 

LSD  ÖD ÖD 

AxBxC (LSD)  ÖD ÖD 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli (**): %1’e göre önemli 

 

2.8.Uygulamaların Bitki Başına Toplam Verim (g/bitki) Üzerine  

Etkileri  

 

Denemede bitki başına  toplam verim üzerine ekim zamanı ve çeşit 

uygulamalarının etkisi her iki yılda da istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur (Tablo  11). İlk yılda en yüksek değer 771,85g/bitki ile 

EZ1'den elde edilirken, ikinci yılda ilk sırayı diğerlerine göre önemli bir 

farkla 1355,56g ile 2001 yılında olduğu gibi EZ1 uygulaması alırken, 

en düşük değer son ekim zamanı olarak kabul edilen Haziran ekiminden 

alınmıştır (322,59g). 2. Yılda da aynı ekim zamanı en düşük bitki başına  

toplam verim değerini (340g) vermiş,  her ekim zamanı farklı istatistiki 

grupta yer almışlardır.  
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Çeşit uygulamasının bitki başına toplam verime etkisi her iki yılda da 

önemli bulunmuştur. 1. Yılda 630,00g ile Marathon ilk sırayı almış, 

bunu 574,44 g ile KY-110 ve son sırada 529, 26 g/bitki ile Green Dome 

izlemiştir. 1. Yılda Ç3 630g,  ikinci yılda ise 977,04g değerine 

ulaşmıştır. Her iki yıldada Marathon çeşidi ilk sırada yeralmış ayrı  bir 

grup olusturmuştur.  

 

Tablo 11: Uygulamaların Bitki      Başınsna    Toplam Verim (g/bitki) Üzerine Etkileri. 
  

  Bitki Başına  Toplam Verim (g/bitki) 

Uygulamalar  I. Yıl II. Yıl 

 EZ1 771,85 1355,56 

Ekim zamanı(A) EZ2 639,26 703,70 

 EZ3 322,59 340,00 

LSD  57,085** 162,143** 

 Ç1 529,26 648,52 

Çesit (B) Ç2 574,44 773,70 

 Ç3 630,00 977,04 

LSD  52,569** 82,031 

 S1 532,59 865,19 

Sıklık  (C) S2 618,52 854,44 

 S3 582,59 679,63 

LSD  ÖD 84,155** 

 EZ1xÇ1 675,56 1105,56 

 EZ1xÇ2 817,78 1321,11 

 EZ1xÇ3 822,22 1640,00 

AxB EZ2xÇ1 624,44 543,33 

 EZ2xÇ2 618,89 673,33 

 EZ2xÇ3 674,44 894,44 

 EZ3xÇ1 287,78 296,67 

 EZ3xÇ2 286,67 326,67 

 EZ3xÇ3 393,33 396,67 

LSD  ÖD 142,082** 

 EZ1xS1 628,89 1502,22 

 EZ1xS2 780,00 1405,56 

 EZ1xS3 906,67 1158,89 

AxC EZ2xS1 673,33 668,89 

 EZ2xS2 708,89 847,78 

 EZ2xS3 535,56 594,44 

 EZ3xS1 295,56 424,44 

 EZ3xS2 366,67 310,00 

 EZ3xS3 305,56 285,56 

LSD  125,734** 145,760** 

 Ç1xS1 484,44 710,00 

 Ç1xS2 554,44 678,89 

 Ç1xS3 548,89 556,67 
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 Ç2xS1 542,22 788,89 

BxC Ç2xS2 654,44 853,33 

 Ç2xS3 526,67 678,89 

 Ç3xS1 571,11 1096,67 

 Ç3xS2 646,67 1031,11 

 Ç3xS3 672,22 803,33 

LSD  ÖD ÖD 

AxBxC (LSD)  ÖD ÖD 

(ÖD): önemli değil ;     (*): %5’e göre önemli;      (**): %1’e göre önemli 

 

Sıklık  uygulamasının bitki başına  toplam verime etkisi 2002 yılında 

p<0.01'e göre önemli bulunmuş, 2001’de ise istatistiki bakımdan önemli 

bulunmamıştır. Bitki başına toplam verim değerleri  2002 yılında 

679,63g ile 865,19g arasında değişiklik  göstermişlerdir (Tablo 11). 

  

EZxÇ interaksiyonunun bitki başına  toplam verim üzerine etkisi 2001 

yılında istatistiki bakımdan önemli bulunmamış, 2002 yılında ise önemli 

bulunmuştur. Tablo 11’de görüldüğü gibi, en yüksek bitki başına toplam 

verim 1640g ile EZ1xÇ3 (NisanxMarathon çeşidi) uygulamasından elde 

edilmiş, bunu  ikinci sırada 1321,11g ile EZ1xÇ2 (NisanxKY-110 çeşidi) 

interaksiyonu izlemiş, son sırada ise EZ3xÇ1 (296,67g) interaksiyonu 

yer almıştır. 

 

Denemede EZxS şeklinde iki faktörlü bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 

değerlendirme sonucunda EZxS interaksiyonunun her iki yılda da 

önemli bulunduğu, 1. Yılda değerlerin 295,56 g-906,67g arasında 

değişiklik  gösterdiği belirlenmiştir.  İkinci yılda, en yüksek değere 

1502,22 g ile EZ1xS1 interaksiyonunda ulaşılmış ve 1405,56 g ile 

EZ1xS2 (Nisanx70x40cm) interaksiyonu bunu  ikinci sırada izlemiş ve 

aynı grupta yer almışlardır. 

 

Bitki başına toplam verime etkileri üzerine yapılan  değerlendirmeler 
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sonucunda ÇxS ve EZxÇxS interaksiyonları istatistiki bakımdan önemli 

bulunmamıştır. 

 

2.9. Uygulamaların Bitki Başına  Yan Kol Verimi (g/bitki) 

Üzerine  Etkileri  

 

Uygulamaların bitki başına  yan kol verimi üzerine etkilerinin  

araştırıldığı çalışmanın bu bölümünde yapılan değerlendirmelerde EZ 

uygulamasi h er iki yılda da istatistiki olarak önemli bulunmuştur (Tablo   12). I. 

Yıla ait ekim zamanı faktörü incelendiğinde, Nisan ekimi 501g/bitki ile 

en yüksek değere ulaşmış, bunu 322,96g ile Mayıs ekimi izlerken, son 

sırada Haziran ekimi (140,37g) yer almıştır.  İkinci yılda da sıralama 

aynı olmuş (Nisan ekimi 873,70g, Mayıs ekimi 307,37g, Haziran ekimi 

60,37g) ve her bir ekim zamanı ayrı bir grupta yer almışlardır. Çeşit 

uygulamasının bitki başına  yan kol verimine etkisi değerlendirildiğinde, 

2. Yılda önemli çıktığı belirlenirken (p<0.01), birinci yılda önemli 

bulunmamıştır. Bu uygulamada en yüksek bitki başına  yan kol verimi 

509,29 g/bitki ile Marathon çeşidinden elde edilmiş  ve  ayrı  bir istatistiki 

grupta yer almıştır.  İkinci sırada 385,56g ile KY-110 gelirken,   en düşük 

değer ise 346,30g ile Green Dome çeşidinden alınmıştır. Sıklık  (S) 

uygulamasının etkisinin 2002 yılında önemli çıktığı belirlenirken, 

birinci yılda bitki başına  yan kol verimi üzerine uygulamanin etkisi 

önemli bulunmamış, uygulamalar sonucu elde edilen bitki başına  yan 

kol verimleri Tablo 12 ' de verilmiştir. 1.yılda uygulamalar sırasıyla en 

yüksek değerden düşüğe 70x40cm (S2- 464,44g/bitki), 70x30cm (S1-

433,33g/bitki) ve 70x50cm (S3-343,33g/bitki) olarak sıralanmıştır. Son 

sırada yer alan 70x50cm sıklık uygulaması son grubu oluşturmuştur. 
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Deneme süresince  yapılan değerlendirmeler sonucunda, EZxÇ 

interaksiyonunun 1. Yılda p<0.05,  ikinci yılda ise p<0.01'e göre önemli 

çıktığı belirlenmiştir. Bitki başına yan kol değerleri dikkate alındığında; 

2001 yılında EZ1xÇ2 uygulamasının 533,33g ile tüm uygulamaların 

üstünde bir değere sahip olduğu, EZ1xÇ3'nin (NisanxMarathon)  ikinci 

sırayı aldığı (526,67 g) ve bunu 441,11 g değeri ile EZ1xÇ1 

(NisanxGreen Dome) interaksiyonunun izlediği bunların üçünün de aynı 

grupta yer aldığı Tablo 12’de görülmektedir. EZ3xÇ1 uygulamasının ise 

118,89g değeri ile son sırada yer aldığı gözlenmektedir. 2002 yılındaki 

veriler incelendiğinde 1048,89g ile EZ1xÇ3 interaksiyonunun ilk sırada 

olduğu ve  ayrı  bir istatistiki grup oluşturduğu belirlenmiştir. 

 

EZxS interaksiyonu uygulamaları sonrasi bitki başına yan kol verim 

değerleri Tablo 12'de verilmiştir. İnteraksiyonun ilk yılda istatistiki 

bakımdan önemli çıktığı belirlenirken, ikinci   yılda interaksiyon önemli 

bulunmamıştır. Bitki başına  yan kol verim değerleri dikkate alındığında, 

EZ1xS3 interaksiyonunun tüm uygulamalara göre daha yüksek değerle 

ilk sırada ve  ayrı  bir istatistiki grupta yer aldığı belirlenmiştir. Bunu 

498,89g ile EZ1xS2 (Nisanx70x40cm) izlemekte ve son sırada 116,67 g 

değeri ile EZ3xS1 (Haziranx70x30cm) uygulaması gelmektedir. Geç 

dikim olumsuz hava koşulları ile bir araya gelmiş ve birim alanda yüksek 

sayıda bitkinin yetiştirildiği kombinasyonlarda düşük verimlere neden 

olmuştur. 

 

ÇxS interaksiyonu her iki yılda da önemli bulunmamıştır. Bitki başına  

yan kol verimine etkileri üzerine  yapılan değerlendirmeler sonucunda 

da bitki başına  toplam verime etkilerine benzer bir durumla karşılaşılmış 
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, ÇxS ve EZxÇxS interaksiyonları istatistiki bakımdan önemli 

bulunmamıştır. 

 

Tablo 12: Uygulamaların Bitki Başına Yan Kol Verimi (g/bitki) Üzerine Etkileri. 

  

  Bitki Başına  Yan Kol Verimi (g/bitki) 

Uygulamalar  I. Yıl II. Yıl 

 EZ1 500,37 873,70 

Ekim zamanı(A) EZ2 322,96 307,037 

 EZ3 140,37 60,37 

LSD  39,723** 122,159** 

 Ç1 314,82 346,30 

Çesit (B) Ç2 308,89 385,56 

 Ç3 340,00 509,26 

LSD  ÖD 81,471** 

 S1 290,37 433,33 

Sıklık  (C) S2 340,00 464,44 

 S3 333,33 343,33 

LSD  ÖD 93,210* 

 EZ1xÇ1 441,11 710,00 

 EZ1xÇ2 533,33 862,22 

 EZ1xÇ3 526,67 1048,89 

AxB EZ2xÇ1 384,44 262,22 

 EZ2xÇ2 262,22 258,89 

 EZ2xÇ3 322,22 400,00 

 EZ3xÇ1 118,89 66,67 

 EZ3xÇ2 131,11 35,56 

 EZ3xÇ3 171,11 78,89 

LSD  78,453* 141,112* 

 EZ1xS1 395,56 966,67 

 EZ1xS2 498,89 955,56 

 EZ1xS3 606,67 698,89 

AxC EZ2xS1 358,89 265,56 

 EZ2xS2 361,11 382,22 

 EZ2xS3 248,89 273,33 

 EZ3xS1 116,67 67,78 

 EZ3xS2 160,00 55,56 

 EZ3xS3 144,44 57,78 

LSD  80,288** ÖD 
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2.10. Uygulamaların Ortalama Ana Baş Ağırlığı (g/adet) Üzerine 

Etkileri 
 

Ortalama ana baş Ağırlığınin üzerine uygulamaların etkisi 

değerlendirilmiş ve her iki yılda da uygulamalar ortalama ana baş 

ağırlığı  üzerine önemli etki yapmıştır (Tablo 13). 

 

EZ (ekim zamanı) değerleri dikkate alındığında, 2001 yılında Mayıs 

ekiminin (EZ2) tüm uygulamaların üstünde bir değere sahip olduğu 

dikkati çekmektedir (315,41g). Nisan ekimi (EZ1) 272,04g ile  ikinci 

sırada yer almakta, son sırada ise 182.29g ile Haziran (EZ3)  

gelmektedir.  İkinci yılda EZ uygulamalarından sırası ile şu değerler 

elde edilmiştir (EZ1; 452.42g, EZ2; 396,80g ve EZ3; 279,29g).  

 

Çeşit faktörünün ortalama ana baş ağırlığı değerleri dikkate alındığında; 

belirgin olan bulgu, Marathon çeşidinin en yüksek değere sahip olduğu 

(1. yıl için 289,13g; 2. yıl için 438,86g), KY-110 çeşidinin ilk yılda 

266,08g ile, 2. yıl için de 387,41g ile  ikinci sırada yer aldığı 

belirlenmiştir. Green Dome çeşidinin ise 1. yıl için 214,53 g; 2. yıl için 

302,25 g değerleri ile son sırada yer aldığı belirlenmiştir. 

 

 Ç1xS1 283,33 345,56 

 Ç1xS2 315,56 362,22 

 Ç1xS3 345,56 331,11 

 Ç2xS1 284,44 351,11 

BxC Ç2xS2 372,22 454,44 

 Ç2xS3 270,00 351,11 

 Ç3xS1 303,33 603,33 

 Ç3xS2 332,22 576,67 

 Ç3xS3 384,44 347,78 

LSD  ÖD ÖD 

AxBxC (LSD)  ÖD ÖD 

(ÖD): önemli değil; (*): %5’e göre önemli ; ;       (*): %1’e göre önemli 
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Sıklık  (S) faktörünün ortalama ana baş ağırlığı değerleri dikkate 

alındığında;  her iki yılda da interaksiyonun önemli olduğu Tablo 

13’den izlenmektedir. İlk yılda en yüksek değere S2 (70x40cm) 

sıklığında  279,23g ile ulaşılırken, bunu sırası ile 249,68g ile S3 

(70x50cm) sıklığının izlediği ve S2 (70x40cm) sıklığı ile aynı istatistiki 

grupta yer aldığıdır. Son sırada 240,83g ile S1 (70x30cm) uygulaması 

gelmektedir.  İkinci yılda ise S1 (70x30cm) diğer uygulamalardan 

yüksek değere ulaşmıştır (430,78 g). 390,37g ile S2 (70x40cm) 

uygulaması  ikinci sırayı alırken, 307,37 g ile S3 (70x50cm) 

uygulaması son sırada yer almış ve her uygulama  ayrı  bir grupta yer 

almıştır (Tablo 13). 

 

Denemede EZxÇ şeklinde iki faktörlü  yapılan değerlendirme 

sonucunda ortalama ana baş ağırlığı 1. Yılda p<0.01'e göre önemli 

çıkarken,  ikinci yılda ise interaksiyon istatistiki bakımdan önemli 

bulunmamıştır. 

 

EZ2xÇ2 (MayısxKY-110) uygulamasının 356,26 g değeri ile tüm 

uygulamaların üstünde bir değere sahip olduğu dikkati çekmektedir. 

EZ2xÇ3 (MayısxMarathon) uygulaması 350,25g değeri ile ikinci sırada 

ve aynı grupta yer aldığı kaydedilmiştir. EZ3xÇ2 (HaziranxKY-110) 

156,34g ile son sırada yer almakta, bunu 167,81g değeri ile EZ3xÇ1 

(HaziranxGreen Dome) interaksiyonu izlemektedir. Her ikisi de son 

grupta yer almıştır. 

 

EZxS interaksiyonununda 2. yılın önemli çıktığı belirlenmiş, ancak 

birinci yılda uygulamalar arasında fark istatistiki olarak önemli 
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çıkmamıştır. EZ1xS1 (Nisanx70x30cm) 536,40g ortalama ana baş 

değeri      ile diğer uygulamalardan üstün değere sahip oldugu tespit edilmiş, 

bunu EZ2xS2 (Mayısx70x40cm) 467,22g ile izlemiştir. EZ3xS2 

interaksiyonu 229,34-253,20g değerleri ile son grupta yer almıştır. 

 

ÇeşitxSıklık  (ÇxS) interaksiyonunun ortalama ana baş ağırlığı üzerine 

etkisi değerlendirilmiş ve her iki yılda da istatistiki olarak önemli    

bulunmamıştır. 

 

EZxÇxS (ekim zamanıxÇesitxSıklık ) interaksiyonun ortalama ana baş 

ağırlığı üzerine etkisi birinci yılda istatistiki olarak önemli çıkmamıştır, 

ancak 2. Yılda önemli bulunmuştur. EZ1xÇ2xS1 (NisanxKY-

110x70x30cm) interaksiyonu 625,45g ile ilk sırada yer almış, bunu sırası 

ile EZ2xÇ3xS2 (Mayıs xMarathonx70x40cm) 610,39g  ile izlemiş, son 

sırada 177,38 g ile EZ3xÇ1xS3 (HaziranxGreen Dome x70x50cm) 

uygulaması yer almıştır. 

 

Tablo 13:  Uygulamaların  Ortalama Ana Baş Ağırlığı (g/adet) Üzerine Etkileri. 
  Ortalama Ana Baş Ağırlığı (g/adet) 

Uygulamalar   I. Yıl II. Yıl 

  EZ1 272,04 452,42 

Ekim zamanı(A)  EZ2 315,41 396,80 
 EZ3 182,29 279,29 

LSD  24,471** 45,881** 

  Ç1 214,53 302,25 

Çesit (B)  Ç2 266,08 387,41 
 Ç3 289,13 438,86 

LSD  15,688** 58,571** 

  S1 240,83 430,78 

Sıklık  (C)  S2 279,23 390,37 
 S3 249,68 307,37 

LSD  30,301* 38,829** 

  EZ1xÇ1 236,06 398,20 
 EZ1xÇ2 285,64 458,98 
 EZ1xÇ3 294,42 500,09 
 EZ2xÇ1 239,73 280,66 

AxB  EZ2xÇ2 356,26 412,51 
 EZ2xÇ3 350,25 497,24 
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 EZ3xÇ1 167,81 227,89 
 EZ3xÇ2 156,34 290,73 
 EZ3xÇ3 222,72 319,25 

LSD  27,172** ÖD 

  EZ1xS1 235,10 536,40 
 EZ1xS2 280,55 450,68 
 EZ1xS3 300,47 370,18 
 EZ2xS1 310,94 400,61 

AxC  EZ2xS2 347,97 467,22 
 EZ2xS3 287,32 322,58 
 EZ3xS1 176,46 355,33 
 EZ3xS2 209,18 253,20 
 EZ3xS3 161,24 229,34 

LSD  ÖD 67,254** 

   Ç1xS1 200,81 362,99 
 Ç1xS2 240,54 316,75 
 Ç1xS3 202,26 227,01 
 Ç2xS1 256,81 436,94 

BxC  Ç2xS2 283,03 396,70 
 Ç2xS3 258,39 328,57 
 Ç3xS1 264,87 492,41 
 Ç3xS2 314,12 457,65 
 Ç3xS3 288,39 366,52 

LSD  ÖD ÖD 

   EZ1Ç1S1 176,91 424,53 
 EZ1Ç1S2 280,49 449,80 
 EZ1Ç1S3 250,79 320,26 
 EZ1Ç2S1 269,18 625,45 
 EZ1Ç2S2 254,25 412,20 
 EZ1Ç2S3 333,48 339,28 
 EZ1Ç3S1 259,20 559,22 
 EZ1Ç3S2 306,91 490,04 
 EZ1Ç3S3 317,15 451,00 
 EZ2Ç1S1 232,99 389,41 

AxBxC EZ2Ç1S2 271,31 269,61 
 EZ2Ç1S3 214,89 182,95 
 EZ2Ç2S1 391,19 292,54 
 EZ2Ç2S2 369,50 521,67 
 EZ2Ç2S3 308,07 423,33 
 EZ2Ç3S1 308,64 519,87 
 EZ2Ç3S2 403,10 610,39 
 EZ2Ç3S3 339,01 361,46 
 EZ3Ç1S1 192,52 275,02 
 EZ3Ç1S2 169,83 230,83 
 EZ3Ç1S3 141,09 177,83 
 EZ3Ç2S1 110,07 392,84 
 EZ3Ç2S2 225,35 256,23 
 EZ3Ç2S3 133,61 223,11 
 EZ3Ç3S1 226,79 398,14 
 EZ3Ç3S2 232,35 272,53 
 EZ3Ç3S3 209,03 287,09 

AxBxC (LSD)  ÖD 116,487** 

(ÖD): önemli değil; (*):%5’e ğöre önemli (**): %1’e göre önemli 
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2.11. Uygulamaların Ortalama Yan Kol Ağırlığı (g/adet) Üzerine 

Etkileri  

 

Ekim zamanı, çeşit ve sıklık  faktörleri ile bunların interaksiyonlarının 

ortalama yan kol ağırlığı üzerine etkilerini belirlemek yapılan 

değerlendirme sonucunda istatistiki bakımdan uygulamaların önemli 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 14). 

 

Ortalama yan kol ağırlığına ekim zamanının etkisi I yılda p<0,01’e göre 

önemli bulunurken, 2. Yılda önemli bulunmamıştır. Sırasıyla Mayıs 

ekim zaman ı  (EZ2-28,62g/adet) ilk sırada yer alırken, bunu 25,84g 

değeri ile Haziran (EZ3) ekimi izlemiş ve en düşük değer      Nisan ekimi 

(EZ1) uygulamasından (20,73g) elde edilmiştir.  

 

Çesitlerin yan kol ağırlığı üzerine etkileri her iki yılda da  p<0,01’e göre 

önemli bulunmuştur. 1. Yılda ve  ikinci yılda Ç3-Marathon-  (1.yılda 

40,09g; 2.yılda 30,52g) en yüksek değer ile ilk sırada yer almış,  bunu 

sırası ile Ç2-KY-110- (1.yılda 24,13g; 2. yılda 18,65g) ve Ç1-Green 

Dome- (1.yılda 10,97g; 2.yılda 11,28g) çesitleri izlemiştir (Tablo   14)..  

 

Sıklığın yan kol ağırlığı üzerine etkisi he iki yılda da önemli 

bulunmazken, her iki yıl göz önünde bulundurulduğunda, ortalama yan 

kol ağırlıkları 26,80 g ile 19,72 g arasında değişiklik  göstermiştir. 

 

EZxÇ interaksiyonu değerlendirildiğinde yan kol ağırlığı üzerine etkisi 

1. Yılda p<0,01’e göre önemli bulunurken, ikinci yıldap<0,05’e göre 

önemli bulunmuştur. En yüksek ortalama yan kol ağırlığı; I. Yılda 

53,65g ile EZ2xÇ3 (MayısxMarathon) interaksiyonundan elde    edilmiştir. 
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İkinci sırada ise 36,04g ile EZ1xÇ3 (NisanxMarathon) interaksiyonu yer 

almış, en düşük değer ise 8,87g ile EZ1xÇ1 (NisanxGreenDome) 

interaksiyonunda belirlenmiştir. 

 

Ekim ZamanıxSıklık interaksiyonunda interaksiyon 1. Yılda p<0,05’e 

göre önemli bulunurken,  ikinci yılda önemli etki belirlenmemiştir. EZxS 

interaksiyonunda 31,33g ile EZ3xS1 (Haziran ekimix70x30cm) 

interaksiyonu ilk sırada yer almış, bunu 30,60g ile EZ2xS1 (Mayıs 

ekimix70x30cm) izlemiş ve 18,45g ile son sırada EZ1xS1 (Nisan 

ekimix70x30cm) interaksiyonu yer almıştır. 

 

Ortalama yan kol ağırlığına ilişkin verilerde, ÇesitxSıklık ve EZxÇxS 

interaksiyonlarının da yan kol ağırlığı üzerine etkisi önemli 

bulunmamıştır. 

 

Tablo 14: Uygulamaların OrtalamaYan Kol Ağırlığı (g/adet) Üzerine Etkileri. 

  OrtalamaYan Kol Ağırlığı (g/adet) 

Uygulamalar  I. Yıl II. Yıl 

 EZ1 20,73 19,93 

Ekim zamanı(A) EZ2 28,62 19,24 

 EZ3 25,84 21,29 

LSD  2,853** ÖD 

 Ç1 10,97 11,28 

Çesit (B) Ç2 24,13 18,65 

 Ç3 40,09 30,52 

LSD  2,916** 4,005** 

 S1 26,80 20,44 

Sıklık  (C) S2 24,32 20,29 

 S3 24,07 19,72 

LSD  ÖD ÖD 

 EZ1xÇ1 8,87 11,29 

 EZ1xÇ2 17,29 17,87 

 EZ1xÇ3 36,04 30,63 

AxB EZ2xÇ1 12,19 9,01 

 EZ2xÇ2 20,00 14,46 

 EZ2xÇ3 53,65 34,24 

 EZ3xÇ1 11,86 13,55 

 EZ3xÇ2 35,08 23,62 

 EZ3xÇ3 30,57 26,69 

LSD  5,051** 6,936* 
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 EZ1xS1 18,45 19,39 

 EZ1xS2 19,26 21,93 

 EZ1xS3 24,49 18,46 

AxC EZ2xS1 30,60 17,75 

 EZ2xS2 27,87 20,70 

 EZ2xS3 27,37 19,27 

 EZ3xS1 31,33 24,18 

 EZ3xS2 25,84 18,24 

 EZ3xS3 20,34 21,44 

LSD  4,293* ÖD 

 Ç1xS1 12,23 10,73 

 Ç1xS2 10,77 10,75 

 Ç1xS3 9,92 12,36 

 Ç2xS1 23,27 17,44 

BxC Ç2xS2 26,66 21,51 

 Ç2xS3 22,46 17,01 

 Ç3xS1 44,89 33,15 

 Ç3xS2 35,54 28,61 

 Ç3xS3 39,83 29,79 

LSD  ÖD ÖD 

AxBxC (LSD)  ÖD ÖD 

(ÖD): önemli degil;  (*): %5’e göre 

önemli (**): %1’e göre önemli 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bazı ürünlerin üretim miktarının tüketimden fazla olması üreticileri yeni 

alternatif ürünlerin üretimine yöneltmektedir. İşte bu alternatif 

ürünlerden birisi de brokkolidir. Bu çalışmada, rakımın 1200 m olduğu 

Bozdağ yayla koşullarında en uygun ekim, dikim zamanı ve dikim 

sıklığını tespit etmek ve üretim sezonunu geniş bir zamana yayarak 

pazara yaz sezonunda bile brokkoli sebzesini çikarabilmek 

hedeflenmiştir. 

 

Toplam verimle ilgili değerler incelendiğinde, en yüksek toplam verim 

değeri ilk ekim zamanı olan Nisan ekiminde, çeşitlerden Marathon 

çeşidinde ve sıklıklardan ise en fazla bitki popülasyonunun yer aldığı 

70x30 cm sıklığında  belirlenmiştir. Denemede ele alınan toplam verim, 

hem ekim zamanı, hem çeşit, hem sıklık ve hem de bunların 

interaksiyonlarının etkisinde kalarak, oldukça karmaşık sonuçlar 

vermiştir. Interaksiyonlarin önemli olması her faktörü diğerinden 

soyutlayarak karar vermeyi güçleştirmekteysede, uygulamaların 

etkilerinin de  ayrı ayrı  önemli bulunmuş olması pratik yorumlar 

yapmaya olanak tanımakta ve sonuçların yorumlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bitkilerin sergiledikleri performansları 

karşılaştırmak için bakılan ilk ve en önemli özelliklerden biri olan 

toplam verim, birim alandaki bitki sayısına, bitki çeşidine olgunlaşma 

süresi gibi unsurların tümünden etkilenen kantitatif bir karekter olduğu 

için, çevre ve ekolojik koşullara göre değişen bir özelliktir. 
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Toth et al., (1998); Mihov & Antonova (2000), araştırmalarında 

çeşitlerin verim değerleri ile elde ettiğimiz bulgularımız uyum 

sağlamakta ancak, Hill (1989), Lisiewska (1988) ve Albarracin et al., 

(1995)’in elde ettiği sonuçlardan daha yüksek bulunmuştur. Damato & 

Bianco (1990), toplam verim değerlerimizle çok paralel verim 

değerlerine ulaşmışlardır. Sonuçlarımızın pek çok araştırıcınınkiyle pek 

uyuşmamasının nedenini, araştırmanın yürütüldüğü yıllara ait iklim ve 

toprak faktörlerinin fa rklı olmasına  çeşitlerin hasat süresinin farklı 

olmasına, uygulanan agronomik işlemlerin de değişkenlik taşıması gibi 

bir çok faktöre bağlayabiliriz. Marathon çeşidinde elde ettiğimiz verim 

değerleri Broek & Broek (1996)’nin elde ettiği verim değerlerinden 

düşük çıkmıştır. Ancak, Hollanda gibi kuzey Avrupa ülkelerinin 

bulundukları konum açısından bitki vejetasyon süresinin daha kısa 

olduğu, kuzeyde yer alan ülkelerde 246 toplam verimlerin ülkemizde 

elde edilenlerden düşük çıkması beklenen bir sonuçtur. Çünkü 

ülkemizdeki yüksek sıcaklık ve yüksek ışık bitki gelişimine ve buna 

paralel verime olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla yükselen ışık ve 

sıcaklık bitkide fizyolojik aktivitelerin hızlanmasına yol açmakta ve 

büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Vejetatif gelişimini tam olarak 

tamamlamış bitkilerde muhtemel verim artışları da beklenmektedir. 

Araştırma bulgularımızda da bu ekolojik avantajların verime yansıdığı 

açıkça görülmektedir. Sonuçlarımızın pek çok araştırıcının elde ettikleri 

verim değerlerinden yüksek çıkmasının nedeni, araştırmanın 

yürütüldüğü yıllara ait iklim ve toprak faktörlerinin farklı olmasına, 

kullanılan materyalin ve uygulanan agronomik işlemlerinde değişkenlik 

taşımasına bağlanabilir. Ova kosullarında gerçekleştirilen geç ekimlerde 
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erkenci verimin her üç çeşitte de düşmesi, geç ekimlerin toplam verim 

gibi erkenci verimde de düşüşlere yol açtığı sonucunu desteklemiştir. 

 

Ana baş veriminde en yüksek veriler, Nisan ekiminden elde edilmiştir. 

En yüksek dekara ana baş veriminin alındığı çeşit ise Marathon çeşidi 

olarak belirlenmiştir. Yine en yüksek ana baş değeri 70x30 cm dikim 

sıklığında  elde edilmiştir.  

 

Yan kol verimlerine ait en yüksek değerler, ilk ekim zamanı olan Nisan 

ekiminde elde edilmiştir. Geç ekim ise (Haziran ekimi) en düşük değerin 

elde edildiği ekim z a m a n ı olarak kaydedilmiştir. Marathon’da ve iki 

yıl gözönünde bulundurulduğunda; 70x30cm dikim sıklığı en yüksek yan 

kol verimini üretmiştir. Sıklık  azaldıkça elde edilen toplam yan kol 

veriminin de arttığı sonucuna   ulaşılmıştır.  

 

Geç ekimlerde erken ekimlerde olduğu gibi daha düşük erkenci verim 

degerlerine ulaşılmıştır. En yüksek erkenci verimler    hibrit çeşitlerden 

alınırken, Green Dome çeşidi en düşük erkenci verim değerine ulaşan 

çeşit olmuştur.  

 

Ortalama yan kol adedinde de en yüksek veriler her iki yılda da Nisan 

ekim zamanında elde edilmiştir. En yüksek değerin    elde edildiği çeşit ise 

Green Dome çeşidi olmuştur. 2. Yılda 70x40cm dikim sıklığında birinci 

yıl değerinden yüksek ortalama yan kol adetleri elde edilmiştir.  

 

Ana baş çapı  (cm) açısndan gözlemlenen en yüksek değerler, ilk ekim 

olan Nisan ekiminde, Marathon çeşidinde ve en   geniş dikim sıklığı olan 

70x50 cm (S3) sıklığında  eılde edilmiştir. Albarracin et al., (1995), en 
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geniş başlara 16cm üzerinde en yüksek değer ile Green Valiant ve Pirate 

çeşitlerinde ulaşmışlardır. Baş çapı  bulgularımızda elde ettiklerimizden 

yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu ekolojik koşulların ve çeşitlerin 

farklılığından kaynaklanabilir. Poschald (1988), Rekowska (1999), Jett 

et al. (1995) ve Snoek (1981)’a göre, birim alandaki bitki 

popülasyonunun artması ile verimin arttığı, fakat bitki ana baş çapının 

düştüğü sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma bulgularımızda, birim 

alandaki bitki popülasyonunun artması (70x50cm’den 70x30cm’ye 

düşen dikim sıklıklarında) ana baş çapını düşürmüştür. Bu sonuç, 

araştırmacıların bulguları ile elde edilen ana baş çapı  sonuçları ile 

paralellik gösterirken, toplam verimler araştırmamızda daha yüksek 

değerlere ulaştığı için bu karakter yönünden diğer araştırmacıların 

sonuçları ile uyum sağlamamıştır. 

 

Ana baş boyu (cm) yönünden en yüksek değerlere de ana baş çapında 

belirlendiği gibi erken ekimlerde ulaşılmıştır. Green Dome (Ç1) erkenci 

çeşidinde en yüksek değer bulunmuştur. 70x30cm sıklığında dikilmiş 

bitkilerde en yüksek ana baş boy değeri elde edilmiştir. 

 

Bitki başına  toplam verim bakımından en yüksek değerlere, Marathon 

çeşidinde ve Nisan ekimde ulaşılmıştır. Bitkilerin S1 (70x30cm) 

sıklığında dikilmeleri ile de en yüksek değere  ulaşılmıştır.  

 

Bitki başına  yan kol verimine ait en yüksek değerlere, Nisan ekimi, 

Marathon çeşidi ve denemelerde kullanilan 70x40 cm  dikim sıklığında    

ulaşılmıştır. Toth et al., (1998)’nin elde ettikleri yan kol verimleri bu  

çalışmada elde edilen bulgulara paralellik göstermektedir. Toplam yan 
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kol verimi ve yan kol adedi değerlerini kullanarak  yapılan hesaplamalar 

sonucu elde edilen ortalama yan kol ağırlığı, bu karakterlerin 

varyasyonuna uyumlu kalmış uygulamalar ve bunların interaksiyonları 

açısından önemli farklılıklar saptanmıştır. Her faktörün etkilerinin kendi 

içinde önemli bulunmuş olması sonuçların yorumlanabilmesini 

kolaylaştırmıştır. Bu farklılık iklim verileri ile açıklanabilmektedir. 

 

Ortalama ana baş ağırlığı açısından en yüksek verilere, en geniş dikim 

mesafesi olan ve geniş sıra üzeri mesafelerin kullanıldığı sıklıklarda, 

Marathon çeşidinde ve ilk ekim zamanı Nisan ekiminde sahip 

olunmuştur. 

 

Ortalama yan kol ağırlığı açısından da en yüksek verilere en dar dikim 

mesafesi olan 70x30 cm sıklığında, Marathon çesidinde ve Nisan ve 

Mayıs ekimlerinde sahip olunmuştur. 

 

Bu değerler özetlendiğinde, ekim zamanı geciktikçe yaylada başlayan 

ve brokkolinin ana baş ve yan kol verimini olumsuz etkileyen hava 

koşulları (yoğun kar yağışı) hasadın daha kısa sürede sonlandırılmasını 

zorunlu kılmış ve dolayısıyla geçci çeşitte daha az yan kol verimine ve 

daha az toplam verime ulaşmaya neden olmuştur. 

 

Denemede yer alan Nisan ekimi en kaliteli ana başların alındığı ekim 

dönemleri olarak yayla koşullarında üretim yapacak olan çiftçimize 

önerilebilir. Yayla koşullarında brokkoli üretimi yapacak olan 

çiftçilerimizin bulundukları yerin ekolojik faktörlerini de göz önünde 

bulundurarak bu ekim dönemlerini ve 70x40 ve 70x50 cm dikim 

sıklıklarını tercih etmeleri kaliteli ürün eldesi bakımından  olumlu 
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sonuçlar elde etmelerini sağlayacaktır. Yayla koşullarının, ova 

koşullarına nazaran daha yüksek nem orana sahip olması, özellikle 

denemede kullanılan sıklıklardan biri olan 70x30 cm gibi birim alanda 

fazla bitkinin bulundurulduğu sık dikimler, bitkilerde hastalik 

etmenlerinin gözlenmesini başlarda kahverengi çürüklüklerin meydana 

gelmesine ve dolayısıyla daha düşük kalite de ürün eldesine neden 

olmaktadır. Yüksek verim değerleri, denemelerin tümünde hibrit 

çeşitlerden elde edilmiştir.  
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GİRİŞ 
 

Dünyadaki nüfus artışı sonucunda gıda ihtiyacı için tarımsal üretimin 

artması gerekliliği, üretim miktarı artışını sağlamak için en önemli girdi 

olan gübre kullanımının artacağı da açıktır. Dünyada nüfus oranın hızla 

artması sonucunda gıda ve yem üretimi de zorunlu olarak, 2050 yılında 

3 milyar tona ulaşacaktır. Bu durumda, günümüzde en çok üzerinde 

durulan konu nüfus artışı ve ekonomideki gelişmeye karşılık doğal 

kaynak rezervlerindeki azalıştır (Karaçal & Tüfenkçi, 2019). 

İstatistikler incelendiğinde, gelişmekte olan ülkelerdeki gübre 

kullanımı büyük miktarlarda üretilen, buğday, pirinç, mısır gibi 

beslenmedeki ana ürünlerin üretimindeki artışa paralel olarak gübre 

tüketimi artmıştır. Sadece tahıl üretimi değil, gıda ihtiyacına yönelik 

tüm bitkisel üretimde (meyve, sebze, endüstri bitkileri gibi) aynı durum 

söz konusudur. Bitkisel üretimde yüksek verime ulaşmak, maksimum 

büyümeyi sağlamak için yoğun gübre kullanımı söz konusudur. 

Sebzelerde de, büyüme ve gelişmeyi arttırmak sonucunda da 

ürünlerden yüksek verim elde etmek için üreticiler tarafından 

gereğinden fazla inorganik gübre verilmektedir (Badr & Fekry, 1998; 

Arisha & Bardisi, 1999; Dauda ve ark., 2008). Ancak kimyasal 

gübrelerin üretim miktarını artırmasına karşılık toprağı ve yeraltı su 

kaynaklarını kirletmektedir. Sonuç olarak çok fazla ve bilgi dayanağı 

olmadan gübre ve pestisit kullanımı ile toprak işlemedeki hatalı 

uygulamalar; ürünlerde kalıntı riski, toprağın fiziksel ve kimyasal 

yapısının bozulması diğer taraftan topraktaki biyolojik aktivitenin 

azalması hatta yok olması, tuzluluk, çoraklaşma gibi çevresel ve zirai 

problemlere sebebiyet vermiştir.  
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Hem üreticiler hem de tüketiciler açısından gıda yetersizliği ve sağlıklı 

kaliteli gıda arasında bir seçim yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu gelişmeler neticesinde, tarımsal ürünler ve insan sağlığı 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu da, birçok ülkede konvansiyonel 

tarımdan organik tarıma doğru eğilimi arttırmış ya da üründe verimin 

yanında “kalite” dikkate alınmaya başlanmıştır.  

 

Gününüzde sıkça duyduğumuz önemli nosyonlardan biri olan 

“sürdürülebilirlik” için ilkel tarım yöntemlerini kullanmak çok akılcıl 

değildir. Bu nedenle sürdürülebilirlik için geçmişteki yöntemleri 

kullanmak yerine, yeni tekniklere yönelmek, üreticileri bu yöntemlere 

kanalize etmek gereklidir. Senelerdir kimyasal gübre kullanımı 

üretimde verimliliği arttırmış, ancak bunun yanında topraktaki 

biyolojik canlılığı azaltmış, tuzluluk, yorgunluk problemlerini 

beraberinde getirmiştir.  Sonuçta tarım toprakları çoraklaşmıştır. Bu 

nedenle, toprak yapısını (Dauda ve ark., 2008) ve mikrobiyal 

biyokütleyi iyileştirmek amacıyla mineral gübrelere bir alternatif olarak 

organik gübreler son yıllarda rağbet görmektedir. Bu nedenle bitkisel 

üretimde yerel olarak üretilen organik gübrelerin kullanılması ürün 

verimini artırabilecek ve bu sayede daha az kimyasal gübre 

kullanılacaktır. Son yıllarda tüketicilerin beslenme konusundaki 

farkındalıkları artmıştır. Doğal yetişen ya da doğala olabildiğince yakın 

yöntemlerle üretilmiş ürünlere olan talep, sebzelerde de yetiştiricilik 

sırasında üreticiyi bu doğrultuda uygulamalar yapmaya mecbur 

kılmıştır. Tüketicilerin son günlerde sadece doymak amaçlı değil, 

sağlıklı ve yarayışlı gıda tercihleri, üreticilerimizi kaliteli mahsül 
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üretimi için verimlilik yanında çevre dostu teknikleri ya da girdileri 

kullanmaya yöneltmiştir. Bu girdi ya da tekniklerin birisi de üretimde 

yararlı mikroorganizmaları kullanmaktır. Mikroorganizmalar bitki kök 

bölgesinde toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını 

iyileştirmekte, toprak verimliliğini arttırmanın yanında, bitki besin 

elementlerinden bitkinin etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamakta, 

bitki büyüme ve gelişimi ile biyotik ve abiyotik stress koşullarına 

dayanımı arttırmaktadırlar. Organik gübre kategorisinde yer alan 

biyogübreler, organik tarımda kullanmanın yanında, sağladığı faydalar 

nedeniyle iyi tarım uygulamaları ve konvansiyonel üretimde de 

kimyasal gübre miktarını azaltmak ve topraktaki su ve besin 

elementlerinden bitkinin etkin faydalanmasını sağlamak amacıyla 

kullanılabilir. 

 

"Biyogübreler", canlı ve yararlı mikroorganizmaları içeren ve bitkinin 

kök bölgesinde kolonize olabilen ve bitkinin besin elementi ve su 

alımını, bitki büyüme uyarıcılarının edinimi veya varlığını artıran 

maddelerdir. Aslında bitkilerin rizosfer bölgesinde kolonize olmuş çok 

sayıda toprak bakterisi türü vardır. Bu bakterilerin tümü bitki 

büyümesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) olarak bilinir. Bazı 

PGPR'ler biyogübre görevi görerek büyüme ve gelişmeyi destekler. 

Mikroorganizmalar başlıca azotun bağlayıcı, fosfat çözücü bakteriler ve 

mikorizalar biyogübrenin ana kaynaklarıdır. Biyogübre için kullanılan 

mikroorganizmalar, Bacillus, Pseudomonas, Lactobacillus bakterileri, 

fotosentetik bakteriler, azot bağlayan bakteriler, Trichoderma 

mantarları, maya ve mikorizalardır. Biyogübreler kullanıma hazır ve 
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faydalı mikroorganizmaların canlı formülasyonu olarak kullanılırlar. 

Tohuma, köke veya toprağa aşılandığında (inoküle olduğunda), 

özellikle biyolojik faaliyetleriyle bitki besin varlığını harekete geçirir 

ve kayıp mikroflorayı yeniden oluşturur dolayısıyla genel anlamda 

toprak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan yararlı 

mikroorganizmalardır (Ismail ve ark., 2014). Genel olarak, biyo-

gübreler, kendi biyolojik süreçleri boyunca topraktaki bitki besinlerini 

kullanılamaz formdan kullanılabilir forma mobilize etme yeteneğine 

sahiptirler.  Etki biçimleri farklıdır ve tek başlarına veya kombinasyon 

halinde kullanılabilirler. (Singh ve ark., 1999). Biyogübreler, 

bütünleyici, sürekliliği olan ve doğaya dost bitki besin kaynakları 

olarak büyük potansiyel göstermiştir ve Entegre Besin Yönetimi (INM) 

ve Entegre Bitki Besleme Sisteminin (IPNS) önemli bir bileşenidir 

(Raghuwanshi, 2012). Doğal olarak kullanılan biyogübreler 

yetiştiricilikte yalnızca verimi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda daha 

güvenli ve kaliteli tarımsal ürünlerle insanlar için zararsız, üreticiler ve 

ülkeleri için sürdürülebilir bir uygulamadır ve ekonomik kalkınmaya 

yardımcı olur (Mishra & Dash, 2014). Biyogübreler, toprağın 

verimliliğini artırmada da önemli bir rol oynamaktadır (Kachroo & 

Razdan, 2006; Son ve ark, 2007), toprağın yapısını iyileştirerek 

kimyasal gübre kullanımını en aza indirir. Sürekli kimyasal gübre 

kullanımının bir sonucu olarak, üreticiler, toprak sağlığını ve nihai 

olarak da tarımsal ürünlerin verimini ve kalitesini etkileyen toprak 

bozulması sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar (Maji & Das, 2008). 

Sağlık ve çevresel tehlikeler için organik üretimine artan bir yöneliş 

vardır (Maji ve ark., 2013). Biyogübreler, bitkisel üretimde kimyasal 
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gübrelere bir alternatif olabilir, azotlu ve fosfatlı gübreler açısından 

kimyasal gübre ihtiyacını etkili bir şekilde azaltabilir. 

 

Brokoli (Brassica oleracea var. italica), Brassicaceae (Cruciferae) 

familyasına ait olup, dünya çapında çok hızlı popüler hale gelen, besin 

değeri açısından önemli bir sebzedir. Brokolide  çiçek taslaklarının 

açılmaması, taç renginin hasat genişliğine ulaştığında yeşil rengini 

koruması ve düzgün şekilli olması pazar kalitesi açısından önemlidir.  

Brokoli, Ca, Fe, Mg, P, K, Zn gibi mineral element ile B1, B2, B3, B5, 

B6, B9, C ve A gibi vitaminler açısından zengindir. 

 

Brokoli, Roma İmparatorluğu döneminden başlayarak çok eski 

zamanlardan beri bilinmesine rağmen, en potansiyel antikanserojen 

özelliği nedeniyle 20. yüzyıldan sonra Fransa, İtalya’dan başlayarak 

popülerlik kazanmıştır. Güçlü kanser savaşçıları olan enzimler ve 

kimyasal izotiyosiyanatlar brokolide bulunur. β-Karoten, α-

Tocopherol, Ascorbate, Glucoraphanin, Aliphatic glukosinolatlar, 

Indolylglucosinolatlar gibi biyoaktif besinler brokolide bol miktarda 

bulunur (Kurilich ve ark., 1999). Bu nedenle brokoli pazarda talep 

gören ve üretimi yıldan yıla artan bir sebze türüdür. Anavatanı İtalya 

olduğu için ülkemizde yetiştiricilik için uygun ekolojiye sahiptir. Bu 

faydalı sebzenin özellikle sağlık için önerilen brokolinin 

yetiştiriciliğinde kimyasal gübre kullanımını azaltmak organiğe daha 

yakın temiz, güvenilir ürün eldesi için biyogübre uygulamaları yapmak, 

üreticiler için uygun biyogübre önerilerinde bulunmak amacıyla farklı 

zamanlarda ve farklı illerde çalışmalar yaptım. 
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Biyogübrelerin verim, kalite ve brokolinin biyo-aktif bileşenlerine 

tepkisi üzerindeki etkinliği konusunda çok az çalışma yapılmıştır. 

Burada sonuçları sunulan her iki çalışmada, brokoli yetiştiriciliğinde 

biyo-gübre uygulamalarının verime etkisini araştırmak amacıyla 

yapılmıştır. 

 

1. ADANA’DA BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK 

VE BİYOGÜBRE KULLANIMI 

 

Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu 

uygulama arazisinde gerçekleştirilmiş, farklı orijinli gübrelerin brokoli 

verimi ve bazı özellikleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 

 

1.1.Materyal ve Yöntem 

 

Bu amaçla 9 farklı gübre kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan gübreler; 

Kontrol (hiçbir uygulama yok), Çiftlik Gübresi  Kimyasal Gübre 

Humik Asit, Amino Asit, Humik ve Fulvik Asit, Mikroalg, 

Arthrobacter sp., Bacillus subtilis. Kullanılan gübrelerin içerik ve 

dozları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Organik ve Biyogübre İçerik ve Dozları 
Uygulamalar  İçeriği Doz  

NT  Kontrol (hiçbir uygulama yok)  -  

FM  Çiftlik gübresi  3 ton da-1  

CF  Kimyasal gübre  20 kg N da-1, 15 kg  

P2O5 da-1, 25 kg P2O5 da-1  

HA  Humik Asit, Amino Asit  5 kg da-1  

AA  Serbest Amino Asit,Organik N  3 kg da-1  

HFA  Humik + Fulvik  150 kg da-1  

ALG  Deniz Yosunu, mikroalg 2 l da-1  

ART  Arthrobacter sp.  2 l da-1  

BAS  Bacillus subtilis strain QST 713  1 l da-1  
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Kullanılan bitkisel materyal, Marathon F1 brokoli çeşididir. İki yıl 

(2011-2012) tekrarlamalı yapılan çalışmada fideler ilk yıl 22 Eylül, 

ikinci yıl 19 Eylül tarihinde dikilmiştir. Yetiştiricilik sezonunda, bitki 

büyüme parametreleri iki kez (dikimden 40 ve 70 gün sonra) 

ölçülmüştür. Deneme sonunda brokoli başlarının yaprak mineral 

içerikleri, toplam verim ve askorbik asit içerikleri belirlenmiştir. 
 

1.2.Araştırma Bulguları 
 

Araştırmaya ait burada sadece verim ve askorbik asit (vitamin C) 

içerikleri sunulmuştur (Tablo 2). Biyogübrelerin bitki büyüme ve 

gelişmesine olumlu katkıları olmuştur. Bunun yanı sıra yapraklarda 

bitki besin element içerikleri de biyogübre uygulamalarında kontrole 

göre daha yüksek bulunmuştur. 
 

Tablo 2:  Gübre Uygulamalarının Toplam Verim ve Askorbik Asit İçeriklerine 

Etkisi 

Uygulamalar Toplam verim 

(kg/da) (anabaş 

+ yan başlar)  

Askorbik asit 

(mg 100 g-1)  

NT  691.25 c  90.03 b  

FM  1254.32 b  95.25 a  

CF  1155.75 b  95.41 a  

HA  1057.08 b  95.51 a  

AA  1340.62 ab  95.66 a  

HFA  1307.5 ab  95.56 a  

ALG  1458.33 a  96.63 a  

ART  1348.25 ab  96.41 a  

BAS  1445.68 a  96.66 a  

 

Ana ve yan başlar ile birlikte verim değerleri açısından 

değerlendirildiğinde alg+makro ve mikro element içeren ALG 

uygulaması ve Bacillus subtilis içeren BAS uygulamasının istatistiksel 

olarak diğer tüm uygulamalardan önemli düzeyde farklı olduğu 
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görülmüştür. Bu uygulamaları Arthrobacter sp. (ART) ve organik 

gübre uygulamalarından AA ve HFA uygulamaları izlemiştir. Brokoli 

bitkilerine uygulanan biyogübrelerin, organik gübreler ve kimyasal 

gübrelere göre daha yüksek verim alınmasını sağladığı bu çalışmada 

saptanmıştır (Tablo 2). Bu çalışmada kullanılan bakterilerin verim ve 

bitki gelişimini iyileştirme etkileri, bakterilerin N2-bağlama ve P-

çözünürlük kapasiteleri ile açıklanabilir. Biyogübrelerin verim ve 

büyüme parametreleri (kayısı, domates, şeker pancarı ve arpa gibi) 

üzerindeki olumlu etkileri N2 bağlama yeteneği, fosfat çözme 

kapasitesi, indol asetik asit ve antimikrobiyal madde üretimi ile 

açıklanmaktadır (Eşitken ve ark., 2005; Rodrigues ve ark., 2006; 

Wilsion, 2006; Malik ve ark., 2001). Genel olarak, makro/mikro besin 

içeriklerindeki gelişmeler PGPR uygulamalarında daha fazla 

bulunmuştur. Bitkiler tarafından mineral alımındaki artış 

biyogübrelerin bitkiye sağladığı katkıdan kaynaklanmaktadır. Arpada 

(Rodriguez ve ark., 2006) domateste (Caballero-Mellado ve ark., 2007) 

marulda (Bar-Ness ve ark., 1992) N2-bağlayıcı ve P-çözücü PGPR 

kullanılmasının bitkide makro-mikro besin alımını arttırdığını 

bildirmişlerdir. Valverde ve ark., 2015 sonuçlarına göre, brokoliye 

Azospirillum + Azotobacter (her biri %50) içeren biyogübreye kök 

daldırma yöntemiyle fide dikimi sırasında uygulanması, verim artışının 

yanı sıra bitkide bulunan fonksiyonel biyomoleküllerin artışını da 

sağlamıştır. Singh ve ark., 2014; Choudhary & Paliwal, 2017 

çalışmalarına göre, biyo-organik ve mineral gübrelerin entegrasyonu ile 

brokoli verimini maksimum artırmada belirgin bir etki gösterdiğini 

ortaya koymuştur.  
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Brokolide vitamin C besleyici değeri açısından önemli bir parametredir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere tüm gübre uygulamaları kontrole göre 

vitamin C içeriğini arttırmıştır. Biyogübre uygulamasının diğer 

gübrelerden farklı belirgin bir etkisi saptanmamıştır. 

 

2. MALATYA’ DA BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

BİYOGÜBRE KULLANIMI 

 

Bu çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait 

uygulama arazisinde 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1.  Materyal ve Yöntem 

 
 

Araştırmada Mundo F1 (ASGEN Tarım Tic. A.Ş.) Brokoli çeşidi 

kullanılmıştır. Biyogübre olarak ticari ismi ile Saion EM (Egem 

Ltd.Şti.) kullanılmıştır. İçeriğinde faydalı bakteri, mantar ve maya 

türlerini bulunduran kokteyl bir üründür. Ticari gübre uygulaması ise, 

Şalk ve ark.,2008’e göre uygulanmıştır (dekara saf madde olarak 15 kg 

N, 20 kg P2O5 ve 20 kg K2O).  

 

Fideler 1 Ekim 2020 tarihinde plastik ısıtmasız seraya 30 x 100 cm 

aralık mesafede dikilmiştir. Gübre uygulamaları; a) kimyasal gübre 

(üretici koşulları) b) kimyasal gübre ve biyogübre c) % 30 azaltılmış 

kimyasal gübre ve biyogübredir. 3 tekrarlamalı olarak deneme 

kurulmuştur. Kimyasal gübre uygulaması taban gübresi ve iki kez üst 

gübreleme şeklinde, biyogübre ise dikimden iki hafta sonra 10 günde 

bir yetiştirme sezonu boyunca firmanın önerdiği şekilde (3 litre/da) 
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verilmiştir. Büyüme parametreleri de ölçülmüş ancak burada sadece 

verim sonuçları sunulmuştur. 

 

Şekil 1: Malatya’da brokoli yetiştiriciliğinde biyogübre kullanımı çalışmamızdan  

görüntüler 
 

2.2. Araştırma Bulguları 

 

Çalışmadan elde edilen erkenci verim ve verim sonuçları Tablo 3 de 

sunulmuştur. 

 
Tablo 3: Biyogübre Kullanımının Brokolide Erkenci Verim ve Toplam Verim 

Üzerine Etkisi 

Uygulamalar Erkenci 

Verim 

(kg/da) 

Toplam 

Verim 

(kg/da) 

% 100 Kimyasal Gübre (Kontrol) 890 2390 

% 30 Azaltılmış Kimyasal Gübre + Biyogübre 1250 2960 

% 100 Kimyasal Gübre + Biyogübre 1170 2775 

 

Bu sonuçlara göre, biyogübre uygulaması, erkenci verim ve toplam 

verimi arttırmıştır. Hatta kimyasal gübrenin azaltılmış olarak verildiği 

parsellerde en yüksek değeri verim değeri alınmıştır. Üretici koşulları 

kontrol uygulamasına göre; %30 azaltılmış kimyasal gübre + biyogübre 

uygulaması %25, %100 kimyasal gübre + biyogübre uygulaması %17 

oranında daha yüksek bulunmuştur. Mikroorganizmalar, ortamda besin 
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elementi eksik olursa daha etkin çalışmaktadırlar. Daha önce yapılmış 

çalışmaların ışığında, mikroorganizmaların toprakta besin element 

alımını arttırdığı ve buna bağlı olarak da verimi arttırdığını 

söyleyebiliriz.  

 

Son araştırmalar, Rhizobium leguminosarum, Rhizobium spp. ve 

Bradyrhizobium spp., aşılanmamış bitkilerle karşılaştırıldığında 

bitkilerde bitki biyokütlesini, verimi ve klorofil içeriğini artırdığını 

göstermiştir. En yüksek artış, aşılanmamış bitkilere kıyasla %14'lük bir 

artış gösteren IRBG suşlarında kaydedilmiştir (Verma ve ark.,2019). 

Benzer şekilde, bazı Rhizobia suşları aşılanmış bitkilerin yüzey alanını, 

fotosentez hızını, su alma kapasitesini, verimini ve stoma iletkenliğini 

artırmıştır (Enebe & Babalola, 2018). Ayrıca, Pseudomonas, Bacillus 

lentus ve Azospirillum brasilense adlı bir bakteri karışımının, bitkilerde 

klorofil içeriğini ve stres koşulları altında antioksidan enzimleri 

arttırdığı bildirilmiştir (Brahmaprakash ve ark., 2017). Khalid ve ark. 

(2017), ıspanakta biyogübre uygulamasının büyümeyi, klorofil 

içeriğini, antioksidan aktiviteyi, verimi ve fenolik bileşikleri artırdığını 

saptamışlardır. Toplam fenolik bileşiklerin aşılanmamış ıspanağa göre 

%58 daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde, Arora ve ark. 

(2018), Azotobacter chroococcum ve Piriformospora indica ile 

aşılandığında, marulun büyüme, verim, fenolik bileşikler, 

antosiyaninler ve karotenoid içeriğinde bir artış olduğunu bildirmiştir. 

 

Hassen ve ark. (2016), azot bağlayan Rhizobium ve Bradyrhizobium ile 

aşılandığında soya fasulyesi veriminde %80'lik bir artış olduğunu 

bildirmiştir. Biyogübrenin bitki büyümesini ve verimi artırdığı Dicko 



FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR| 434 

 

ve ark. (2018) tarafından yürütülen araştırmalarda bitki büyümesini 

teşvik eden bakteriler kullanılmış ve mısır verimini arttırdığını tespit 

etmişlerdir.  Son zamanlarda, bitki büyümesini destekleyen Bacillus 

pumilus türü TUAT-1'den yapılan biyogübrenin etkisi pirinç genotipi 

üzerinde değerlendirilmiş, Bacillus türünden yapılan biyogübrenin, 

pirinç verimini artırdığını ortaya konmuştur (Win ve ark., 2019). Fathi’ 

nin (2017) mısırda yaptığı çalışmada, fosfat çözücü bakterileri içeren 

biyogübre kullanılmış, aşılanmamış kontrol ile karşılaştırıldığında 

mısır büyümesini ve verimini arttırdığı bildirilmiştir. 

 

Biyogübre kullanımında verim ve ürün kalitesindeki artışın yanında 

daha da önemlisi, yüzey akışı, bitki artıklarının yakılması ve tarım 

toprağının yıkanması gibi toprakta meydana gelen farklı faaliyetlerin 

bir sonucu olarak toprak besinleri azalır. Topraktaki besinler, yağmurun 

neden olduğu akış yoluyla yeraltı su kütlesine gider, burada 

ötrofikasyona ve yeraltı su kütlesinin kirlenmesine neden olur (Yu ve 

ark.,2019). Bu da doğal çevre için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, azot fiksasyonu, potasyum çözünmesi ve fosfat çözünmesi gibi 

potansiyellere sahip bitki büyümesini teşvik eden 

mikroorganizmalardan yapılan besin açısından zengin biyogübre 

uygulaması, bitki büyümesini ve verim performansını artırmak için 

toprak besin maddelerinin geri kazanılmasında esastır (Olanrewaju ve 

ark., 2019). 
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SONUÇ 

 

Günümüzde biyogübreler, toprakta bulunan mikroorganizmaları doğal 

olarak aktif hale getirerek daha ucuz, etkili ve çevre dostu olmaları, 

bitkisel üretimde kullanımları, toprağın doğal verimliliğini geri 

kazanmaları, kuraklığa, toprak hastalıklarına karşı korumaları ve 

dolayısıyla bitki gelişimini teşvik etmeleri açısından önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir tarımın sağlanmasında yenilenebilir, 

düşük maliyetli ve çevre dostu potansiyeline dayalı olarak mikrobiyal 

biyogübrelerin modern tarımın anahtarı olarak kullanılması esastır. 

Daha da önemlisi, bitki verimini artırmada tarımsal uygulamanın 

ayrılmaz bir bileşeni olarak biyogübre uygulaması, dünya nüfusunun 

gıda üretimi talebini karşılamada son zamanlarda daha fazla ilgi 

kazanmıştır. Sonuç olarak, kimyasal gübre kullanımına aşırı bağımlılık, 

insan sağlığı için toksik olan kimyasalları üretmeye teşvik etmiştir. 

Böylece ekolojik dengesizliklere neden olmaktadır. Bu dezavantajlar, 

gelişmekte olan dünyadaki birçok çiftçinin imkanlarının ötesinde olan 

yüksek üretim maliyeti ile birleşiyor. Biyogübrelerin uygulanması 

çevre sağlığına uygundur, nispeten ucuzdur, toksik değildir ve bitki 

verimini artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, bitki 

büyümesini teşvik eden mikroorganizmaları içeren biyogübrelerin 

tarlaya uygulanması, sürdürülebilir tarım için iyiye işarettir. 
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