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ÖZET 

 

 

Bu araştırma 2009 ve 2010 yıllarında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi araştırma tarlalarında, “şeker mısırı- bodur fasulye” karışık ekimi için en 

uygun ekim düzenlemelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada ekim 

düzenlemeleri içinde kullanılacak bitki materyali olarak Göynük 98 bodur fasulye çeşidi 

ile Merit F1 hibrit şeker mısırı çeşidi seçilmiştir.  

 

Denemeler, tesadüf blokları desenine göre, 4 tekrarlamalı ve her parselde 8 bitki 

sırası bulunacak şekilde kurulmuştur. Çeşitler 50 cm sıra aralıklı olarak aynı tarihte 

ekilmişlerdir. Çalışmada incelemek üzere 2F+2M (iki fasulye- iki mısır) , 4F+4M (dört 

fasulye-dört mısır) M+F (bir mısır-bir fasulye) ekim düzenlemeleri ele alınmıştır. Ele 

alınan düzenlemelerde komponentlerden biri olan şeker mısırı dominant , diğeri olan 

bodur fasulye ise dominant olmayan türdür.  

 

Ekim düzenlemelerinin iki farklı üretim yılında gösterdiği performans, 

kullanılan çeşitlerin incelenen özelliklerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonunda belirlenmiştir. Çalışmanın iki yıllık sonuçlarına göre ; her bir düzenleme için, 

karışımda yer alan bitkilere (komponetlere) ait verimler, kombine verimler, kalite 

özellikleri, alan eşdeğerlilik oranı (LER)  ve toplam gelir düzeyleri bulguları, M+F ekim 

düzenlemesinin diğerlerine üstünlük sağladığını göstermiştir. Pazar istekleri veya üretici 

tercihlerine bağlı olarak, kombine verim içinde bodur fasulyenin payının daha yüksek 

olması istendiğinde ise 4F+4M ekim düzenlemesinin daha uygun olacağı görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Karışık ekim, şeker mısır, bodur fasulye, LER, toplam gelir. 
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SUMMARY 

 

 

This research was carried out at Eskişehir Osmangazi University, Faculty of 

Agriculture research fields during the years of 2009 and 2010. The aim of the study was 

determination of appropriate sweat corn-bush bean intercropping harmony. Materials in 

use in the study was selected as Göynük 98 for bush bean and Merit F1 for sweat corn.  

Field trials was conducted in randomized complete block design with four 

replications. Sowing was done at same date for both components on rows which 

prepared as 50 cm apart from each others. 

In this study 2F+2M (two bush beans + two sweet corns) , 4F+4M (four bush 

beans+four sweet corns),  M+F (bush beans+sweet corn) mix croppings were 

investigated. 

 Sweat corn, one of the these two components, was being dominant, while bush 

bean act as non dominant. 

The performance of mix croping harmonies in two different years was 

determined by using datas which obtained from measurement on plants characteristics. 

According to the results of this study for each mix cropping harmony, the findins on the 

yields of each component, combine yields, quality features, land equivalent ratio (LER) 

and total profits levels indicated that M+F mixing was superior to others. Depend on 

market demand or farmer choice if share of the bush bean requested to be higher in 

combine yield then the 4F+4M mixing was appeared to be more appropriate. 

 

Key words: Intercropping, sweet corn, bush bean, land equivalent ratio, total 

profits. 
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BÖLÜM 1 

 

GĐRĐŞ 

 

 

Dünya’da 2011 yılında yedi milyara ulaşan ve hızla artmayı sürdüren nüfusun 

gıda ihtiyacı ile yüksek miktarda yem tüketen ve sayıları gittikçe artan kültür ırkı 

hayvanların yem ihtiyaçlarının  karşılanabilmesi için gereken bitkisel üretim artışı, yeni 

tarım alanları oluşturma olanağı çok azaldığı için başka yollardan sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Ülkemizde de özellikle son yarım yüzyılda nüfusta meydana gelen hızlı 

artışa paralel olarak gıda maddeleri ihtiyacı büyük artış göstermiştir. Türkiye’de her yıl 

1.5 milyon çocuk dünyaya gelmektedir ve nüfusun % 40 kadarı 25 yaşından genç 

olduğundan beslenme ihtiyacı normale göre daha fazladır (Bellitürk, 2006). Đhtiyacı 

karşılamak amacıyla bir yandan kültür bitkilerinin verim gücünün ıslah yöntemleriyle 

artırılması için uğraşılırken, diğer yandan en uygun yetiştirme koşullarının 

sağlanmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Tarım alanlarının özellikle mera ve 

orman sahaları aleyhine yapılacak genişlemeler faydadan daha çok zarar getireceği için 

kabul edilebilir bir yol değildir. Buna karşılık nüfus arttıkça kişi başına düşen tarım 

alanı azalmakta (Bayramoğlu 2010) ve gittikçe azalan bu alanlarında her bireyin sağlıklı 

beslenmesine yetecek gıda maddeleri elde edilebilmesi için etkin fakat doğal kaynaklara 

zarar vermeyen, sürdürülebilir tarım ilkelerine uygun üretim tekniklerinin uygulanması 

gerekmektedir. En önemli doğal kaynakların başında gelen toprakların her yıl bir 

öncekinden daha fazla ya da en azından bir önceki kadar ürün verebilmesi için verim 

güçlerinin korunması, yapılabilirse daha da artırılması büyük önem taşımaktadır. Miras 

yoluyla büyük işletmeler parçalanmış ve bazısı üretim dışı kalan küçük işletme sayısı 

artmıştır. Ekim alanlarının üçte ikisi 50 dekardan küçük işletmeler halindedir (Bilgiç, 

2011) ve bunların arazileri çok parçalıdır (Keşli, 2011). 

 

Bu durumda bitkisel üretimi artırmaya yönelik olarak, koşullardan en iyi şekilde 

yararlanmayı sağlayacak çeşitli üretim yöntemleri uygulamaya konulmalıdır. Bu amaçla 

uygulanan çeşitli yöntemler arasında, ekolojinin uygun olduğu yerlerde bir yılda birden 

fazla ürün elde etmek en dikkat çekici olanlarından biridir. Bunun için yıl içinde aynı 
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alanda fakat değişik zaman dilimlerinde farklı  ürünler ya da aynı zaman diliminde 

birden fazla ürün birlikte yetiştirilmektedir (Çam ve Yılmaz, 2008).  Bu uygulamalardan 

birisi de, bugün için daha çok küçük işletmelere uygun görülen karışık (birlikte) ekim 

sistemidir. 

 

Aynı alanda ve aynı zamanda birden fazla türe ait bitkilerin yetiştirilmesi olan 

karışık ekim (Ker, 1976), sürdürülebilir tarım tekniklerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir (Bauman ve ark., 2002). Bu konuda yapılan çalışmalar karışık ekimin 

toplam üründe ve gelirde artış, toprak, su ve işgücü kaynaklarının ve girdilerin daha  

etkin kullanılması, ekolojik tarıma uygunluk, çevreye daha az zarar verilmesi gibi 

konularda önemli avantajlar getirebileceğini göstermiştir (Fordham, 1983 ; Francis, 

1985 ; Hook ve Gascho, 1988 ; Akman ve Kara, 2001 ; Bauman vd.,2002).  

 

Farklı bitkilerin eş zamanlı yetiştirilmesinin en dikkate değer üstünlüğü, toplam 

ürün kaybı ya da fiyat düzensizliğinden kaynaklanan riskleri  azaltması, birim alandan 

elde edilen toplam üründe artış sağlaması, üretim ve iş gücü  kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullandırmasıdır (Francis, 1986 ; Üstün ve Gülümser, 1996).  

 

Geleneksel tarımda yüksek verim artışı sağlamak için sentetik ilaç ve gübrelerin 

gereğinden fazla ve/ veya yanlış kullanımı sonucu, maliyet ve çevre kirliliği 

artmaktadır. Karışık ekim, bu sorunları azaltabilecek ekonomik ve ekolojik bir tarım 

tekniği özelliği de taşımaktadır.  Sürekli monokültür tarım yapılması, ekim nöbeti 

sistemlerinin gereği gibi uygulanmaması hastalık, zararlı ve yabancı ot 

populasyonlarının artmasına, bilinçsiz kullanılan pestisitler ise birçok faydalı böceğin 

ortadan kalkmasına ve biyolojik mücadelenin olumsuz etkilenmesine neden olurken 

(Akman ve Kara, 2001), karışık ekimde çeşitli bitki türlerinin bir arada olması bazı 

zararlı böcek, yabancı ot ve patojenlerin yoğunluğunu ve etkinliklerini azaltmaktadır 

(Perin, 1977 ; Risch ve ark., 1983 ; Dimitrios, 2010). Karışık ekim sistemi ; üretim için 

kullanılabilecek birbirini tamamlayan türlerin var olması, alanı ve işçiliği daha verimli 

kullanması, çevre faktörlerinden daha iyi yararlanmayı, değişken çevre koşullarında 

daha iyi bir verim stabilitesi ve toprak muhafazası sağlayabilmesi bakımından da 

avantajlı olabilmektedir (Tsubo ve ark. 2003). Kuru tarım alanlarında üretimi sınırlayan 
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en büyük faktör olan toprak neminin, toprak sıcaklığını düşürme yoluyla korunması için 

önerilen tekniklerden biri  malçlama olurken, diğeri karışık ekimdir ve canlı malç olarak 

da nitelendirilmektedir (Wilken, 1972 ; Tsubo vd., 2003). Karışık ekim, aynı zamanda 

toprağa daha fazla su girişi sağlaması ve erozyonu engellemesi nedeniyle de çok yararlı 

bir sistem olarak değerlendirilmektedir (Santalla vd., 2001 ; Kariaga, 2004).    

 

Bunlara karşılık, aynı alanda bir arada yetişen bitkilerin büyüme ve 

gelişmelerinde kullanmaları gereken ışık, su, besin maddeleri gibi ihtiyaçlarını 

karşılamak için birbirleriyle  rekabet etmesi sonucu, karışımdaki türlerden 

(komponentlerden) birinde veya ikisinde birden, verim ve/veya kalite özelliklerinde 

doğal olarak azalmalar olabilmektedir. Bu durum, aynı zamanda aynı kaynakları 

kullanan türlerin bir arada yetiştirilmesinde daha fazla ve daha etkili olarak 

görülmektedir. Farklı gelişme ve olgunlaşma dönemlerine sahip, su ve besin maddesi 

için toprak profilinin farklı kısımlarından faydalanan köklere sahip, birbirini 

tamamlayan bitkileri bir arada yetiştirmek ise üretim etkinliğini artırmaktadır 

(Weddington ve Edward, 1986 ; Willey,1990). Ayrıca azot fiksasyonu yapan ve 

yapmayan türlerin karışık ekimin birer komponenti olması da daha yüksek verimlilik 

sağlamaktadır (Seran ve Brintha, 2009 ; Seran ve Jeyakumaran, 2009).  

 

Karışık ekimden beklenen faydaların sağlanabilmesi için öncelikle uygun, ekim 

düzenlemelerinin belirlenmesi gerekmektedir çünkü çiftçilerin tecrübelerine dayanan, 

teknik temeli olmayan uygulamalar, beklenen verimliliği sağlayamamaktadır (Francis, 

1986). Karışık ekimde tahıl-baklagil birlikteliği en yaygın olanıdır ve bunda tahıllar asıl 

tür, baklagiller yardımcı tür olarak yer alır (Tsubo vd., 2003). Gövde yapıları ve kök 

sistemleri farklı olan bu bitkiler ışık, su ve besin maddelerinin kullanımını önemli 

ölçüde farklı yaptıklarından birbirleri ile daha iyi uyum sağlamaktadırlar (Willey, 

1990). Karışık ekimde yer alan baklagillerin bağladıkları (fiske ettikleri) azottan, 

yetişme dönemi boyunca diğer bitkiye ek azot sağlayarak daha etkin bir kaynak 

kullanımı sağladığı bilinmektedir (Patra vd.,1986 ; Dernek, 1987).  Bu yolla azotlu 

gübre gereksinimi de en düşük seviyede tutulabilmektedir (Ofori ve Stern, 1987).  
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Bütün bu faydaları  sağlama bakımından “mısır – bodur fasulye” birlikteliği iyi 

bir örnek olmaktadır ve kapama ekime göre %32-73 gibi daha yüksek gelirler sağladığı 

bilinmektedir (Şehrali ve Öztürk, 1983 ; Rao ve Morgado, 1984).  Bodur fasulye, sırık 

fasulyeye göre daha küçük bir habitüse ve daha az agresif bir büyümeye sahip 

olduğundan, mısırla olan rekabeti daha zayıftır ve mısır verimini daha az düşürmektedir 

(Davis ve Garcia, 1983 ; Clark ve Francis, 1985 ; Deniz, 1985).  Bodur fasulyenin 

birlikte olacağı diğer komponent  eğer erkenci bir mısır ise fasulyenin verimi, orta ve 

geççi mısır çeşitlerinin bulunduğu karışımlara girdiğinden daha yüksek olmaktadır 

(Cruz vd., 1984). Bunun yanı sıra sert mısırla birlikte ekilen fasulyenin veriminde % 55 

’e varan büyük bir  azalma görülmesine karşılık, şeker mısırla olan ekimlerde bu kayıp 

% 44 kadar olmuş ve en yüksek net gelir bu karışımdan elde edilmiştir (Santalla vd., 

2001). 

 

Bu çalışmada karışık ekim sistemi içinde kullanılan iki komponentten birisi olan 

kuru fasulye, halkımızın dört mevsimde de severek tükettiği, tanelerinde %20-30 

protein, %57-58 karbonhidrat bulunan, A ve B vitaminlerince zengin bir gıda maddesi 

olup, fazla taşlı, çakıllı olmayan her toprakta yetiştirilebilmektedir (Küçük, 2004). En 

önemli bitkisel protein kaynaklarından birisi olması yanında, lifli bir gıda olduğu için 

insanların sağlığı açısından da çok yararlı olan fasulye, “fakirin eti” olarak da 

nitelendirilmektedir.  

 

Ülkemizde fasulyenin  ekim alanı 2002 yılında ulaştığı 1,8 milyon dekardan, 

2008 de 980 bin dekara düşerken, üretim de geniş alanlardan küçük parsel 

yetiştiriciliğine doğru kaymaktadır. 2005 yılına kadar 3-4 kg olan kişi başına yıllık 

tüketim  2008 de 2,8 kg  düzeyine gerilemiştir. Türkiye kuru fasulye dışalımı yapan bir 

ülke konumundadır. Üretimin en fazla olduğu yer Orta Anadolu Bölgesi ve geçitleridir 

(Adak vd., 2010).  

 

Orta Anadolu Bölgesinin Batı Geçit Kuşağında yer alan Eskişehirde toplam 

tarım alanlarının (5,8 m.da) %23,4 ü sulanmaktadır. Ekolojisi, üreticilerinin sulu tarım 

ve fasulye yetiştiriciliği konusunda deneyimli olması, sınırları içinde ve yakın 

çevresinde köy çeşitleri ve yerel populasyonların oldukça zengin olması gibi nedenlerle 
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Eskişehir önemli bir kuru fasulye üretim yeridir. Ekim alanı 1998-2002 arasında 1422 

ile 1312 dekar arasında değişmiş (TUĐK, 2007), 2007 de 5056 dekar, 2010 da ise 3559 

dekar olmuştur (Anonim, 2011). Kuru fasulye üretimi yapan üç alt bölge içinde 

üretimin %50 sini veren 3. alt bölgede araziler çok parçalıdır (Anonim, 2002).  

 

Çalışmada yer alan ikinci tür olan şeker mısırı ; bileşiminde bulunan protein, 

yağ, karbonhidrat, Ca, P, Fe, K nedeniyle gıda değeri yüksek olduğundan (Okutan, 

1992), bütün dünyada ve ülkemizde tüketimi gititkçe artmaktadır (Öktem ve Öktem, 

2006). Şeker mısırı, diğer mısır alt türlerinin yetiştirildiği bütün alanlara uyum 

sağlayabilmektedir. Ülkemizde ıslah edilmiş şeker mısırı çeşitleri vardır fakat  halen 

üretilen ve tüketilen şeker mısırlarının büyük kısmı ithaldir (Gençtan vd., 2010).  

 

Şeker mısırı oldukça erken hasat edildiğinden, iyi bir ön bitkidir ( Ker, 1976 ; 

Öktem ve Öktem, 1999 ; Öktem, Öktem, Coşkun, 2004). Bu özelliği ile karışık ekimde 

birlikte yetiştirildiği diğer bitkiye daha uzun bir süre rekabetsiz bir yetişme olanağı da 

vermektedir. Koçanların hasadından sonra bitkinin arta kalan kısmı oldukça yeşil bir 

dönemde olduğundan, hasıl yem olarak ya da silaj yapımında kullanılabilmektedir.  

 

Orta Anadolu Bölgesinin geçit kuşaklarında ve bu kuşakta yer alan Eskişehir’in 

sulanabilen alanlarında en geniş ekilişler buğday, arpa, şeker pancarı ve ayçiçeği 

üretimine ayrılmaktadır. Yakın geçmişte şeker pancarı ekim alanlarının daraltılması 

amacıyla üretimine getirilen kota nedeniyle açığa çıkan alanlarda üretilebilecek ve 

getirisi nispeten yüksek olabilecek ürünler içinde tane ve silaj mısır öncelik almıştır. 

Daha önceleri de sözleşmeli melez mısır tohumu ve yemlik mısır üretimi yaptıkları için 

mısır tarımına yabancı olmayan Eskişehir üreticileri, mısır üretimine hızlı bir giriş 

yaparak ekim alanını genişletmişlerdir. Pancar için konulan kotanın kaldırılmasına 

karşılık, teşvikler ve sözleşmeli üretim sayesinde mısır üretimi artmış ve Eskişehir’de 

2007 de 6983 dekar olan tane mısır ekilişleri (TUĐK,  2007), 2010 da 7459 dekara 

ulaşmıştır (Anonim, 2011).  

 

Özel bazı firmaların Eskişehir ekolojisinin çok uygun ve yetiştiricisinin 

deneyimli olduğu görüşüyle, dondurma ve/veya konserve maksadıyla  şeker mısırı 
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ürettirdiği alanların gittikçe fazlalaştığı, ayrıca Eskişehir’de oldukça geniş bir alanı 

kaplayan küçük parçalı sebze üretim alanlarında Đstanbul ve Ankara’da pazarlanmak 

üzere taze tüketim için de şeker mısır üretiminin artmakta olduğu gözlenmektedir. 

 

Ülkemizde karışık ekim sistemi genellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz 

Bölgelerinde değişik şekillerde uygulanmakta ve karışık ekimde bitki kombinasyonları 

pazar isteklerine ve/veya ihtiyaçlara, yetiştirme mevsiminin uzunluğuna ve bitkilerin 

çevre koşullarına uyum yeteneklerine göre belirlenmektedir (Öz ve Uyanık, 1984 ; 

Pekşen ve Gülümser, 1995 ; Pekşen vd., 1999 ; Yılmaz vd., 2008). 

 

Bu çalışma, Eskişehir ve benzer ekolojiler için uygun olabilecek “şeker mısır-

bodur fasulye” karışık ekim düzenlemelerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 
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BÖLÜM 2 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 

 

2.1. Fasulye ile Đlgili Çalışmalar 

 

Tandon vd.(1957), fasulyede protein oranının %20,1-27,9 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir.  

 

Şehirali (1965), Ankara’da   48 bodur fasulye çeşidinin morfolojik ve biyolojik 

özelliklerini incelemiş ve bitki boyunu 19,9-26,1 cm, bakla uzunluğunu 8,2-12,6 cm, 

1000 tane ağırlığını 186-443 g verimi ise 84,1-132  kg/da arasında bulmuştur. 

 

Rutger (1968), 200 fasulyede  protein miktarlarını belirlemek üzere yaptığı 

araştırmada, bu oranın %17–31 arasında değiştiğini tespit etmiş ve protein miktarı 

üzerine çevrenin etkili olduğunu bildirmiştir. 

 

Akçin (1971), Erzurum’da16 fasulye çeşidi üzerinde 1969 ve 1970 yıllarında 

yaptığı çalışmada, bitki boylarını 17,8-49,7 cm, bitkide bakla sayısını 5,9-12,7 adet, 

bakla boyunu 7,0-12,1 cm, baklada tane sayısını 3,4-4,9 adet, protein oranını % 18,2-

31,5 olarak saptamıştır. Araştırıcı fasulyede bitki boyunun bir çeşit özelliği olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Şehirali (1971), Ankara’da Türkiye’de yetiştirilen bodur fasulye çeşitleri ile 

yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, bitki boylarının 19,2-26,1 cm, bakla sayılarının 3-

12 adet, bakla boylarının 8,2-12,6 cm, baklada tane sayılarının 2-8 adet ve 1000 tane 

ağırlıklarının 186-443 g arasında değiştiğini bildirmiştir.  

 

Aggarwal ve Singh (1973), Hindistan’da fasulyede verim ile bakla sayısı, 

baklada tane sayısı ve 1000 tane verimi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, verim ile incelenen özellikler arasında olumlu ilişki 
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belirlemişlerdir. Araştırıcılar,  bakla sayısı ile baklada tane sayısı arasında olumlu, bakla 

sayısı ile 1000 tane arasında ise olumsuz ilişki bulmuşlardır. 

 

Akçin (1975), Erzurum’da fasulye çeşitlerinin bazı kalite özelliklerini incelediği 

çalışmada, 100 tane ağırlığını 19,3–49,7 g, protein oranını ise  % 18,2– 31,5 olarak 

tespit etmiştir. 

 

Meshram (1977), fasulye çeşitlerinde, verimi etkileyen faktörler arasında en 

önemli özelliklerin tane ağırlığı ve bakla sayısı olduğunu bildirmişlerdir.   

 

Odabaş (1997), Samsun’da yaptığı çalışmada bodur fasulyede ilk bakla 

yüksekliğinin 17,6-21,4 cm arasında değiştiğini bildirmiştir. 

 

Westermann ve Crothers (1977), bodur fasulyede verimi etkileyen faktörlerden 

tane verimi ile bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve tane ağırlığı arasında olumlu 

ilişki olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Kayıtmazbatır (1978), Konya, Niğde ve Isparta’da yürüttüğü çalışmada, horoz 

çeşidinden Konya’da 144,7 kg/da, Niğde’de 109,3 kg/da, Dermason çeşidinden  ise 

Isparta’da 98,3 kg/da tane verimi elde ettiğini bildirmiştir. 

 

Özyurt (1980), 12 fasulye çeşidinin Tokat-Kazova koşullarına adaptasyonunu 

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, baklada tane sayısını 2-7 adet, 1000 tane 

ağırlığını 222-490 g, protein oranını % 22,6-27,8 ve tane verimini 119-336 kg/da olarak 

tespit etmiştir. 

 

Şehirali (1980), Ankara’da bodur fasulye çeşitlerinde verim ve bazı fenolojik ve 

morfolojik özellikler üzerinde yaptığı çalışmada, biyolojik verimleri 14,1-22,7 g, bitkide 

bakla sayısını 7,9-11,9 g, bitkide tane verimini 7,2-11 g,dekara tane verimini 65,9-113,6 

g, 1000 tane ağırlığını 321,7-391,9 g olarak saptamıştır. 
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Şehirali vd. (1980), Ankara’da fasulye çeşitlerindeki protein içeriği ve kalıtım 

derecelerini belirlemek için yaptıkları çalışmada, en yüksek protein oranını % 22,9 ± 

0,121 ile barbunya grubunda, en düşük protein oranını % 21.34 ± 0.182 ile tombul 

grubunda bulmuşlardır. 

 

Eser (1981), kuru fasulye tanelerinde protein oranının, çeşide, çevre şartlarına ve 

yetiştirme yöntemlerine bağlı olmakla beraber, genel olarak % 20–30 arasında 

değiştiğini ve proteinin hazmolabilirlik değerinin % 84.1 olduğunu bildirmiştir. 

 

Lima ve Mendes (1981), Brezilya’da fasulye çeşitlerinde verim ve verim 

özellikleri incelemişler ve verimin 54,7 kg/da ile 84,5 kg/da arasında, 1000 tane 

ağırlığının 145-165 g arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. 

 

Natarjan ve Arumugan (1981), Hindistan’da fasulye çeşitlerinde, tane verimi ve 

verim özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler ve araştırma sonucunda, tane 

verimi ile bitkide bakla sayısı, dal sayısı, bakla boyu, baklada tane sayısı ve tane ağırlığı 

arasında olumlu ve önemli ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Çiftçi ve Şehirali (1984), Ankara’da fasulye çeşitlerinde fenotipik ve genotipik 

farklılıklarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, bitki boyunu 17-164 cm, bitki 

ağırlığını 9,4- 48,8 g, bitkide bakla sayısını 4-23 adet, baklada tane sayısını 1,6-6,3 adet, 

1000 tane ağırlığını 134,2- 730 g arasında bulmuşlardır.  

 

Vural vd. (1986), Bornova-Đzmir’de bodur ve sırık fasulye çeşitlerinin tarımsal 

özelliklerini inceledikleri araştırmada, bakla sayısını 14,4-30,6 adet/bitki, baklada tane 

sayısını 2,9-4,3 adet, 1000 tane ağırlığını 206,6-462,3 g, tane verimini 160-300 kg/da 

olarak belirlemişlerdir. 

 

Azkan ve Yürür’ün (1987), Bursa’da fasulye genotiplerinin morfolojik ve 

biyolojik özelliklerini inceledikleri çalışmada, bitki boyunun 31,7- 47,1 cm, bitkide 

bakla sayısının 13,6-22,6 adet, baklada tane sayısının 2,4-4,7 adet, bitkide tane 
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veriminin 15-28,2 g, 1000 tane ağırlığının 154,2-536,9 g, tane veriminin 197,4-311,6 

kg/da arasında değiştiğini saptamışlardır.  

 

Akçin (1988),  gübreleme, sulama, iklim ve toprak yapısı gibi etmenlerin 

fasulyenin ham protein oranı üzerinde etkili olduğunu ve fasulyede protein oranının % 

23,3 olduğunu bildirmiştir. 

 

Karasu (1988), Bursa’da bodur fasulye çeşitlerinin tarımsal özelliklerini 

incelediği denemede, bitki boyunun 44,7-60,2 cm, bitkide bakla sayısının 21,6-25,4 

adet, bakla boyunun 7-13,2 cm, 1000 tane ağırlığının 479,8-550,3 g, tane veriminin 

220,7-264,7 kg/da ve tanede ham protein içeriğinin % 20,4-22,4 arasında olduğunu 

belirlemiştir. 

 

Özçelik ve Gülümser (1988), Gelemen-Samsun’da bodur fasulye çeşitlerinin 

verim ve verim öğelerini inceledikleri çalışma sonucunda, bitki boyları 35-46,5 cm, 

bitkide bakla sayıları 8,3-12,2 adet, baklada tane sayıları 2,7-3,7 adet, 1000 tane 

ağırlıkları 345-447 g ve tane verimleri 115-226 kg/da olarak tespit edilmiştir. Bakla 

boyu ile verim arasında olumlu ilişki belirlenmiştir. 

 

Zeytun ve Gülümser (1988), Çarşamba-Samsun’da bodur fasulyede bitki boyunu 

32-58 cm, baklada tane sayısını 3,3-5,9 adet ve 1000 tane ağırlığını 177,9-584,4 g 

arasında bulmuşlardır. 

 

Çiftçi (1992), Van’da fasulyede bakla sayısı, baklada tane sayısı ve 1000 tane 

ağırlığının verime önemli etki yaptığını belirtmiştir.  

 

Önder ve Özkaynak (1994), Konya’da bodur fasulye çeşitlerinde protein 

oranının % 20-27,1 olarak değiştiğini belirlemişlerdir. 

 

Yılmaz ve Çiftçi (1994), Van’da fasulye çeşit ve hatlarının, verim ve verim 

unsurlarını belirlemek için yaptıkları çalışmada, bitkide bakla sayısını 14,2-23,2 adet, 
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baklada tane sayısını 3-5,6 adet, 1000 tane ağırlığını 175,3- 465 g ve tane verimini 

113,6-185,1 kg/da olarak bulmuşlardır. 

 

Akman (1995), Tokat’da bodur fasulye ile yürüttüğü çalışmasında, baklada tane 

sayısının 2,5 ile 4 arasında değiştiğini saptamıştır.  

 

Bozoğlu (1995), Samsun koşullarında yedi farklı çevrede yürüttüğü ve fasulye 

çeşit ve hatlarında morfolojik ve biyolojik özellikleri incelediği araştırmasında, bitki 

boyunun 31,5-81,7 cm, 1000 tane ağırlığının 159,6-520,9 g, tane veriminin 162,7-237,7 

kg/da arasında değişkenlik gösterdiğini, korelasyon analizi sonucuna göre, bitki boyu ile 

bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve verim arasında olumlu ve önemli ilişki 

olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, fasulyede bitki boyunun kalıtım derecesini %84 gibi 

yüksek bir düzeyde bulduğunu bu nedenle bu özelliğe çevre veya uygulamaların 

etkisinin az olduğunu, bodur fasulyede ilk bakla yüksekliğinin ortalama 13,6 cm 

olduğunu, bu özelliğin kalıtım derecesinin %57 gibi düşük bir düzeyde olması 

nedeniyle ve çevre faktörlerinden etkilendiğini bildirmiştir. 

 

Önder ve Akçin (1995), Konya’da bodur kuru fasulye çeşitlerinde protein 

oranını % 19,4 ve % 21,6 olarak belirlemişlerdir. 

 

Akdağ ve Tayyar (1996), Tokat’da  bodur fasulyede bitkide tane veriminin12,6-

13,3 g arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

 

Önder ve Sade (1996), Konya’da bodur fasulyede bitkide bakla sayısını 13,5 

adet, bakla boyunu 9,4 cm, baklada tane sayısını 2,7 adet, tane verimini 231 kg/da ve 

1000 tane ağırlığını 403,3 g olarak belirlemişlerdir.  

 

Önder ve Şentürk (1996a), Karaman koşullarında bodur fasulye üzerinde 

yürüttükleri çalışmada, bitki boyunu 43,5-51,7 cm, bitkide bakla sayısını 21-22,9 adet, 

baklada tane sayısını 3,6-5,9 adet, 1000 tane ağırlığını 173,3-463,3 g, tane verimini 

377,7-389,4 kg/da ve protein oranını % 23,7-25,9 olarak belirlemişlerdir. Araştırmada, 
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bitki boyu ile 1000 tane ağırlığı arasında olumlu ve önemli, baklada tane sayısı ile 1000 

tane ağırlığı arasında ise olumsuz ilişki belirlenmiştir. 

 

Önder ve Şentürk (1996 b), Karaman koşullarında bodur fasulyede, bitki boyunu 

35,2-45,9 cm, bitkide bakla sayısını 13,8-22,3 adet, baklada tane sayısını 3,1-5,6 adet, 

1000 tane ağırlığını 168,3-438,3 g, tane verimini 390,2-413,2 kg/da ve protein oranını 

% 22,9-24,9 olarak belirlemiştir. 

 

Ranalli (1996), Đtalya’da bitki başına bakla sayısının yüksek olduğu fasulye 

hatlarında tohum veriminin arttığını, 1000 tane ağırlığının baklada tohum sayısı ile, 

bitkide tane veriminin bakla sayısı ve baklada tane sayısı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 

 

Bozoğlu ve Gülümser (1998), Samsun merkez, Bafra, Çarşamba ve Ladik 

ilçelerinde yaptıkları ve fasulyede verim ve verim özelliklerinin “genotip x çevre” 

interaksiyonlarını inceledikleri çalışmada bakla sayısını 9,4-15,8 adet, 1000 tane 

ağırlığını 159,6-520,9 g, tane verimini 162,7-237,7 kg/da arasında belirlemişlerdir. 

Deneme sonucunda çeşit, çevre ve “çeşit x çevre” interaksiyonlarının, tane verimi ve 

diğer tüm özelliklere etkileri önemli bulunmuştur. 

 

Anlarsal vd. (2000), Çukurova koşullarında fasulye çeşitlerinin verim ve verim 

komponetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürüttükleri denemede, bodur 

fasulye çeşitlerinde bitki boyunun 38,6-50,7 cm, bakla sayısının 11,4-18 adet, baklada 

tane sayısının 2,3-3,1 adet, bitkide tane sayısının 25,2-47,5 adet ve tane veriminin 57,4-

119,6 kg/da arasında değişim gösterdiğini,  tane verimi ile 1000 tane ağırlığı arasında 

olumlu ve önemli ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir. 

 

Önder ve Babaoğlu (2001), Konya’da fasulye çeşitlerinde protein oranını tespit 

etmek için yaptıkları çalışmada, çeşitlerin protein oranının  % 20,4 ile % 25,4 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. 

 

Elkoca ve Kantar (2004), Erzurum’da bodur fasulyede bitki boyunu 44,1-76,8 

cm, bakla sayısını 11,3-17,3 bakla uzunluğunu 9,4-12,5 cm, baklada tane sayısını 3,5-
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4,2 adet, 1000 tane ağırlığını 283,4-426,6 g ve verimi 181-272,1 kg/da olarak 

saptamışlardır.  

 

Pekşen (2005), Samsun koşullarında fasulyede verim ve verim komponentlerini 

incelediği çalışmada bitki boyunu 24,6-72,3 cm, bakla sayısını 7,2-13,5 adet, bakla 

uzunluğunu 8,4-10,6 cm, baklada tane sayısını 3,2-6,1 adet, 100 tane ağırlığını 17,8-

52,9 g, bitki başına tane verimini 4,5-14,9 g olarak bulmuştur. 

 

Pekşen ve Gülümser (2005), Samsun’da bazı fasulye çeşitleri ile fasulye 

populasyonlarının, tane verimi ve verim özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve ilk 

bakla yüksekliğini 6,2- 17,8 cm, bakla sayısını 4,5-25,8 adet, bakla uzunluğunu 6,8-10,9 

cm, baklada tane sayısını 2,3-6,4 adet, bitkide tane sayısını 9,2-78 adet arasında 

bulmuşlardır. Araştırıcılar, tane verimi ile bitki boyu arasında, tane verimi ile bakla 

sayısı, bitkide tohum sayısı, bakla uzunluğu, ilk bakla yüksekliği arasında olumlu ve 

önemli ilişki saptamışlardır.  

 

Şehirali vd. (2005), Tekirdağ koşullarında bodur fasulyede bitki boyunu 21,5-34 

cm, bakla sayısını 3,9-14,1 adet, tane sayısını 2,1-4,2 adet, 1000 tane ağırlığını 304,7-

464 g, tane verimini 36,7-237,7 kg/da arasında bulmuşlardır.  

 

Gonzalez vd. (2006), Đspanya’da ticari fasulye çeşitlerinde, genotip ve çevre 

etkilerini inceledikleri çalışmada, verimin çevre şartlarından etkilendiğini, verimi 

yüksek çeşitlerin protein oranlarını da yüksek bulduklarını açıklamışlardır.   

 

Sözen (2006), Artvin ve çevresinin  fasulye genotiplerinin tarımsal özelliklerini 

incelediği çalışmasında, bitki boyunu 20-310 cm, bakla sayısını 11,6 adet, bakla 

uzunluğunu 4,2 cm, baklada tane sayısı 1-9 adet, 100 tane ağırlığını 16.2-80.6 g 

arasında bulduğunu bildirmiştir. 

 

Cengiz (2007), Eskişehir ve Sakarya’da yetiştirilen önemli kuru fasulye 

çeşitlerinin kalite özelliklerini incelediği çalışmada, Eskişehir-855, Karacaşehir-90, 

Şehirali-90, Şahin-90, Yunus-90, Göynük-98, Akman-98, Önceler-98, Noyanbey-98, 
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Yakutiye-98, Aras-98, Zülbiye, Akdağ çeşitlerinde,  100 tane ağırlığının 17,5-46,4 g, 

protein oranının ise % 19,3 – 23,7 arasında değişim gösterdiğini, öne çıkan kuru fasulye 

çeşitlerinin Eskişehir için, Noyanbey-98, Göynük-98, Aras-98, Akman-98, Yakutiye-98 

çeşitleri olduğunu belirtmiştir. Araştırıcı, çeşitlerin kalite değerleri üzerine genotip, 

yetiştirme yeri, toprak ve iklim özellikleri (sıcaklık, yağış, gün uzunluğu), olgunlaşma 

durumu, hastalık ve zararlılar, depolama koşulları gibi faktörlerin etkisinin büyük 

olduğunu bildirmiştir. 

 

Deniz (2008), Gevaş-Van yerel fasulye hatlarında, bitki boyunu 54,3-330,7 cm, 

bakla sayısını 8,7-108,9 adet, baklada tane sayısını 1,8-6,6 adet, 1000 tane ağırlığını 

221-825 g, verimi 47,7-650,1 kg/da, protein oranını % 18,2-24,8 olarak belirlediğini 

bildirmiştir.   

 

Kahraman (2008), Konya’da bodur kuru fasulye populasyonları arasındaki 

genetik farklılıkların ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı 

araştırmada, 38 populasyon ile 4 tescilli fasulye çeşidi kullanmıştır. Araştırıcı, tanelerin 

protein oranlarını Keldhal cihazı ile %20,1-28,6 arasında bulmuştur. Kullanılan genotip 

sayısı arttıkça, protein oranlarındaki değişkenliğinde arttığını belirten araştırıcı, 

genotipler arasındaki bu farklılığın iklim şartlarının protein oranı üzerine yaptığı etkiler 

ve kullanılan materyalin genetik yapılarının farklılığından ileri geldiğini ileri sürmüştür.  

 

Karasu ve Öz (2008), Bursa’da farklı olgunlaşma döneminde hasat edilen 

fasulye tohumlarının bazı özelliklerinin belirlenmesi için yürüttükleri çalışmada, 100 

tane ağırlığının 27,4-45,5 g arasında değişim gösterdiğini saptamışlardır. 

 

Ülker (2008), Konya’nın Sarayönü ve Çumra ekolojik koşullarında fasulye 

genotiplerinin  performanslarının belirlenmesi ve uygun fasulye genotiplerinin tespiti ile 

tane verimi, bazı agronomik ve kalite özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yürüttüğü 

çalışmada, bitki boyu 38,6-86,7 cm, bakla sayısı 11,6-25,2 adet, baklada tane sayısı 3,5-

4,9 adet, bakla boyu 8,6-10,8 cm, verim 162,9-476,9 kg/da, 1000 tane ağırlığı 249,1- 

455. g, protein oranı % 19,5-26,6 arasında değişim göstermiştir. Araştırıcı, bakla ve tane 
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sayısının yüksek olmasının verimi etkilediğini, protein oranı ve incelenen diğer 

özelliklere, genotipin yanı sıra çevre şartlarının da etkili olduğunu bildirmiştir.  

 

Dumlu (2009), Doğu Anadolu Bölgesi’nin değişik fasulye (Phaseolus vulgaris 

l.) genotiplerinin, fenolojik ve morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yürüttüğü 

denemede, bitki boyunu 42,2-73,3 cm, bakla sayısını 4,5-10 adet, bakla uzunluğunu 7,3-

11,8 cm, baklada tane sayısını 2 - 4 adet ve verimi 220,8-528,2 g/m2  olarak tespit 

etmiştir. 

 

Hakyemez ve Gökkuş (2009), Çanakkale koşullarında  Yunus-90, Göynük-90, 

Şehirali-90, Karacaşehir-90, Akman-98, Yakutiye-98, Terzibaba, Aras-98, Saraycık 

çeşitlerinin verim ve verim unsurlarını incelemişler ve bakla enini 8,9-10,2 mm, bakla 

boyunu 9,1-10,9 cm, bakla sayısını 15,9-19,9 baklada tane sayısını 3,3-4,8 adet, 100 

tane ağırlığını 17,4-53,5 g, tane verimini 96-116,4 kg/da olarak belirlemişlerdir.  

 

Kahraman ve Önder (2009 a), Konya’da fasulye genotiplerinin verim ve bazı 

verim özelliklerini incelemişlerdir. Çalışmada, genotiplerde bakla sayısı 10,1-42,8 

adet/bitki, baklada tane sayısı 3,4-7,7 adet, bitki boyu 31,2-112,2 cm, 1000 tane ağırlığı 

239,8-416,2 g arasında bulunmuştur. 

 

Kahraman ve Önder (2009 b), Konya’da bodur fasulye genotiplerinin bazı kalite 

özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, genotiplerde 

protein oranları % 20,1-28,6, en yüksek P oranı %0,51, K oranı % 2,03, Ca oranı % 

0,19, Mg oranı % 0,13, Fe 53 ppm, Mn 95,8 ppm, B 16,1 ppm, Zn 30,9 ppm, Cu 10 

ppm, Mo 16,.5 ppm olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre protein 

oranı ile P, Mg, Fe arasında olumlu ve önemli, diğer elementler arasındaki ilişkiler 

önemsiz bulunmuştur. 

 

Karasu vd. (2009), Mustafakemalpaşa-Bursa’da yürüttükleri çalışmada bitki 

boyunu 52,1-58,1 cm, bakla sayısını 15,5-16,5 adet, 1000 tane ağırlığını 441,6-463,1 g, 

verimi 174,2-187 kg/da olarak belirlemişlerdir. 
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Özata ve Yılmaz (2009), Ordu ekolojisinde kuru fasulye çeşitlerinde belirlenen 

bazı tarımsal ve bitkisel karakterlerin, çeşit ve tane verimleri ile olan ilişkilerini 

araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, bitki boyu 42,2-59,1 cm, bakla sayısı 11,5-20,1 , 

baklada tane sayısı 3,8-5,8 adet, bitki ağırlığı 10,7-15 g, 100 tane ağırlığı 18.9-51,1 g ve 

protein oranı % 20,4-22,5 olarak belirlenmiştir. 

 

Tam ve Toğay (2009), Van koşullarında fasulyede verim ve verim ögelerini 

inceledikleri araştırmada, bitki boyu 24,5-31,4 cm, ilk bakla yüksekliği 13,9-17,5 cm, 

bitkide bakla sayısı 8,8-13,1 adet, bitkide tane sayısı 24,2-42,9 adet, tane verimi 131,4-

159,8 kg/da, 100 tane ağırlığı 29,3-37,6 g olarak saptanmıştır.  

 

 

2.2. Şeker Mısırı ile Đlgili Çalışmalar 

 

Brandao (1980), tanenin olgunlaşmaya başladığı ilk günlerde glikoz ve früktoz 

içeriğinin yüksek olmasına karşın, olgunlaşmayla birlikte glikoz ve früktoz kapsamında 

önemli düşüşler meydana geldiğini, sakaroz içeriğinin ise ilk günlerde düşük olduğunu 

fakat tozlanma sonrası 25’inci günde maksimum düzeye ulaştığını bildirmiştir. 

 

Cobb ve Hannah (1981), şeker mısır tanelerindeki şekerin sakaroz olduğunu, 

maltoz, glukoz ve fruktoz oranlarının son derece düşük olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Ducanes (1984), Filpinler’de şeker mısırın kalitesini inceledikleri araştırmada, 

en iyi kalitenin koçan püskülü çıkışından sonraki 28-32 günler içindeki hasatlardan elde 

edildiğini belirtmiştir. 

 

Bebic ve Radosavljevic (1985), şeker mısırında sakaroz içeriğinin en yüksek 

seviyeye tozlanmadan sonraki 26 gün içinde ulaştığını ve bundan sonra düştüğünü 

belirtmişlerdir. 
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Kün (1985), şeker mısırda koçan püskülü çıkışından 3 hafta sonra tanede %5-6 

şeker ve %10-11 nişasta bulunduğunu, bundan birkaç gün sonra şeker oranı azalırken 

nişasta oranının hızla arttığını ve tanenin giderek sertleştiğini bildirmiştir. 

 

Supapun ve Pornpun (1985), Tayland’da şeker mısırda protein miktarının, koçan 

püskülü çıkışından 10-30 gün sonra maksimuma ulaştığını, tanedeki glikoz ve fruktozun 

koçan püskülü çıkışından 5 gün sonra, sakaroz miktarının ise 20 gün sonra en üst 

seviyeye çıktığını bildirmişlerdir. 

 

Michaels ve Andrew (1986), şeker içeriğinin önemli bir kalite kriteri olduğunu, 

her hibrit çeşitte sakaroz birikiminin, melezlemede kullanılan kendilenmiş hatların 

kombinasyonuna göre belirlendiğini bildirmişlerdir. 

 

Marshall (1987), genellikle insan gıdası olarak süt olum devresindeyken taze 

olarak tüketilen ve konserve ya da dondurulmuş gıda olarak da yararlanılan şeker 

mısırın, tanelerindeki yüksek lezzet kalitesini uzun süre koruyamaması nedeniyle ciddi 

bir hasat periyodu sınırlamasına sahip olduğunu belirterek, bu lezzet kalitesinin hasattan 

sonra çok hızlı olarak kaybolabileceği ifade etmiştir. 

 

Burgmans ve Lill (1988), Yeni Zelanda’da şeker mısır çeşitlerinin işleme ve taze 

tüketimi üzerine yaptığı bir çalışma sonucunda, taze koçanın vitrinde sekiz gün 

kalabildiğini, fakat bu dönemde suda eriyebilir kuru madde oranının hızla düştüğünü 

belirlemiştir.  

 

Rogers ve Lomman (1988), Avustralya’da yaptıkları çalışmada şeker mısırında 

tek koçan ağırlığının çeşide, bitkideki koçan sayısına ve birim alandaki bitki sayısına 

bağlı olarak değişebildiğini, taze tüketimde tek koçan ağırlığının pazar değerini 

belirleyen bir karakter olduğunu ve 250 g ve üzeri ağırlıktaki koçanların pazarlama 

kıymeti olduğunu, 330 g ya da daha yüksek ağırlıktaki koçanların pazar değerinin 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Araştırıcılar, koçan boyunun da önemli olduğunu ve 

tüketicilerin 12 cm den daha uzun ve iri koçanları tercih ettiklerini, birim alanda koçan 

sayısının fazla olmasının ise ortalama koçan ağırlığını düşürdüğünü bildirmişlerdir.     
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Anonim (1989), Merit çeşidinde çıkıştan olgunlaşmaya kadar geçen sürenin 70-

90 gün, bitki boyunun 240 cm, ilk koçan yüksekliğinin 76,2 cm, koçan uzunluğunun 24-

27 cm, koçanda sıra sayısının 14 adet olduğunu belirtmiştir.  

 

Morales ve Carangal (1989), Filipinler’de şeker mısırda yeşil koçan veriminin, 

olgunlaşma süresinin 80. gününde en yüksek seviyeye çıktığını belirtmişlerdir. 

 

Peck ve Macdonald (1989), şeker mısır bitkisinin taze koçan ağırlığının 278-368 

g arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

Anonim (1990), şeker mısır çeşitlerinin konserveye uygunluklarının tespiti için 

Bursa Gıda Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırmalarda, şeker mısır çeşitleri 

arasında, fiziksel ve kimyasal özellikler yönünden farklılıklar olduğu belirlenmiştir. 

Konserve edilecek mısırlarda, suda çözünür kuru madde ve şekerlerin mümkün olduğu 

kadar fazla; nişasta, ham selüloz ve alkolde çözünmeyen maddelerin ise düşük olması 

gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca dokular arasında çok miktarda gaz olması nedeniyle, 

haşlama işlemi yapıldıktan sonra mutlaka konserve edilmesi gerektiği de 

vurgulanmıştır. 

 

Lee ve Choi (1990), Kore’de şeker mısırda, yapraklı koçan ağırlığını 230 g, 

yapraksız koçan ağırlığını ise 150 g olarak bulmuşlardır. 

 

Koçak (1991), Samsun koşullarında şeker mısırda taze koçan verimini 1302,2-

2221,1 kg/da arasında bulduğunu,  şeker mısırda bitki boyu ve koçanda sıra sayısının 

genetik özellik olduğunu, ilk koçan yüksekliğinin genetik ve çevre etkisinde olduğunu 

belirtmiş ve koçan uzunluğu ile koçanda tane sayısı ; koçanda sıra sayısı ile koçanda 

tane sayısı ; yaş koçan verimi ile koçanda tane sayısı arasında olumlu ve önemli ilişki  

belirlediğini bildirmiştir. 

 

Somsak (1991), Tayland’da yürüttüğü çalışmada şeker mısırında, bitki boyunu 

260,4 cm ile 275,2 cm, bitkide yaprak sayısını 13,8-14.3 adet, % 50 tepe püskül çıkış 
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süresini 46,2-51 gün, % 50 koçan püskülü çıkış süresini 51-57,5 gün, koçan sayısını 

1,9-2 adet, koçan boyunu 20,8-23,1 cm, koçan ağırlığını 231,1-263,4 g olarak 

bulmuştur. 

 

Okutan (1992), Tokat ekolojik koşullarında şeker mısırı çeşitlerinde dekara 

toplam kavuzlu koçan verimini 1133,7-1842,1 kg/da olarak belirlemiştir. Araştırıcı, 

koçanda tane sayısının koçan ağırlığını önemli ve olumlu etkilediğini, koçanda tane 

sayısı ile sırada tane sayısı arasında da önemli ve olumlu ilişki olduğunu saptamıştır.   

 

Prawit vd. (1992), tarafından Tayland’da yapılan bir çalışmada, şeker mısırında 

bitki boyu 170-206 cm olarak bulunmuştur. 

 

Sencar vd. (1992),  Tokat’da taze tüketim amacıyla şeker mısırının birinci ve 

ikinci ürün olarak başarıyla yetiştirilebileceğini, vejetasyon süresi uzun çeşitler ve hibrit 

çeşitlerin dekara koçan veriminin, erkenci hibrit ve kompozit çeşitlere göre daha yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Sumitra vd. (1992), Tayland’da yaptıkları çalışmalarında, şeker mısırda  % 50 

koçan püskülü çıkışından itibaren 16-22 gün sonra en uygun hasat zamanın geldiğini 

tespit etmişlerdir. 

 

Koçak ve Köycü (1994), Samsun’da yürüttükleri çalışmalarında, şeker mısırda 

taze koçan veriminin 1302,1-2221,1 kg/da arasında değiştiğini, incelenen özellikler 

bakımından çeşitler arasında farklılıklar bulunduğunu belirtmişlerdir.  

 

Park vd. (1994), Kore’de şeker mısırda, farklı depolama koşullarında şeker 

içeriğinin değişimini inceledikleri çalışmada, optimum hasat zamanının, çeşitlere göre 

koçan püskülü çıkışından itibaren 15-20 ile 20-25 gün arasında değiştiğini bulmuşlardır. 

 

Cesurer (1995), Kahramanmaraş’da şeker mısırı çeşitleri ile yürüttüğü 

çalışmada, dekara taze koçan verimi bakımından Merit çeşidinin ilk sırayı aldığını, 

dekarda en yüksek taze koçan veriminin 50 cm sıra arasında elde edildiğini bunun 
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konserve ve salamura yapıldığında önemli olduğunu ; bitki boyu ile ilk koçan 

yüksekliği, koçan uzunluğu, koçanda tane sayısı, sırada tane sayısı, tek koçan ağırlığı, 

kavuzsuz taze koçan verimi arasında önemli ve olumlu ilişki bulunduğunu ; ilk koçan 

yüksekliği ile koçanda tane sayısı, sırada tane sayısı, tek koçan ağırlığı, kavuzsuz taze 

koçan verimi arasında önemli ve olumlu ilişki bulunduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, 

koçanda tane sayısının en fazla Merit çeşidinden elde edildiğini, koçanda tane sayısı ile 

tek koçan ağırlığı ve kavuzsuz taze koçan verimi arasında önemli ve olumlu ilşiki 

bulduğunu ; tek koçan ağırlığının da en yüksek olarak Merit çeşidinde tespit edildiğini 

ve bu özelliğin kavuzsuz taze koçan verimi ile önemli ve olumlu ilişkisi olduğunu ; 

kavuzsuz taze koçan veriminde de Merit çeşidinin en yüksek değeri verdiğini 

bildirmiştir. 

 

Azanza vd. (1996), tüketim (yeme) kalitesiyle ilişkili diğer tane karakterleri ile 

birlikte, °Brix ve seker (sakaroz) değerlerinin su ve sh2 tipli çeşitlerde önemli bir 

şekilde değiştiğini, °Brix değerinin su tipli çeşitlerde 20,8, sh2 tipli çeşitlerde 8 olarak, 

sakaroz değerlerini de sırasıyla 9,1 ve 29,7 olarak saptandığını bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar nem içeriği azaldığı zaman, nişasta seviyesinin arttığını ve  hasattaki 

ortalama nem içeriğinin su tipindeki çeşitlerde % 75,7, sh2 tipindeki çeşitlerde % 77,6 

olduğunu belirlemişlerdir. 

 

Dorvedic vd. (1996), Belgrad-Sırbistan’da şeker mısırı üzerinde yaptıkları 

denemede, çıkıştan hasada kadar geçen süreyi 71 gün olarak bulmuşlar, ayrıca bitki 

başına 1,3 koçan elde etmişlerdir. 

 

Cesurer ve Ülger (1997), Kahramanmaraşta Jubilee, Merit ve Reward şeker 

mısır çeşitlerinin tane olarak hasat edilebilmesi ve ekim zamanlarının etkilerini 

inceledikleri çalışmada, en yüksek koçanda tane ağırlığının Merit çeşidinden alındığını, 

tane veriminin yıllara göre değişiklik gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

 

Miles (1997), Washington State-A.B.D.’ de yaptığı araştırmalarda, şeker 

mısırında bitki boyunu 172-204 cm koçan boyunu 14-17 cm arasında tespit etmiştir. 
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Ocakdan (1997), Tokat’da yürüttüğü çalışmasında bitki boyunun 143,1-226,3 

cm arasında değiştiğini ve bu özelliğin genetik yapıyla yakından ilgisi olduğunu, en 

uzun boyu Merit çeşidinde bulduğunu ; ilk koçan yüksekliğinin 35,1-82 cm arasında 

olup, en yüksek değerin Merit çeşidinde saptandığını, bu özelliğinde daha çok genetik 

olduğunu, uzun boylu çeşitlerde yüksek, kısa boylularda düşük bulunduğunu ; koçan 

boyunun 17,7- 20,1 cm arasında değiştiğini  en düşük koçan boyunun Merit ‘te tespit 

edildiğini ve bu özelliğin çeşide, ekim zamanına ve çevreye bağlı olduğunu ; tek koçan 

ağırlığının 171,9-264,6 g olarak saptandığını, en yüksek değerin Merit çeşidinde 

görüldüğünü, bu özelliğe çeşidin genetik yapısının yanında ekim zamanı, çevre ve 

yetiştirme tekniklerinin etkili olduğunu ; koçanda sıra sayısının 13,7-17,9 arasında 

değiştiğini ve en fazla  sıranın Merit çeşidinde bulunduğunu ; koçanda tane sayısının 

427,7-613,6 arasında değiştiğini, en yüksek değerin Merit çeşidinde bulunduğunu , bu 

özelliğin genetik olduğunu ; dekara toplam koçan sayısının 6421,6-7969,7 olarak 

belirlendiğini, dekara taze koçan veriminin ise 1100.8-1733.8 kg/da olarak bulunduğunu 

ve en yüksek verimi Merit çeşidinin verdiğini bildirmiştir. Araştırıcı, şeker mısırının 

olgunlaşma süresini 93-113 gün arasında tamamladığını, çevre şartlarına bağlı olarak 

çeşitlerin olgunlaşma sürelerinin 6-19 gün arasında uzayabileceğini vurgulamıştır.     

 

Öktem (1997), Harran-Şanlıurfa’da şeker mısır çeşitleri üzerinde yaptığı 

araştırmada, bitki boyunu 199,2-200,3 cm, koçan uzunluğunu 21,2- 23,3 cm, koçanda 

tane sayısını 649-687,6 adet olarak bulmuştur. 

 

Sencar vd. (1997), Tokat’da ekim zamanı ve bazı yetiştirme tekniklerinin, şeker 

mısırda bazı özelliklere etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları denemede, koçan boyu, 

tek koçan ağırlığı, dekara koçan verimi dışında diğer özellikler bakımından çeşitler 

arasında önemli farklar bulmuşlardır.  

 

Çetiner (1998), Çukurova koşullarında Merit şeker mısırı çeşidinde koçanda tane 

sayısını 502,2, koçanda tane ağırlığını 104,3 g , , koçan uzunluğunu 17,2 cm , kavuzlu 

taze koçan ağırlığını 269,4 g, kavuzsuz taze koçan ağırlığını 199,2 g , tane verimini 

941,7 kg/da olarak saptamıştır. 
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Peet (1998), North Carolina-USA’de yürüttüğü çalışmada şeker mısırın çıkıştan 

hasada kadar geçen gün sayısının 64-94 gün arasında değiştiğini, Merit çeşidinin hasada 

kadar geçen gün sayısı açısından 70-80 günlük çeşitler arasında yer aldığını bildirmiştir. 

 

Öktem ve Öktem (1999), Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürüttükleri 

çalışmalarda taze koçan verimi, tek koçan ağırlığı, koçan boyu ve çapı, koçanda tane 

sayısı gibi özellikler bakımından, şeker mısırı çeşitleri arasında önemli farklılıklar 

belirlemişlerdir. Araştırıcılar, dekara ortalama en yüksek taze koçan 1589 kg ve tane 

verimini 645 kg ; Merit çeşidinde, en düşük değerleri ise şeker mısırı populasyonunda 

tespit etmişlerdir.   

 

Schultheis (1999), North Carolina-A.B.D de  yaptıkları çalışmada şeker mısırın 

koçan püskülü çıkışından 18-20 gün sonra hasat olgunluğuna geldiğini belirtmiştir. 

 

Uçkesen (2000), Tekirdağ’da Merit, Honey Bantam, Tim-88 ve açık tozlanan bir 

şeker mısır çeşidinin birinci ve ikinci ürün olarak yetiştirme olanaklarını incelemiştir. 

Araştırmada, ilk koçan yüksekliği iki yılda da en fazla olarak Merit çeşidinde 

belirlenmiştir. Bu değerler birinci yıl 40,4 cm, ikinci yıl ise 65 cm olarak bulunmuştur. 

Çeşitler bitki başına birer koçan vermişlerdir. I.ve II. üründe yapraksız koçan ağırlığı en 

yüksek 300,9 g ile Merit çeşidine ait olmuştur. Koçanda tane sayısı en yüksek olarak 

ikinci yıl  581,4 adet ve birinci yıl ikinci ürün ekilişlerinde ve birinci yıl  I. ürün 

ekilişinde 536,2 adet ile Merit çeşidinde görülmüştür. Merit çeşidi bitki boyu, ilk koçan 

yüksekliği, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, koçanda toplam tane sayısı, koçan 

verimi açısından diğer çeşitlere göre daha üstün özelliklere sahip olmuştur. 

 

Gençtan ve Uçkesen (2001) Tekirdağ’da ana ve ikinci ürün olarak yetiştirdikleri 

şeker mısırlarında yapraklı koçan ağırlığının 199,8-329,8 g  arasında değiştiğini ve en 

yüksek yapraklı koçan ağırlığını 295,9 g ile Merit çeşidinde belirlediklerini 

bildirmişlerdir. Yapraksız koçan ağırlığı 115,3 – 300,9 g arasında değişirken, bu 

bakımdan en yüksek değer 224,7 g ile Merit çeşidinde belirlenmiştir. Yapraksız koçan 

uzunluğu 17,6-20,7 cm arasında değişmiş, incelenen melez çeşitler arasında bir fark 

bulunamamış, Merit 19,9 cm ile ilk grupta yer almıştır. Koçanda sıra sayısı 11,1-16,9 
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olarak elde edilmiş, en yüksek değer 15,1 ile Merit çeşidinde bulunmuştur. Sırada tane 

sayısı 18,7- 40,5 arasında değişirken Merit 34.7 adet ile en yüksek değeri vermiştir. 

Çeşitlerin olgunlaşma süreleri 65-96 gün olmuş, Merit 82,2 günde olgunlaşmıştır. Merit 

veriminin yüksekliği nedeniyle hem ana hem de ikinci ürün olarak yetiştirilebilir. 

 

Tracy (2001), Brezilya’da şeker mısırı süt olum dönemi sonunda hasat 

edildiğinde, diğer mısır alt türlerinden daha fazla şeker oranına sahip ve besin değerinin 

oldukça yüksek olduğunu belirtmiştir. Diğer mısır türlerinde % 1-3 olan toplam şeker 

oranı, şeker mısırlarında çeşide bağlı olarak % 4-12 arasında değişmekte olup, toplam 

şekerin yaklaşık % 60-70’ini sakaroz, % 10-15’ini glikoz, %10-15’ini fruktoz ve % 

5’ini maltozun oluşturduğunu ifade eden araştırıcı ayrıca, mısır alt türleri arasında en iri 

embriyoya sahip olması nedeniyle seker mısırının, en yüksek yağ ve protein oranlarına 

da sahip olduğunu belirtmiştir.  

 

Kara ve Akman (2002), Isparta koşullarında şeker mısırında (Zea mays 

saccharata) verim ve koçan özellikleri üzerine yaptıkları incelemelerde, Merit hibrit (F1 

) şeker mısırı çeşidinde ortalama koçan boyunun 19,2-20,9 cm, koçandaki tane sayısının 

713-720 adet tek koçan ağırlığının 320,3-329,7 g , koçan veriminin 1771-2039 kg/da 

arasında değiştiğinini saptamışlardır.  

 

Turgut ve Balcı (2002), Bursa koşullarında şeker mısırı çeşitlerinde, değişik 

ekim zamanlarının taze koçan verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmada, Bonanza, Jubilee, Merit ve Reward çeşitlerinde bitki boyu 

93,5- 154,9 cm, ilk koçan yüksekliği 43,9-58,8 cm, koçan uzunluğu 17,9-20,6 cm, taze 

koçan ağırlığı 179,4-204 g, bitkide koçan sayısı 1,4-1,7 ve taze koçan verimi 1653,4-

1954,8 kg/da arasında değişmiştir. Çeşitler arası farklılıklar bitki boyu, ilk koçan 

yüksekliği, taze koçan ağırlığı ve bitkide koçan sayısı bakımından önemli bulunmuştur. 

 

Kleinhenz (2003), Ohio-A.B.D de şeker mısırı çeşitlerinin potansiyellerini 

araştırmış, pazarlanabilir verim açısından “çeşit x lokasyon” ve “çeşit x yıl” 

interaksiyonunu önemli bulmuştur. Taze koçan veriminin se endosperm tipine sahip 

çeşitlerde dekara 880 kg ile 1240 kg, sh2 tipindeki çeşitlerde 950 kg ile 1230 kg 
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arasında değiştiğini, her iki tipte de yüksek verim veren çeşitlerin hasat zamanında 

ölçülen °Brix değeri bakımından daha düşük değerler verdikleri belirten araştırıcı, 

çeşitlerin performanslarının belirlenmesinde, genetik yapının daha ön plana çıktığını 

bildirilmiştir. 

 

Bozokalfa vd. (2004), Ege koşullarında şeker mısır çeşitlerinin özelliklerini 

belirlemek amacıyla yürüttükleri araştırmada, bitki boyunun 106,5-127,2 cm, ortalama 

koçan ağırlığının 198,7-257,7 g, koçan boyunun 18,1-20,2 cm,  koçanda sıra sayısının 

14,5-16,3, sırada tane sayısının 33-40,1,  SKM’nin 10,3-19,1, verimin 1135-1539  kg/da 

arasında değiştiği belirlenmiştir. 

 

Eşiyok vd. (2004), Đzmirin Bornova ve Menemen ilçeleri ile Aydın’ın Söke 

ilçesinde bazı şeker mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 

yürüttükleri araştırmada, kavuzlu ve kavuzsuz koçan ağırlığı, koçan randımanı, bitki 

başına koçan sayısı, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, suda çözünür kuru madde 

miktarı, etüvde kuru madde miktarı ve renk değerleri (l, hue, kroma) incelenmiştir. 

Çalışma sonunda, ortalama kavuzsuz koçan ağırlığı 201,3-236,6 g, kavuzlu koçan 

ağırlığı 271-342 g, koçan çapı 4,2-4,4 cm, koçan boyu 19,4-21,6 cm, koçanda sıra sayısı 

15,6-17,6, sırada tane sayısı 36,7-41,8, SKM 14,2-17,8, verim 1135-1539 kg/da olarak 

bulunmuştur. Çeşitler ve lokasyonlar arasında ve bitki başına koçan sayısı hariç, 

incelenen tüm parametreler bakımından istatistiki önemde fark olduğu tespit edilmiştir. 

 

SukSoon vd. (2004), Kore’de olgunlaşma zamanının, şeker mısırında kaliteyi 

etkilediğini, hasat geciktikçe şeker miktarının azaldığını saptamışlardır.  

 

Eşiyok ve Bozokalfa (2005), Đzmir ekolojik koşullarında tatlı mısırda yetiştirme 

zamanı ve yetiştirme tekniklerinin, koçanın bazı agronomik özellikleri ve verim üzerine 

etkisini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada sonuçlarına göre, kavuzlu koçan ağırlığı 

213,6-279,4 g, kavuzsuz koçan ağırlığı 155,4-205,9 g, koçan randımanı % 68,6-76,8, 

koçan uzunluğu13-19,7 cm, bitki başına koçan sayısı 1,1, tane sayısı 541-683 adet, 1000 

tane ağırlığı 143-207 g, verim 1335-1746 kg/da arasında değişim göstermiştir.  
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Đdikut vd. (2005),  Kahramanmaraş koşullarında 2 şeker mısır çeşitleri Merit ve 

Jubilee çeşitlerin olgunlaşma gün sayısı 82,6-116,3, ilk koçan yüksekliği 18,5-47,4 cm, 

bitki boyu 101,6-144,5 cm, bitki başına koçan sayısı 0,8-1,8 adet, taze koçan verimi 

413-1050.4 kg/da ve hasıl verimi 1338,5-2363,9 kg/da olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tuncay vd. (2005), Ege koşullarında ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilecek bazı 

tatlı mısır çeşitlerinde, koçanın agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yürüttükleri araştırmada, kavuzlu (148,5-280,5 g) ve kavuzsuz koçan ağırlığı 

(114,3-199,7 g), koçan randımanı (% 66,1-87,1),  koçan uzunluğu (15,6-20,2 cm), 

koçanda tane sayısı (383,3-606,3 adet), koçanda tane verimi (% 43,3-61,6), 1000 tane 

ağırlığı ( % 102,3-223,6), kuru madde miktarı (% 15,3-32,2) ve renk özellikleri 

belirlenmiştir. Koçanın agronomik ve teknolojik özellikleri bakımından çeşitler arasında 

istatistiksel önemde farklılıklar belirlenmiştir.  Çeşitler arasında yer alan Merit F1 

teknolojik özellikler bakımından diğer çeşitlere göre daha üstün bulunmuştur. 

 

Öktem ve Öktem (2006), Şanlıurfa’da şeker mısır üzerinde yürüttükleri 

çalışmada, incelenen özellikler bakımından çeşitler arasında istatistik olarak önemli 

farklılıklar saptmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre; taze koçan verimi 838,5 kg/da ile 

1637 kg/da arasında, tek koçan ağırlığı 182 g  ile 251,7 g  koçan uzunluğu 17,3 cm ile 

23,3 cm,  koçanda tane sayısı 531,3  ile 749,9 adet, bitki boyu 168,2 cm ile 206,8 cm  

ilk koçan yüksekliği 56,4 cm ile 70,1 cm  arasında değişmiştir.  Araştırıcılar, dünyada 

yeni geliştirilen şeker oranları yüksek çeşitler hızla eskilerin yerini alırken; Türkiye’de 

bu durumun fazla dikkate alınmadığını, Jubilee ve Merit gibi su genine sahip, normal 

şekerli çeşitlerin yanında, populasyon veya kompozit şeker mısırlarının yetiştirilmesinin 

sürdürüldüğünü de vurgulamışlardır.  

 

Beckingham (2007), su tipindeki çeşitlerin hasattaki nem içeriklerinin % 71-73, 

şeker seviyelerinin bir göstergesi olan suda çözünür kuru madde içeriklerinin 11-12 

°Brix’ olduğunu belirtmiştir. Taze tüketim ve sanayide kullanılan sh2 tipi çeşitlerde 

seker seviyesi 14-22 °Brix arasında olup, istenen düzey ortalama 18 °Brix’dir. 
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Küçükyağcı (2010), Kazova-Tokat koşullarında şeker mısır çeşitlerinin verim 

performansları ve bunu etkileyen başlıca bitkisel özelliklerin ve tüketimde etkili olan 

kalite özelliklerinin farklı tiplere göre nasıl değişim göstereceğinin belirlenmesi 

amacıyla bir çalışma yürütmüştür. Çeşitlere göre bitki boyu 132-219 cm koçan 

uzunluğu 18-22,2 cm ve koçan çapı 41-47 mm; koçanda sıra sayısı 14-19, koçanda tane 

sayısı 556,2-747,3 adet, tek koçan ağırlığı 184,1-233,4 g, bitki başına koçan sayısı 1-1,2 

adet, dekara taze koçan verimi 900-1364 kg; dekara taze tane verimi 504-839 kg 

arasında bulunmuştur. Çeşitlerin sakaroz içerikleri %11,6 ile % 39,6 arasında değişmiş, 

ortalama sakaroz içeriği su, se ve sh2 tipli çeşitlerde sırasıyle % 19,4, % 34,1 ve % 33 

olarak bulunmuştur.  

 

Sönmez vd. (2011), 2008 yılında, Eskişehir ekolojik koşullarında, bazı şeker 

mısır çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin ve yetiştirme olanaklarının belirlenmesi 

amacıyla yürüttükleri araştırmada, bitki boyu, 213 cm (Challenger) ile 248 cm (Jubile) 

arasında; koçan uzunluğu, 20 cm (Merit) ile 23 cm (Lumina-2201) arasında;  koçanda 

tane sayısı, 644 (2201) ile 930 adet (Lumina) arasında; kavuzlu koçan ağırlığı, 385 g 

(Jubile) ile 459 g (Sunshine) arasında; dekara kavuzlu koçan verimi, 2400 kg (Lumina) 

ile 2672 kg (Sunshine) arasında değişmiştir. Kavuzlu ve kavuzsuz dekara verimi yüksek 

olan Sunshine ve Jubile çeşitleri ile bunları takiben taze verimi yüksek olan Merit ve 

Lumina çeşitlerinin, Eskişehir’e önerilebileceği sonucuna varılmıştır.  

 

 

2.3. Karışık Ekim ile Đlgili Çalışmalar 

 

Turrent ve Laird (1972), Meksika’da üç lokasyonda yürüttükleri çalışmada mısır 

ile fasulye aynı sıklıkta karışık ekildiği zaman mısır, veriminde önemli oranda azalma 

görüldüğünü açıklamışlardır. 

 

Willey ve Osiru (1972), Uganda’da yürüttükleri çalışmada mısır bitkisini fasulye 

ile 3:1 oranında karışık ekmişler ve mısır veriminde azalma olmadığını açıklamıştır. 

Araştırıcılar, mısırda 1000 tane ağırlığının, çoklu ekim sistemlerinden olumsuz 
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etkilendiğini, fasulyede bitkide bakla sayısının, karışık ekim düzenlemelerinden en çok 

etkilenen özellik olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Andrew ve Kassam (1976), Nijerya’da birlikte ekimin (intercropping) bir karışık 

ekim tipi olduğunu ve iki ya da daha fazla ürünün aynı alanda ve aynı zamanda 

üretilmesini ifade ettiğini, iki veya daha fazla ürünün birlikte üretilmesinin nedeninin 

birim alan verimliliğini arttırmak olduğunu, bu sistemle belirli bir zaman diliminde, 

belirli bir alandan elde edilecek ürünü en yüksek miktara çıkarmak için bütün çevre 

kaynaklarının kullanılabildiğini ifade etmişlerdir.   

 

Norman (1976), Nijerya’da yaptığı çalışmaların sonucunda belirli bir alanda 

hangi ürünün yetiştirileceğine dair kararın sadece fiziksel veya biyolojik faktörlere bağlı 

olamayacağını, sosyal, ekonomik veya politik faktörlerin de üreticinin tercihini 

etkileyeceğini ifade etmiştir. Araştırıcı, üretim sistemini tarım gelenekleri, teknoloji, 

fiziksel çevre gibi birçok faktörün etkileyeceğini belirtmiş, aynı yıl içinde birden fazla 

çeşit ürünü yetiştirmek isteyen bir üreticinin başvuracağı yöntemler arasında karışık 

ekimin de bulunduğunu ve bu yöntemin özellikle yetiştirme sezonu ikinci ürün almaya 

uygun olmayan yerlerde tercih edildiğini, iki değişik karışık ekim yönteminden ilkinde, 

seçilen komponentlerden birisinin diğeri ile birlikte veya daha sonra ekildiğini ve daha 

önce hasat edildiğini (intercropping), diğerinde ise bir komponentin diğerinden kısa bir 

süre sonra ekilip,  sonra hasat edildiğini (intracropping) bildirmiştir.  

 

Willey ve Lakhani (1976), Uganda’da yaptıkları çalışmalarda karışık ekimin, 

yalın ekime göre üretim kaynaklarını daha etkili kullanma potansiyeline sahip 

olduğunu, bunun  karışımdaki komponentlerin üretim kaynaklarını farklı zamanlarda, 

farklı şekillerde veya çevrenin farklı kısımlarından kullanmalarından ileri geldiğini 

ifade etmişlerdir. Araştırıcılar, karışımdaki bitkilerin birbirleriyle rekabet etmelerine 

karşılık aynı zamanda birbirini desteklediklerini de belirtmişlerdir.   

 

Fisher (1977), başarılı bir karışık ekim için ürün kombinasyonu seçiminin en 

önemli nokta olduğunu, bitkiler arası rekabetin sadece ekim şekli düzenlemeleri ile 
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değil aynı zamanda topraktaki bitki besin maddelerini en iyi şekilde kullanma 

yeteneğindeki ürünleri seçmek ile en aza indirilebileceğini bildirmiştir.   

 

Wahua ve Miller (1978), karışık ekimde, karışımda bulunan uzun boylu tahılın, 

baklagile gelen ışığı azalttığını,  gölge etkisi altında kalan fasulyede BTA nın düştüğünü 

bildirmişlerdir.  

 

Wiley (1979), tahıl-baklagil karışık ekim sistemlerinde, bitki gelişimini 

sınırlayan faktörler bakımından türler arasında görülen rekabetin azaltılması durumunda 

bu sistemlerin üretim etkinliğini artırabileceğini, aynı zamanda aynı kaynakları kullanan 

bitkileri bir arada yetiştirmek yerine, farklı olgunluk devrelerine sahip olan ve 

birbirlerini tamamlayan bitkileri birlikte yetiştirmekle bunun sağlanabileceğini ifade 

etmiştir. 

 

Camarena ve Cerrata (1980), Peru’da kapama ve karışık ekimleri birbiri ile 

kıyaslamak ve fasulyenin mısır ile karışık ekimi için en uygun ekim zamanlarını 

belirlemek üzere yürüttükleri denemede  fasulye çeşitlerinin yalnız (kapama) ekimdeki 

verimleri dekara 58 ve 73 kg olurken, mısır ile yapılan karışık ekimlerde 32 ve 27 kg’a 

düşmüştür. Kapama ekimde dekara ortalama 205 kg olan mısır verimi fasulye ile karışık 

ekildiğinde dekara 173 ve 192 kg olmuştur. Hesaplanan LER değerleri, karışık ekimin 

etkinliğinin, kapama ekimlere göre ortalama % 37 oranında daha fazla olduğunu 

göstermiştir. En yüksek verim fasulye çeşidinin, mısır ile aynı tarihte yapılan karışık 

ekiminden elde edilmiştir. 

 

Mead ve Willey (1980) Alan Eşdeğerlilik Oranı’nın (LER), karışımın yalın 

bitkiye kıyasla performansının belirlenmesi için kullanıldığını, bu değerin 1 den büyük 

olmasının yalın ekime kıyasla karışık ekimin toplam verim bakımından üstünlüğünü 

gösterdiğini, indeks değerinin yalın ekilen bir bitkiden, karışık ekimdeki bir 

komponentin (karışık ekimde yer alan bitki) verdiği kadar verim elde edebilmek için ne 

kadar alan gerektiğinin bir göstergesi olduğunu belirtmişlerdir.        
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Gardiner ve Craker (1981), mısırın gölgeleme etkisinin, fasulyenin ihtiyaç 

duyduğu ışığı büyük ölçüde engelleyebildiğini hatta bu oranın %80’leri geçebildiğini 

açıklamışlardır. 

 

Costa (1982), Brezilya’da mısırla karışık ekime uygun fasulye çeşitlerini 

belirlemek üzere yaptığı çalışmada, birbirini izleyen 1 fasulye: 2 mısır sırası şeklinde 

yapılan ekimlerde, en yüksek fasulye verimlerini dekara 69,8 – 77,6 kg arasında elde 

etmiş, tane verimlerinin düşük oluşunu, erken gelişme dönemindeki fazla yağışlara ve 

bitki sayısının az olmasına bağlamıştır. 

 

Kranz ve Gerage (1982), Brezilya’da fasulye çeşidini 50 cm sıra aralığı ve 15 

tohum/m sıra üzeri mesafede, mısır çeşidini ise 1 m sıra aralığı ve 5 bitki/m sıra üzeri 

mesafede, aynı tarihte ekmişlerdir. Çalışmada, birbirini izleyen sıralar halinde mısır ve 

fasulyenin 1:1’den başlayarak 4:8’e kadar değişen oranda karışık ekim düzenlemeleri 

incelenmiştir. Mısır verimi, fasulye sıra sayısındaki artışla birlikte tüm 

kombinasyonlarda azalma göstermiştir. En yüksek ortalama fasulye verimleri 1:2 ve 1:3 

kombinasyonlarından elde edilmiştir. Verimler dekara 48,1 kg’dan, 77,3 kg’a kadar 

değişim göstermiştir.  

 

Portes ve Carvalho (1982), Brezilya’da 2 bodur ve 2 sırık fasulye çeşidini, yalnız 

ve bir kısa bir uzun boylu mısır çeşidi ile birlikte denemişlerdir. Bodur ve sırık fasulye 

ile beraber ekildiğinde, mısır verimi sırasıyla 90 ve 59 kg/da olmuştur. Kapama ekimde 

90 kg/da olan fasulye verimi, uzun ve kısa boylu mısır ile ekilmesi halinde sırasıyla 

dekara 43,5 ve 40,2 kg düzeyine kadar azalmıştır. Fasulye veriminin düşüşü, bitkide 

bakla sayısının azalmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bodur fasulyeler sırıklara 

olanlara göre daha yüksek verim vermişlerdir. 

 

Şehrali ve Öztürk (1983), tarafından Samsun koşulları için en uygun, mısır-

baklagil karışık ekimini tespit etmek için yapılan bir araştırmada, en yüksek geliri mısır-

bodur fasulye karışık ekimi getirmiş olup, kapama mısıra göre % 73,5 daha fazla gelir 

elde edilmiştir. Mısır-sırık fasulye karışık ekiminde bu oran % 31, mısırın-soya ile 

karışık ekiminde ise % 38.5 olmuştur. 
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Davis ve Garcia (1983), karışımda yer alan baklagillerin, mısır bitkisinin 

gelişmesi üzerine önemli etki yaptığını, rekabet yeteneğine bağlı olarak çoklu 

ekimlerde, bodur (oturak) fasulyeler daha küçük bir habitüse ve daha az agresif bir 

agronomik yapıya sahipken, sırık fasulyenin bodur fasulyeye oranla, mısır bitkisi ile 

daha iyi rekabet ettiğini ve mısır verimini bodur fasulyeye göre daha olumsuz 

etkilediğini bildirmişlerdir. Mısır – fasulye karışık ekim uygulamaları birim alandan 

daha fazla ürün elde etmek, mısır ve fasulyenin birbirini tamamlayıcı özelliklerinden 

yararlanmak hatta tane ürünleri alındıktan sonra kalan kısmını bir yem kaynağı olarak 

değerlendirmek amacıyla da yapılmaktadır. 

 

Larios vd. (1983), Meksika’da mısır-fasulye karışık ekiminde kontrol edilebilen 

üretim faktörlerini incelemek üzere yaptıkları çalışmada, mısır ile fasulye çeşitlerinin 

birlikte ekildiği parsellerde, bitki sıklıkları mısırda dekara 2266-5974, fasulyede 3399-

8961 olacak şekilde ayarlamışlardır. En uygun bitki sıklığı ise dekarda “6000 fasulye+ 

4000 mısır” olarak belirlenmiştir. Fasulye çeşitlerinin habitusuna bağlı olarak 

verimlerde değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ürünlerden birinin bitki sıklığındaki artış ise 

diğer ürünün verimini olumsuz yönde etkilemiştir. 

 

Mmbaga (1983), Michigan-A.B.D. de mısır-fasulye karışık ekiminin, mısırda 

tane verimi ile protein ve yağ oranına etkilerini incelemek üzere, bir çalışma yapmıştır. 

Araştırıcı, incelediği özelliklerden bin tane ağırlığının fasulye ile karışık ekimden 

önemli derecede etkilendiğini ve mısırın da kendi sıklığı dekarda 4500 olan 

uygulamadan 983 kg/da, 2250 olan uygulamadan ise 678 kg/da tane elde edildiğini 

bildirmiştir. Karışık ekim kombinasyonları içerisinde, fasulyede en yüksek protein 

oranı, en yüksek mısır sıklığında, en yüksek tane verimi ise en düşük mısır sıklığında 

elde edilmiştir. Karışık ekimlerde, kapama ekime kıyasla azalma göstermiştir. Bazı 

karışık ekim kombinasyonlarında mısır tanesinin ham protein oranı, kapama ekime göre 

azalmıştır. Mısır ve fasulyenin kombine verimleri, bitkilerin yalnız ekimlerine göre % 

55 oranında daha yüksek bulunmuş, LER değerleri, yalnız ekimdekinin 1,3 katı olarak 

hesaplanmıştır. 
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Portes ve Carvalho (1983), Brezilya’da fasulye çeşitlerinin yalnız ve mısırla 

karışık ekimlerinde sıra aralıkları 50 cm ve bitki sıklığı 14000 bitki/da olarak 

düzenlenmiştir. Uzun boylu ve kısa boylu birer mısır çeşidinin kullanıldığı karışık ekim 

uygulamalarında, iki mısır sırası arasında 1 m mesafe bırakılmıştır. Mısır sıraları 

arasına, mısır sıralarından 25 cm uzaklıklarla fasulye sıraları ekilmiştir. Tepe püskülü 

oluşturma döneminde, mısır bitkileri fasulye bitkilerine gelen ışığın yaklaşık % 80’ini 

engellediği halde, karışık ekim parsellerinde bitkiler arasındaki hava sıcaklığı, kapama 

ekimdekinden önemli bir farklılık göstermemiştir. Mısır tane verimi karışık ekimden 

etkilenmemiştir. Fasulye çeşitlerinde, karışık ekimden dolayı meydana gelen verim 

kayıpları, kapama ekim fasulye veriminin (90 kg/da) % 50’sinden daha az olmuştur. 

Kısa ve uzun boylu mısır çeşitleri ile birlikte ekimde, fasulyeden sırasıyla dekara sadece 

40 ve 44 kg tane verimi elde edilmiştir. 

 

Serpa ve Barreto (1983), Brezilya’da fasulye ile karışık ekime uyumları 

bakımından  kısa, orta ve normal boylu mısır çeşitlerini dekara 2000, 3000, 4000 ve 

5000 bitki olacak şekilde ve 3 sıra fasulye ile birlikte ekerek, kıyaslamışlardır. Mısır 

çeşitlerinin tane verimleri sırası ile dekara 91,6 , 53,2 ve 82,1 kg, fasulye verimleri de 

aynı mısır çeşitleri ile beraber ekildiklerinde 52,2 , 46,4 ve 54,4 kg olarak belirlenmiştir. 

Ortalama fasulye verimi, mısır bitki sıklığındaki artışla birlikte dekara 55,9 kg’dan 47,4 

kg’a düşmüştür. Mısır çeşitlerinden en yüksek tane verimleri sırası ile 105, 63 ve 91 

kg/da olmak üzere 4000 bitki/da sıklığından elde edilmiştir. 

 

Cruz vd. (1984) Brezilya’da yaptıkları tarla denemelerinde, uzun, kısa boylu ve 

erkenci çeşitlerden seçilmiş mısır çeşitlerinin yalnız ve fasulye ile karışık yapılan 

ekimlerindeki performanslarını incelemişlerdir. Araştırma sonunda, mısır veriminin 

yetiştirme sistemlerinden etkilenmediği halde, fasulye veriminin karışık ekimde yalnız 

ekime göre % 70 oranında azaldığı belirlenmiştir. Karışık ekimde denenen mısır 

çeşitleri içerisinde en düşük performansı, kısa boylu mısır çeşitleri göstermiştir. Erkenci 

mısır çeşitlerinin ekildiği parsellerden elde edilen fasulye verimi, normal olgunluk 

süresine sahip olan uzun ve kısa boylu mısır çeşitlerinin bulunduğu parsellerden elde 

edilen verime göre daha yüksek olmuştur. 
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Gemma ve Thiruketheeswaran (1984), Japonya’da mısır-fasulye karışık 

ekiminde bitki sıklığının etkilerini incelemişlerdir. Mısır ve fasulye çeşitlerinin her 

birinin üç bitki sıklığındaki (6950, 10425 ve 13900 bitki/da) yalnız ve aynı bitki 

sıklıklarında 2:1 ve 1:1 oranlarındaki karışık ekimleri denenmiştir. Mısırın düşük, orta 

ve yüksek bitki sıklıklarında yapılan yalnız ekimlerinden, yıllara göre sırası ile dekara 

ortalama 434-500, 525-629 ve 600-749 kg arasında değişen tane verimleri alınmıştır. 

Mısır veriminin, 2:1 oranında yapılan ekimde yaklaşık % 20, 1:1 oranında yapılan 

ekimde de % 30 oranında daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Fasulyenin yalnız 

ekiminde ortalama verimler bu üç bitki sıklığında yıllara göre sırası ile dekara 141,8-

149,6, 189,7-190,4 ve 206,6-214,7 kg olarak belirlenmiştir. Fasulyede, 2:1 karışım 

oranında % 25-50 ve 1:1 karışım oranında % 70-80 daha düşük bakla verimi elde 

edilmiştir. LER değerleri karışık ekimlerde, yalnız ekimlere göre daha yüksek 

bulunmuş, en yüksek LER değeri 10425 bitki/da sıklığında yapılan ekimlerde 

hesaplanmıştır. 

 

Herbert vd. (1984), A.B.D de yalın mısır (M) ve yalın soya (S) fasulyesi yanında 

2M+2S, 2M+1S, 1M+1S, 1M+2S ve aynı sırada M+S karışımlarını inceledikleri 

denemede, birlikte üretim sistemlerinden hemen hemen yalın mısırla aynı kuru madde 

ürünü elde edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Öz ve Uyanık (1984), Çarşamba-Fatsa arasındaki tarlalarda mısır yetiştiren 

üreticilerin % 97’sinin mısır-baklagil karışık ekimi uyguladıklarını bildirmişlerdir. 

 

Portez (1984), Brezilya’da mısır veriminin sarılıcı ve bodur tipi fasulye 

çeşitleriyle yetiştirildiğinde bir miktar azaldığını, aynı azalmanın fasulyede de 

görüldüğünü ve bunun bitki başına bakla sayısının azalması sonucu ortaya çıktığını, 

bodur tip fasulyeden elde edilen verimin sarılıcı fasulyeden daha fazla olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Ramalho vd. (1984), Brezilya’da mısır ve fasulye çeşitlerini, aynı ve farklı 

sıralara ekerek yaptıkları karışık ekim denemesinde, karışık ekimin yalnız ekime göre 

fasulye verimini ortalama %58 oranında azalttığı belirlenmiştir. Fasulyede verim kaybı 
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çeşitlere göre %37, ile %68 arasında olmuştur. Fasulye ve mısır çeşitleri ile yetiştirme 

sistemleri arasında önemli bir interaksiyon bulunmamıştır.  

 

Rao ve Morgado (1984), Brezilya’da mısır-fasulye ve mısır-börülce karışık ekim 

denemesinde, verim ve verim stabilitesini incelemişlerdir. Araştırıcılar, her iki sistemin 

de bu bitkilerin yalnız ekimlerine göre verim bakımından daha üstün olduğunu, yalnız 

ekime göre, mısır-fasulye ekiminin ortalama %32, mısır-börülce ekiminin ise %41 

oranında daha avantajlı olduğunu tespit etmişlerdir. 1 sıra mısır: 2 sıra fasulye ve 1 sıra 

mısır: 3 sıra fasulye ekim düzenlemesinin verimlilik yönünden farksız olduğu 

görülmüştür. En uygun mısır ve fasulye bitki sıklıklarının dekara sırası ile 2000 ve 

15000 bitki olduğu saptanmıştır. Ayrıca bitkilerin karışık ekimlerinden elde edilen 

verimlerinin, bu bitkilerin kapama ekimdeki verimleri kadar değişken olduğu, fakat 

karışık ekimlerde büyük verim kaybı risklerinin daha az görüldüğü belirtilmiştir.  

 

Zimmerman vd. (1984), Kaliforniya’da fasulye çeşitlerinde verimi etkileyen 

faktörleri inceledikleri çalışmada, tane verimi üzerine ekim sistemleri, bitkide bakla 

sayısı ve tane ağırlığının etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Clark ve Francis (1985), mısır-fasulye karışık ekiminde, bodur ve sırık fasulye 

çeşitlerini birbirleri ile kıyaslamışlardır. Deneme sonuçları, yalnız ekimlerde sırık 

çeşidin bodur fasulye çeşidine göre daha yüksek verimli olduğunu göstermiştir. Buna 

karşılık mısır ile karışık ekimde, sırık çeşidin verim kaybının bodur çeşide oranla çok 

daha fazla olduğu belirlenmiştir. Sırık çeşidin olgunlaşma süresi (92 gün), vejetatif 

gelişme ve bakla doldurma döneminin uzaması nedeni ile bodur çeşidin olgunlaşma 

süresine (80 gün) göre daha uzun olmuştur. Kapama ekimlerde, sırık fasulyeden dekara 

302 kg, bodur fasulyeden de 236 kg tane verimi alınmıştır. Karışık ekimde ise bodur 

fasulyeden dekara 144 kg, sırık fasulyede 196 kg verim elde edilmiştir. Sırık fasulyede 

verim kaybının fazla olması, mısır ile hızlı gelişme devrelerinin birbirine çakışması 

sonucu meydana gelmiş, mısır ile birlikte ekim, yaprak oluşturma ve bakla doldurma 

dönemlerinin 2 hafta kısalmasına neden olmuştur.  
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Deniz (1985), tarafından Ankara’da yapılan bir çalışmada, mısır, bodur fasulye 

ve soyanın kapama ve karışık ekimleri karşılaştırılmıştır. Fasulye ve soyanın mısır ile 

1:1 oranında yapılan karışık ekimlerinde sıra aralığı 90 cm, kapama ekimlerde ise 70 cm 

olarak ayarlanmıştır. Mısır bitki sıklığının dekara 5700, fasulye ve soya sıklıklarının da 

14500 bitki olduğu denemede, mısır-bodur fasulye karışık ekiminin, kapama mısır 

ekimine göre %57, mısır-soya kombinasyonunun ise %39 daha fazla gelir getirdiği 

tespit edilmiştir. Denemede kapama mısır verimi 265 kg/da, fasulye ve soya ile karışık 

ekimdeki mısır verimleri ise sırası ile 163 ve 133 kg/da olarak belirlenmiştir. Fasulyenin 

kapama ekiminden 116 kg/da, mısır ile karışık ekiminden ise 108 kg/da tane verimi elde 

edilmiştir. Mısır-fasulye karışık ekim sistemi için LER değeri 1,51 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Anez ve Tavira (1986), Venezuella’da yürüttükleri bir çalışmada, bitki sıklığı, 

azotlu gübreleme ve ekim tarihlerinin mısır-fasulye karışık ekiminde verimlilik üzerine 

etkilerini araştırmışlardır. bitkilerin yalnız ve birlikte ekimleri, aynı zamanda ve 21 gün 

aralıkla yapılmıştır. En yüksek tane verimi 5000 bitki /da mısır ve 12500 bitki/da 

fasulye sıklığında, mısır ve fasulyenin aynı anda ekildiği uygulamadan elde edilmiştir. 

 

Candal vd. (1986), Brezilya’da fasulye çeşitlerini yalnız ve mısırla karışık 

ekimde denemiş ve  fasulyede karışık ekimde, yalnız ekime göre %37 verim kaybı 

olduğu, ancak karışık ekimde hastalanma oranının azaldığını bildirmişlerdir. 

 

Cardoso vd. (1986), Brezilya’da yürüttükleri çalışmalarında iki mısır sırası 

arasına bir fasulye sırası yerleştirmişlerdir. Mısır bitkileri arasındaki mesafe 25 cm, 50 

cm ve 1,0 m olarak düzenlenmiştir. Mısırda bitki başına ortalama tane verimi ile 

fasulyede bitkide bakla sayısı ve 1000 tane ağırlığının, yüksek verim elde etmede 

belirleyici özellikler olduğu tespit edilmiştir. Mısır bitkileri arasındaki mesafeler 25 

cm’den 1,0 m’ye arttığında, fasulye veriminde çok fazla bir değişiklik olmadığı halde, 

mısır veriminde belirgin azalmalar görülmüştür. Buna bağlı olarak, fotosentezle üretilen 

asimilantların fasulye tohumlarına taşınmasında bir artış gözlenmiştir. 
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Flesch ve Espindola (1986), Brezilya’da mısır-fasulye karışık ekiminde en 

uygun mısır ekim zamanının tespiti için yürüttükleri çalışmada, mısır çeşidinin ekimini 

fasulye çeşidi ile aynı zamanda ve fasulyenin çıkışından 20, 40, 60 ve 80 gün sonra 

yapmışlardır. Fasulyede yalnız ekimde 144 kg/da, mısır ile aynı zamanda ekilmesi 

halinde 83 kg/da, mısırın fasulyenin çıkışından 20 ve 40 gün sonra ekildiği uygulamada 

ise 157 kg/da tane verimi alınmıştır. Mısırın tane verimi ise ekim zamanındaki 

gecikmeye bağlı olarak azalmıştır. En yüksek toplam verimi elde edebilmek için 

mısırın, fasulyenin çıkışından 20 gün sonra ekilmesi gerektiği belirlenmiş, bu zamanda 

yapılan ekimde 290 kg/da tane verimi elde edilmiştir.  

 

Munez-Gonzales (1986), Meksika’da mısır-fasulye karışık ekiminde, ekim 

düzenlemeleri ve ekim zamanları üzerinde üç değişik yerde deneme yürütmüştür. Mısır 

çeşidi yalnız ekimde 5500 bitki/da, karışık ekimde ise 1667- 4444 bitki/da sıklıkta, tek 

veya çift sıra halindeki fasulye sıraları arasına fasulye ile birlikte, fasulyeden 8, 15 ve 

30 gün sonra ekilmiştir. Fasulye çeşidinin ekimi ise 60 cm sıra aralığında ve 25000 

bitki/da sıklığında yapılmıştır. Fasulye ve mısırın yalnız ekimlerinden sırası ile 30-150 

kg/da ve 250-580 kg/da verim alınmıştır. Fasulye verimi düşük bitki sıklığından 

genellikle etkilenmemiş, fakat en yüksek mısır sıklığında 40-90 kg/da’a kadar 

düşmüştür. En düşük bitki sıklığında, mısır verimi dekara 110-220 kg olarak 

belirlenmiştir. Mısırın 15 güne kadar olan gecikmeli ekiminde verim etkilememiş veya 

bir miktar azalmıştır. 

 

Üstün (1986), Samsun’da mısır-bodur fasulye karışık ekiminde en uygun ekim 

düzenlemesi ve fasulye sıklığının tespiti üzerine çalışmıştır. Mısır ve fasulyenin 2:2, 2:1 

ve 1:2 oranındaki ekim düzenlemeleri, 40 ve 50 cm sıra aralığı mesafeleri ile 8000 ve 

16000 bitki/da fasulye sıklıkları incelenmiştir. Deneme sonucunda, fasulye ve mısır 

veriminin ve fasulyede bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve 1000 tane ağırlığı 

özelliklerinin, sıra arası mesafelerden ve fasulye bitki sıklıklarından etkilendiği 

belirlenmiştir. En yüksek kombine verim 50 cm sıra aralığında, 1 sıra mısır: 2 sıra 

fasulye ekim düzenlemesinde, ve 16000 bitki/da fasulye bitki sıklığında yapılan 

ekimlerden elde edilmiştir. Bu uygulamaya ait LER değeri 1,37 olarak bulunmuştur. 

Mısır ve fasulyenin bitki boyu ve 1000 tane ağırlıkları ile mısırda koçan yüksekliği, 
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karışık ekim uygulamalarından etkilenmemiştir. Araştırıcı, fasulyede bitkide bakla 

sayısı özelliğinin, ekim düzenlemelerinden etkilendiğini ve çalışmasında en düşük 

değeri, 7,4 adet ile  2M+1F, en yüksek  değeri ise 10.3 adet ile 2M+2F  ve 1M+2F 

uygulamalarında belirlediğini bildirmiştir. Bin tane ağırlığı değerlerinin ise 2M+2F 

uygulamasında 447 g,  2M+1F uygulamasında 434 g,  1M+2F uygulamasında ise 455 g 

olarak saptandığını, değerlerin  birbirine çok yakın olduğunu açıklamıştır. Araştırıcı 

mısır-fasulye karışık ekim düzenlemelerinin mısır bitki boyuna etkisinin olmadığını, 

yaptığı çalışmada en uzun boyu 197,6 cm ile kapama ekimde, en kısa boyu ise 17,.9 cm 

ile 1M+2F uygulamasında belirlediğini bildirmiştir. Araştırıcı, mısırda BTA’nın 320-

324 g arasında değiştiğini ve ekim düzenlemelerinden etkilenmediğini bildirmiştir. 

 

Dernek (1987), karışık ekimde fasulyenin protein oranı özelliğinin ekim 

düzenlemesinden etkilenmediğini bildirmiştir. 

 

Tansı (1987), Çukurova koşullarında tane ve hasıl amacıyla, mısır ve soya 

bitkisinin birlikte yetiştirildiği karışık ekimlerde, her iki üründe de tane veriminin 

azaldığını, alan eşdeğer oranının (LER) karışık ekim sistemlerinde artış gösterdiğini, 

yüksek tane verimi elde etmek için alternatif sıralarda 1 mısır + 1 soya sisteminin 

önerilebileceğini belirtmiş ve birlikte yetiştirme ile mısırda bitki boyu azalırken, koçan 

ağırlığı ve tane veriminin arttığını bildirmiştir. Araştırıcı, karışık ekimlerde soyanın 

bitki boyunun uzadığını, bitki başına tane verimi değerinin azaldığını, LER değerinin 

ise 0,91 ile 1,4 arasında değiştiğini saptamıştır.  

 

Carvalho ve Serpa (1988), Brezilya’da fasulye çeşit ve hattının, yalnız ve mısır 

ile karışık ekimdeki durumlarını incelemişlerdir. Fasulye, yalnız ekimde, bitki sıklığı 

24000 bitki/da, karışık ekimde ise 18000 bitki/da olacak şekilde, 3 fasulye sırası+2 

mısır sırası düzenlemesine göre ekilmiştir. Çeşit/hatların yalnız ve karışık ekimdeki 

verimleri sırası ile dekara 166 ve 89 kg olmuştur. En iyi çeşit ve hatlardan kapama 

ekimde ortalama 200 kg/da, karışık ekimde ise 114 kg/da tane verimi alınmıştır.  

 

Hook ve Gascho (1988), bitki büyümesi için suyun varlığının yaşamsal bir 

öneme sahip olduğunu, su kullanım etkinliğinin artmasını sağlayan bir sistem olan 
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karışık ekimin, diğer üretim kaynaklarının kullanımını da daha uygun hale getirdiğini 

bildirmişlerdir. 

 

Motina vd. (1988), Meksika’da yapmış oldukları çalışmalarında mısır-bodur 

fasulye karışık ekiminde rekabet gücü daha düşük olan bodur fasulyede verim 

düşüklükleri görüldüğünü, mısır-sırık fasulye karışık ekiminde ise mısırda olan 

yatmalar nedeniyle her iki üründe de önemli verim kayıpları oluşabildiğini 

bildirmişlerdir. 

 

Rogers ve Lomman (1988), Avustralya’da şeker mısırda 12 cm den daha kısa 

olan koçanların pazar değerinin olmadığını, iri ve uzun koçanların tüketiciler tarafından 

daha çok tercih edildiğini bildirmişlerdir.  

 

Waddington ve Edward (1989), farklı kök ve yaprak sistemlerinin olduğu karışık 

ekimlerde  tek bir türe göre  daha fazla ışık, daha fazla su ve besin maddesi 

kullanıldığını, tek bir tür üretildiğinde bütün kökler yapı ve gittikleri derinlik 

bakımından benzer olduklarından birbiri ile rekabet ettiklerini, benzer şekilde aynı türün 

yapraklarının karşılıklı olarak ve birbiri ile aynı oranda büyüdüklerini buna karşılık 

diğer türe ait bitkinin yapraklarının bundan daha farklı şekil ve oranda olacağı için ışık 

ve alan bakımından doğrudan bir rekabete girmeyeceklerini belirtmişlerdir.  

 

Beets (1990), karışık ekimde yer alan mısırın, kendisi ile birlikte ekilen kısa 

boylu bitkinin üzerine gelen rüzgarın hızını keserek, bu bitkide meydana gelecek 

kurumayı azaltacağını bildirmiştir. 

 

Gardner ve Kisakye (1990), A.B.D. de  mısır ve fasulyenin karışık ekimlerinin, 

fasulye tipine, ekim tarihine ve mısır bitki sıklığına bağlı olarak verimliliklerini 

araştırmışlardır. Çalışmada  mısırla birlikte ekmek için bir sarılıcı ve bir bodur fasulye 

çeşidi kullanılmıştır. Mısır ekimi 90 cm sıra aralığında ve bitki sıklığı 1, 3 ,6 ve 9 

bitki/m2 olacak şekilde, fasulye çeşitleri ise mısır sıraları arasına ikişer sıra halinde 

ekilmiştir. Yalnız ve karışık ekimdeki mısırın tohum verimi, mısır bitki sıklığı ile 

bağlantılı olarak genellikle artış gösterirken fasulyede azalma görülmüştür. Mısır sıklığı 
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1 bitki/m2 olduğunda, fasulye ile aynı anda ekilmesi mısır verimini azaltmıştır. 

Fasulyenin mısırdan daha geç ekilmesi her iki fasulye çeşidinde de bakla sayısını, 

tohum büyüklüğünü ve verimi azaltmıştır. Mısır bitki sıklığının 3 bitki/m2 olduğu ve 

fasulyenin mısırdan daha geç ekildiği kombinasyonda, en yüksek LER değeri 1,57 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Mahajan vd. (1990), Hindistan’da mısır-fasulye karışık ekimine uygun mısır 

çeşitlerinin ıslahında dikkate alınabilecek özelliklerin belirlenmesi üzerinde 

çalışmışlardır. Denemede, mısır çeşitleri yalnız ve fasulye ile birlikte ekilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar koçan boyu  ve bitki boyunun, hem karışık hem de 

yalnız ekimlerde tane verimi ile önemli derecede pozitif ilişki gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Mısırın tane verimi,  1000 tane ağırlığı, bitki boyu, koçan yaprağı sayısı, 

bitki başına koçan sayısı, fasulye ile karışık ekime bağlı olarak azalma göstermiştir. 

 

Mmbaga (1990), Michigan-A.B.D. de kapama ve karışık ekimde, farklı mısır ve 

fasulye sıklıklarının tane verimi, protein oranı ve mineral besin maddesi içeriğine 

etkilerini incelemiştir. Çalışma iki farklı fasulye çeşidinde, 3 bitki sıklığı uygulanarak 

yürütülmüştür. Vejetatif dönemdeki bitki gelişiminin verim komponentlerini artırmada 

esas teşkil ettiği belirlenmiştir. Karışık ekimde, fasulye verimlerinin yalnız ekimlerine 

göre %61-68 oranında daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Fasulyenin karışık ekimde 

yararlanabildiği ışık miktarının, yalnız ekimdekine oranla %47-57 daha az olduğu 

saptanmıştır. Fasulye tane verimi ile baklada tane sayısı,  arasında olumlu ve önemli 

korelasyonlar tespit edilmiştir. Bitki sıklığındaki artışla birlikte, LER (1,2-1,4) 

değerinde de artış gözlenmiştir. Bitki sıklık kombinasyonları içerisinde optimum 

kombine verim, dekarda 4000 mısır ve 15000 fasulye bulunması durumunda elde 

edilmiştir. 

 

Rezende vd. (1990), Brezilya’da mısır çeşitlerinin değişik ekim sıklıkları ile 

kapama ve karışık ekimdeki performanslarını incelemişlerdir. Fasulye ile karışık veya 

kapama olarak ekilen mısırda farklı ekim sıklıklarının (2000-6000 bitki/da) etkisini 

araştırmışlardır. Tüm lokasyonlarda, fasulye verimi, düşük mısır sıklıklarında daha 

yüksek bulunmuştur.  
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Salomon (1990), Nikaragua’da mısır ve fasulye çeşitlerinin karışık ekimde 

denendiği çalışmada, kapama ekimlerde bitki sıklıkları, mısırda 8 bitki/m2, fasulyede ise 

32 bitki/m2 olarak alınmıştır. Karışık ekim kombinasyonlarında, mısır bitki sıklığı 2-8 

bitki/m2, fasulye bitki sıklığı 8-32 bitki/m2 arasında değişmiştir. Ekim düzenlemeleri, 

birbirini takip eden 1 mısır:1 fasulye ve 1 mısır:2 fasulye sırası şeklinde düzenlenmiştir. 

Mısır ve fasulyeden kapama ekimlerde dekara 390 ve 110 kg tane verimi alınırken, 

karışık ekim kombinasyonlarında, mısırdan 250-400 kg/da, fasulyeden 20-50 kg/da 

verim elde edilmiştir. Fasulye verimi, mısır bitki sıklığındaki artışa bağlı olarak 

azalmıştır. Fasulyede bitkide bakla sayısı, mısır ve fasulye bitki sıklığındaki artışla 

birlikte azalma göstermiştir. Karışık ekimdeki bitki sıklıkları ayrı ayrı ele alındığında, 

her bir bitki sıklığında 1:2 ekim düzenlemesinden 1:1 ekim düzenlemesine göre daha 

yüksek fasulye verimi elde edilmiştir. Fasulye ve mısır için optimum bitki sıklığının, 

m2’de 2  mısır ve 24 fasulye bitkisinin yer aldığı sıklık olduğu belirlenmiştir. 

 

Bilgen vd. (1991), tarafından, Antalya’da, mısırın soya, börülce ve fasulye ile 

karışık ekiminde en uygun ekim sistemini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, 

Araştırıcılar, 2 sıra mısır:2 sıra baklagil (soya, börülce veya fasulye), 3 sıra mısır: 2 sıra 

baklagil ve 5 sıra mısır:2 sıra baklagil ekim sistemlerini incelemişlerdir. Denemede 

mısır ve baklagiller için sıra üzeri mesafesi 20 cm olarak alınmış, iki mısır sırası arası 

70 cm, iki baklagil ve mısır-baklagil sıraları arasındaki mesafe ise 35 cm olarak 

düzenlenmiştir. Çalışmada, en düşük mısır tane verimi 710,8 kg/da ile kapama mısır 

ekiminden elde edilmiş, karışımdaki mısır sıklığının azalması ile tane veriminde önemli 

ölçüde artış görülmüştür. 2 sıra mısır:2 sıra baklagil (soya, börülce veya fasulye) 

kombinasyonlarından en yüksek mısır verimleri (1094, 1074,7, ve 1078,6 kg/da) ve 

LER değerleri (1,3, 1,3 ve 1,3) elde edilmiştir. Karışık ekim kombinasyonlarına göre, 

fasulyede bitkide bakla sayısı 9,8-10,5 adet, baklada tane sayısı 4,5-4,9 adet, bitki 

başına tane verimi 23,2-26,4 g ve verim 376,7-418,3 kg/da arasında değişmiştir. 

Araştırıcılar, ülkemiz tarım topraklarının çok parçalanmış olması ve bu alanlarda 

tarımın aile işletmesi şeklinde yaygın olmasının, karışık ekimin uygulanma şansını 

artırdığını belirtmişlerdir.  
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Okant (1992) alan Eşdeğerlilik Oranının (LER) > 1 ise  uygulanan  

düzenlemenin, alan kullanım intensitesini artırıyor ; LER =  1 ise  etkilemiyor ; LER < 1 

ise  azaltıyor demek olduğunu açıklamıştır. 

 

Okutan (1992), şeker mısırın kimyasal bileşim bakımından insan gıdası olarak 

önemli bir yere sahip olduğunu, 1 kg  şeker mısırda, 730 g su, 35 g protein, 10 g yağ, 

221 g karbonhidrat, 30 mg Ca, 1110 mg P, 7 mg Fe, 2.8 mg K, 960 kalori değerinde 

enerji bulunduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, bir yıllık denemenin sonucuna göre kışlık 

arpa ve buğday hasadından sonra ikinci ürün olarak erkenci şeker mısır çeşitlerinin 

yetiştirilebileceği sonucuna varmıştır. Araştırıcı, artan bitki boyu ile birlikte ilk koçan 

yüksekliğinin de arttığını bildirmiştir. Koçan boyunun çeşide, bitki sıklığına, ekim 

zamanına ve çevre faktörlerine bağlı olarak değiştiğini, taze tüketilen şeker mısırda 

koçan boyunun önemli olduğunu, koçanda tane sayısının çeşide ve ekim zamanına bağlı 

olarak değiştiğini, tek koçan ağırlığının çeşide, bitkideki ve birim alandaki koçan 

sayısına, çevre faktörleri ve yetiştirme tekniklerine bağlı olarak değiştiğini,  koçanda 

tane sayısının koçan ağırlığını önemli derecede etkilediğini bildirmiştir. 

 

Morris ve Garrity (1993), tek ürüne göre karışık ekimin %7 daha fazla su 

yakaladığını bildirmiştir. 

 

Santalla vd. (1994), Đspanya’da mısır ile karışık olarak ekilen fasulye 

populasyonunda, karışık ekimin fasulye populasyonlarının agronomik özellikleri 

üzerine etkilerini inceledikleri tarla denemelerinde populasyon ortalamaları, yetiştirme 

sistemlerine göre çok az bir farklılık göstermiştir. Çiçeklenme sonu, çiçeklenme 

periyodu ve bakla verimi gibi özellikler dışında tüm özellikler bakımından 

populasyonlar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Đncelenen özellikler 

bakımından ne yetiştirme sistemlerinin ne de “populasyon x yetiştirme” sistemi 

interaksiyonunun önemli bir etkisi bulunmamıştır. 

 

Sharaiha (1994), Mısır’da orta ve kısa boylu mısır çeşitlerinin, sırık ve bodur 

fasulye çeşitleri ile 1:1, 1:2, 2:1 ve 2:2 oranlarındaki alternatif sıralarda, karışık 

ekimdeki durumlarını araştırmıştır. Tüm ekim düzenlemelerinde fasulye-mısır için en 
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yüksek LER değeri 1,92 olarak elde edilmiştir. Mısır çeşitlerinden, fasulye ile karışık 

olarak ekilmesi durumunda, yalnız ekime göre genellikle daha düşük verim alınırken, 

fasulyede bunun tersi bir durum görülmüştür. 

 

Akman (1995),  Kazova-Tokat koşullarında mısırın fasulye ve börülce ile karışık 

ekimi üzerine araştırmalar yapmıştır. Bir melez mısır çeşidi ile bir horoz (oturak) 

fasulye ve bir yerel börülce çeşitlerinin kullanıldığı denemede, her üç bitkinin yalnız 

ekimleri yanında, mısırın fasulye ve börülce ile değişik oranlardaki (1:1, 1:2, 2:1 ve 2:2) 

karışımları aynı ve farklı sıralara yapılan ekimlerde karşılaştırılmıştır. Yalnız ekimlerde 

mısır 70 x 25 cm, fasulye ve börülce 35 x 10 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafede 

ekilmiş, aynı sıraya yapılan ekimlerde ise 70 x 25 cm mesafesi uygulanmıştır. Farklı 

sıraya yapılan ekimlerde ekim düzenlemesine göre, mısır ve baklagil sıraları ile iki 

baklagil sırası arasında 35 cm mesafe bırakılarak, sıra üzeri 10 cm olacak şekilde ekim 

yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre en yüksek mısır tane verimi, alternatif sıralarda 1 

mısır + 1 fasulye (1321 kg/da) ve 1 mısır + 1 börülce (1384 kg/da) ekim sistemlerinden 

elde edilmiştir. Fasulyenin yalnız olarak ekildiği uygulamadan, mısırla birlikte ekime 

göre her iki yılda da daha yüksek tane verimi (252,4 ve 228,3 kg/da) alınmıştır. Karışık 

ekime bağlı olarak fasulye ve börülce veriminde önemli derecede verim kayıpları ortaya 

çıkmıştır. Arazi eşdeğer oranı (LER) bakımından en yüksek değerler, her iki yıl ve 

birleştirilmiş yıllar ortalamasında 1,59, 1,56 ve 1,57 olmak üzere 1 mısır + 1 fasulye 

ekim sisteminden elde edilmiştir. Araştırıcı fasulye ile mısırın karışık ekiminde, 

fasulyenin bin tane ağırlığı üzerine ekim uygulamalarının etkileri arasında her hangi bir 

farklılık tespit etmediğini, bodur fasulyenin kapama ekiminde protein oranı % 28,2 

olurken ,  2M+1F  uygulamasında % 27, 1M+2F uygulamasında % 27,9, 1M+1F 

uygulamasında % 22,6 ve 2M+2F  uygulamasında % 26,9  olduğunu açıklamıştır. 

Araştırıcı mısır bitki boyuna uygulamaların etkisinin önemli olduğunu bildirmiştir.  

Kapama ekimde bitki boyu 249,9 cm olurken , 2M+1F  de 245,2 cm, 1M+1F de 241,8 

cm, 2M+2F de 240,3 cm olmuş ve aralarında istatistik olarak herhangi bir farklılık 

bulunmazken 1M+2F de 227,5 cm ile önemli derecede düşük olarak bulunmuştur. 

Araştırıcı,  ilk koçan yüksekliğinin iki yılda, birleştirilmiş değerlendirmede ve yıllarda 

ekim düzenlemesine bağlı olarak önemli farklılıklar gösterdiğini bildirmiştir. Araştırıcı, 

ekim düzenlemelerinin koçan boyuna önemli etkisi olduğunu, en uzun koçan boyunu 
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mısır bitki sıklığının en az olduğu 1M+2F de  bulmuştur. Araştırıcı, mısırda BTA’ nı 

332,6-355,8 g olarak saptadığını, ekim düzenlemelerinin bu özelliğe etkisinin 

çalışmanın bir yılında önemli diğerinde önemsiz çıktığını,  en yüksek değeri 1M+2F  de 

belirlediğini bildirmiştir. 

 

Pekşen ve Gülümser (1995), Samsun koşullarında yürütüğü çalışmada tarım 

alanlarını artırma imkanlarının azalması, nüfusun artması, tarım alanlarından azami 

derecede yararlanma için karışık ekimin önemli olduğunu aynı tarlada, aynı anda iki ya 

da daha fazla bitki türünün yetiştirilmesinin karışık ekim olarak adlandırıldığını, karışık 

ekimde yer alan bitkilerin su, ışık ve besin maddesi gibi kaynakları etkili kullanmaları 

nedeniyle birim alandan daha fazla ürün ve gelir sağlandığı, toprağı iyi gölgeleyen 

baklagillerin doğal malç olduğu, toprak nemini iyi muhafaza ettiği yabancı ot 

mücadelesini sağladığı, Karadeniz Bölgesinde arazilerin eğimli, engebeli, dağınık ve 

küçük olması nedeniyle mısır-fasulye karışık ekiminin önemli olduğu, bunun kapama 

ekime göre % 74 oranında fazla gelir sağladığı, en yüksek verimin 1 sıra mısır+2 sıra 

fasulye ekim düzenlemesinde sağlandığını belirtmişlerdir. 

 

Yertutan (1996), Tekirdağ koşullarında atdişi melez mısır ve bir bodur fasulye 

çeşidi ile yerel bir sırık fasulye populasyonu kullanarak, karışık ekim olanaklarını ve 

karışımda yer alacak en uygun bitki oranını tespit etmek amacıyla bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Farklı karışımlarda, mısırda bitki boyu 166,2-192,4 cm, koçan sayısı 

1,1-1,5 adet, koçan uzunluğu19,9- 23,2 cm, koçanda tane sayısı 606,2-753,9 adet, 1000 

tane ağırlığı 290,3-319,3 g ve tane verimi 662,7- 992,6 kg/da arasında değişmiştir. 

Bodur fasulyede ise bitkide bakla sayısı 12,1-22,1 adet, baklada tane sayısı 3,8- 4,5 adet 

ve tane verimi 112,4-154,7 kg/da arasında belirlenmiştir. Đncelenen özellikler 

arasındaki, ikili ilişkilere göre, mısırda tane verimi ile bitki boyu, koçanda tane sayısı, 

koçan uzunluğu, 1000 tane ağırlığı ve bitkide koçan sayısı arasında, önemli ve olumlu 

ilişki, bodur fasulyede tane verimi ile bitkide bakla sayısı ve baklada tane sayısı 

arasında olumlu ve önemli ilişki bulunmuştur.   

 

Pekşen (1998), Çarşamba-Samsun ekolojik koşullarında mısır ve bodur 

fasulyenin karışık ekiminde en uygun ekim şekli, düzenlemesi ve ekim zamanının 
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belirlenmesi üzerine bir araştırma yapmış ve mısır ve fasulyenin aynı ve farklı sıralara 

ekildiği iki ekim şekli ile bitkilerin 1M:1F, 1M:2F, 2M:1F oranlarında bulundukları 

ekim düzenlemelerini, mısır ve fasulyenin aynı zamanda ve mısırın fasulyeden 15 gün 

önce ya da fasulyenin mısırdan 15 gün önce yapıldığı ekim zamanlarını, kapama 

ekimlerle karşılaştırarak incelemiştir. Tane ve sap verimi bakımından en yüksek LER 

değerleri, farklı sıraya mısır ve fasulye ekiminde 1,39 ve 1,24 ; 2M:1F ekim 

düzenlemesinde 1,21 ve 1,05 ve bitkilerin aynı zamanda ekimlerinde 1,21 ve 1,04 

olarak bulunmuştur. Đki yılın ortalaması olarak, kapama ekimlere göre karışık ekimlerde 

fasulyede % 57,48, mısırda ise % 25,77 oranlarında verim kayıpları meydana gelmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre, farklı sıraya ekim şekli, 2M:1F ekim düzenlemesi ve aynı 

zamanda ekim, en uygun karışık ekim düzeni olarak belirlenmiştir. Araştırıcı,  fasulyede 

bitki boyunun karışık ekimde 45,5-49,9 cm, kapamada 42,8-45,4 cm arasında 

değiştiğini, bitki boyuna ekim düzenlemelerinin değil yılların etkili olduğunu, mısırla 

aynı zamanda ekilen fasulyenin daha önce veya sonra ekilenden daha uzun olduğunu, 

ilk bakla yüksekliğinin bitki boyuna bağlı olarak değiştiğini ve karışık ekimde 19,6-23,5 

cm, kapamada ise 18,4-23,3 cm olduğunu, bu özelliğe ekim düzenlemelerinin değil, 

yılların etki yaptığını bildirmiştir. Bakla boyunu karışık ekimde 9-13 cm, kapamada ise 

8,6-9,6 cm olarak belirleyen ve bu özelliğe ekim düzenlemelerinin değil, yılların etkili 

olduğunu saptayan araştırıcı baklada tane sayısının, karışık ekimde 3,3-3,6 adet, 

kapamada ise 3,4-3,8 olduğunu, bu özelliğe ekim düzenlemelerinin etkisinin çalışmanın 

yürütüldüğü iki yılda da önemsiz, ancak iki yılın birleşik değerlendirilmesinde önemli 

bulunduğunu, yılların ise yine etkili olarak saptandığını bildirmiştir. Bitkide bakla 

sayısının karışık ekimde 7,8–14,5 kapamada 7,8-16,5 olarak bulunduğunu ekim 

düzenlemelerinin her iki yılda iki yılın birleşik değerlendirilmesinde etkili olduğunu,  

yılların etkisini de önemli bulduğunu açıklayan araştırıcı, ekim düzenlemelerinde en 

düşük değeri 7 ile  2M+1F , en yüksek değeri ise 16,4 ile 1M+2F  uygulamasında 

belirlediğini açıklamıştır. Çalışmada bin tane ağırlığı değerleri, karışık ekimde 423,4- 

490,4 g , kapamada 443,3- 496 g olarak belirlenmiş, BTA üzerine yılların etkisi önemli, 

ekim düzenlemelerinin etkisi ise önemsiz olarak saptanmıştır. Araştırıcı fasulyede 

protein oranlarının karışık ekimde %21-23, kapamada %21,2-21,6 arasında değiştiğini, 

ekim düzenlemelerinin etkisinin olmadığını, ancak yılların etkili olduğunu bildirmiştir. 

Bu çalışmada, bitkide tane verimi karışık ekimde 5,5-7,8, kapama ekimde 7,6-10,2 g 
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arasında değişmiştir. Đki yılın birleşik değerlendirilmesinde ekim düzenlemeleri etkili 

bulunmuş, en düşük değer 7,4 g ile 1M+2F, en yüksek değer ise 10,3 g ile 1M+2F 

uygulamasında elde edilmiştir. Bu özelliğe yılların etkisi de önemli olmuştur. Araştırıcı 

mısırda boy değerlerinin kapama ekimde 191,5 – 207,7 cm arasında, karışık ekimde ise 

187,3-208,8 cm olarak değiştiğini, ekim düzenlemelerinin ve yılların etkisinin önemli 

olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, ilk koçan yüksekliğinin kapama ekimde 83,7-86,5 cm 

arasında, karışık ekimde 86,2-88,4 cm arasında değiştiğini, bu özelliğe yılların etkisinin 

önemli olduğunu, ekim düzenlemelerinin etkisinin yıllarda değil, iki yılın birleşik 

değerlendirilmesinde önemli olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı, mısırın koçan boyunun 

kapama ekimde 19,4-19,9 cm , karışık ekimde ise 19,6-21 cm arasında değiştiğini, ekim 

düzenlemelerinin etkisini bir yıl ve birleştirilmiş değerlendirmede önemli olarak 

bulduğunu, yılların etkisinin ise yine önemli olduğunu bildirmiştir. Araştırıcı 

çalışmasında en kısa koçan boyunu mısır bitki sıklığının fazla olduğu 2M+1F de, en 

uzun koçan boyunu ise mısır bitki sıklığının az olduğu 1M+2F ekim düzeninde 

saptandığını bildirmiştir. Araştırıcı koçan gelişme dönemlerinde ışık yetersizliği olursa 

asimilasyon yavaşladığı için koçan boyunun olumsuz etkilendiğini açıklamıştır. 

Araştırıcı, koçanda sıra sayısını, kapama ekimde 12,7-14 , karışık ekimde ise 13,2-14,4 

olarak belirlemiş, ekim düzenlemelerinin etkisinin önemli olmadığını fakat yılların 

etkisinin önemli olduğunu saptamıştır. Koçanda tane sayısını, kapama ekimde 544,7- 

559,8 arasında, karışık ekimde ise 609,3- 614,6 arasında olarak tespit etmiş olup, bu 

özelliğe ne ekim düzenlemelerinin ne de yılların etkisinin önemli olmadığını 

açıklamıştır. Araştırıcı, mısırda bin tane ağırlığı değerlerini kapama ekimde 288,6- 

301,1 arasında, karışık ekimde 301,6-337,1 arasında tespit ettiğini belirtmiş ve bu 

özellik üzerine ekim düzenlemelerinin önemli bir etkisi olmadığını, buna karşılık 

yılların etkisinin önemli çıktığını bildirmiştir.  

 

Akman ve Sencar (1999), Tokat’da hasıl amaçlı 2. ürün mısır ve fasulyenin 

karışık üretiminde, farklı ekim sistemlerinin verim ve bazı karakterlere olan etkisini 

incelemişlerdir. Kapama mısır ve fasulye, 1M+1F, 2M+1F, 1M+2F, 2M+2F ile aynı 

sıraya M+F uygulamaların yer aldığı çalışma, 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yıllar 

ayrı ayrı incelendiğinde, yılın birinde, 2M+1F kombinasyonu en yüksek LER değerini 

(1,33) gösterirken, diğer yılda  1M+1F kombinasyonu en yüksek LER değerini (1,28) 
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vermiştir. Yılar ortalamasına göre, 1M+1F kombinasyonunun verdiği 1,28 LER değeri 

yanlız ekime göre üstünlük sağlamıştır. 

 

Martin vd. (1999), mısır-fasulye karışık ekiminde, mısırla rekabeti daha zayıf 

olan bodur fasulyede baklada tohum sayısı, tek tane ağırlığı ve birim alana tane verimi 

gibi özelliklerin değerlerinde azalmalar olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Pekşen vd. (1999), karışık ekimin iki veya daha fazla bitki türünün, aynı 

yetiştirme mevsiminde, aynı alanda birlikte yetiştirilmesi olduğunu, karışık ekimdeki 

bitki kombinasyonlarını yetiştirme mevsiminin uzunluğu ve bitkilerin bölge koşullarına 

adaptasyon yeteneklerinin belirlediği ve uygun bitki kombinasyonları ile uygun 

yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıyla karışık ekim sistemlerinin daha verimli ve etkin 

hale gelebileceğini söylemişlerdir. Araştırıcılar, karışımdaki bitkilerin tekli sıralar 

yerine ikişerli veya çoklu sıralar halinde ekilmesinin baklagil bitkilerine daha fazla 

ışığın geleceğini, bunun toplam verimi olumlu etkileyebileceğini, bitkilerin farklı 

sıralara ekilmesinin genellikle aynı sıralara ekilmelerine göre daha iyi sonuçlar 

verdiğini, ekim, bakım, hasat işlerini kolaylaştırdığını, tahıl veriminin bitki 

sıklıklarından ve sıralar arası mesafenin değiştirilmesinden az etkilendiğini, baklagil 

veriminin tahılların gölgelenme derecesine bağlı olarak azaldığını, tahıl-baklagil karışık 

ekiminde tahıla göre gübreleme yapmanın daha uygun olacağını, karışık ekimde 

fasulyede azot fiksasyonunun azaldığını, karışık ekimde tahılların hızlı gelişmeleri ve 

kuvvetli kök sistemine sahip olmaları nedeniyle su için rekabet yönünden üstün 

olduklarını, karışık ekimde yabancı ot yoğunluğunun ve zararlıların yarattığı sorunların 

azaldığını, karışık ekimde bir bitki türünün elle hasadından sonra diğerinin makineli 

hasadının yapılmasının uygun olacağının belirtmişlerdir. 

 

Pekşen ve Gülümser (1999), Samsun’da kapama mısır ve fasulyenin yanı sıra 

1M:1F, 1M:2F, 2M:1F olmak üzere üç ekim düzenlemesi, üç farklı ekim zamanı ve 

mısırla fasulyenin aynı ve farklı sıralara ekimi üzerinde yürüttükleri çalışmada, tane 

verimi bakımından en yüksek ortalama LER’i mısır ve fasulyenin farklı sıralara 

ekiminde, 2M:1F ekim düzeninde ve bitkilerin aynı zamanda ekimlerinde 

belirlemişlerdir. En yüksek fasulye ve mısır verimleri ile toplam verimler de aynı 
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uygulamalardan elde etmişlerdir. Araştırıcılar, saf ekimlere göre karışık ekimden dolayı 

fasulyede % 57, mısırda da % 26 oranında tane verimi kayıpları meydana geldiğini, 

ekim, bakım ve hasat işlemlerinin çiftçi şartlarında ve geniş alanlarda daha kolay 

uygulanabilir olması nedeniyle farklı sıraya ekim şeklinin, 2M:1F ekim düzenlemesinin 

ve aynı zamanda ekimin en uygun karışık ekim şekli olduğunu belirtmişlerdir.   

 

Avcıoğlu ve Gürel (2000), doğal vejetasyonlarda karışık olarak yetişen veya 

kültür koşullarında karışık olarak yetiştirilen bitkilerde toprak üstü organlar arasında 

ışığa ulaşma, kökler arasında da su ve besin maddeleri alımı açısından yoğun bir 

yarışma ortaya çıktığını, birlikte yetiştirilen baklagillerin  kökleriyle azot alımının 

düzenlenerek daha iyi ve zengin ortam oluştuğunu, buğdaygilin azot içeriğinin arttığını, 

yalın ekime oranla karışımın veriminin de yükseldiğini bildirmişlerdir. 

 

Pekşen ve Gülümser (2000), tahıl-baklagil karışık ekim sistemlerinde bitki 

gelişimini sınırlayan faktörler bakımından türler arasındaki rekabetin azaltılması 

durumunda bu sistemlerin üretim etkinliğini artırabileceği aynı zamanda aynı kaynakları 

kullanan bitkileri bir arada yetiştirmek yerine, farklı olgunluk devrelerine sahip olan ve 

birbirlerini tamamlayan bitkileri birlikte yetiştirmenin uygun bir yolu olduğunu, olum 

süreleri 85-120 gün olan fasulye ve sorgumun beraber yetiştirilmesi sonucu % 55 

oranında toplam verim artışı sağlandığını, karışık ekimde gelişmeyi sınırlayan faktörler 

bakımından görülen rekabetin, temel bazı morfolojik ve fizyolojik farklılıklar, değişik 

miktarda gübre uygulamaları, bitkilerin farklı zamanda ekilmesi gibi agronomik 

faktörler tarafından kontrol edileceğini, birlikte yetiştirilen bitkiler sıralar halinde 

ekildiğinde aralarında oluşacak rekabetin derecesini bitkilerin büyüme hızı, gelişme 

süreleri ve köklerin birbirine uzaklığının belirlediğini, tahılların daha hızlı gelişmeleri, 

daha yoğun kök sistemine sahip olmaları ve boy üstünlüğü nedeniyle rekabette 

baklagillere göre avantajlı olduğunu, bu nedenle karışık ekimde tahılların dominant, 

baklagillerin ise dominant olmayan bitki olarak tanımlandığını, yapılan 40 çalışmaya 

göre tahıl-baklagil karışık ekiminde baklagil veriminin % 52, tahıl veriminin ise % 11 

oranında azaldığını, karışık ekimdeki baklagillerin veriminin tahıllar tarafından 

düşürüldüğünü, karışık ekim sisteminde bitkiler tarafından engellenen ışığın miktarının 

bitkilerin şekli ve yaprakların yapısına bağlı olduğunu, genellikle uzun boylu olan 
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tahılların baklagilleri gölgelediğini ve yüksek bitki sıklıklarında baklagillerin gelişme ve 

verimlerinde azalmaya neden olduğunu, karışık ekimin yaygın olarak uygulandığı kuru 

tarım sistemlerinde ve bitkisel üretimin yetersiz yağışlar tarafından sınırlandırıldığı yarı 

kurak bölgelerde suyun rekabette önemli olduğunu, kök sistemindeki farklılıklar kök 

derinliği, köklerin yanlara doğru yayılma durumu ve kök yoğunluğunun su rekabetini 

etkileyen faktörler olduğunu, tahılların daha hızlı gelişmeleri daha kuvvetli kök 

sistemine sahip olmaları nedeniyle bu mücadelede üstün olduklarını, ancak yapılan 

araştırmalara göre tahıl-baklagil karışık ekimlerinde bitkilerin eşit miktarda su 

kullandıklarını, su bakımından bu bitkiler arasındaki rekabetin karışık ekim 

sistemlerinin etkinliğini belirlemede önemli faktör olmadığını, baklagil ve baklagil 

olmayan bitkiler arasındaki karışık ekim sistemlerinde bitkiler arasında azot bakımından 

büyük bir rekabet olduğunu baklagillerin atmosferik azottan yararlanınca rekabetin 

azaldığını, ancak azot fiksasyonunun olmaması durumunda rekabetin oluştuğunu, mısır-

fasulye ekiminde fosfor alımında mısırın fasulyeye karşı daha aktif olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Barhom (2001), Mısır’da soya-mısır karışık ekiminde tespit ettiği su kullanım 

etkinliğinin, mısır ve soyanın yalın ekimlerine göre daha yüksek olduğunu bildirmiştir.    

 

Santalla vd. (2001), Đspanya’da kuru fasulyenin insan gıdası olarak en değerli 

bitkisel protein kaynaklarından birisi belkide en önemlisi olduğunu, mısır-fasulye 

karışık ekiminden ilk amacın mısırdan yüksek verim almak, ikinci amacın ise aynı 

zamanda iyi bir fasulye verimi elde etmek olduğunu, ancak karışık ekim sistemine 

çiftçinin verdiği önem sadece karışımdaki bitkilerden iyi verim almak değil aynı 

zamanda en yüksek ekonomik değeri elde etmek için  olduğunu  ve birlikte ekimden 

elde edilen değerin, bu bitkilerin yalnız ekimleri ile kıyaslanması gerektiğini 

açıklamışlardır. Karışık ekim için uygulanacak düzenlemede, önce en yüksek değeri 

sağlayacak bir bitkiye karar verildikten sonra yanına bunu destekleyen ve toplam 

sistemin yeterli kazanç sağlamasına yardımcı olacak diğer bir bitkinin konmasının 

uygun olduğunu, böylece üretimde stabilitenin artacağını ve riskin azalacağını, bunun 

yanında üretici isterse özel olarak da bir karışım yapabileceğini, bunun pazarın 

isteklerine, işgücü kullanım durumuna veya  beslenme tercihine bağlı olarak 
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değişeceğini belirtmişlerdir. Araştırıcılar yaptıkları çalışmada, fasulyede bitkide bakla 

sayısını 10,7, baklada taneyi 4,5 , verimi 120,7 kg/da, ham proteini %26,5 olarak 

buldular. Fasulyenin kapama ekiminde bu değerler 10,9, 4,6, 216,9, 26,9  olarak 

belirlendi. Birleştirilmiş analizde ekim düzenlemelerinin bitkide bakla sayısı 

bakımından,  yılların ise protein bakımından  önemli olduğunu saptadılar. Araştırıcılar 

şeker mısırla birlikte ekimin fasulyenin verimini %44 azalttığını , bu oranın normal 

mısırla yapılan ekimde %55 olduğunu bildirdiler. Alan Eşdeğerlilik Oranı (LER) 0,93 

olarak bulunurken, en yüksek net gelir bodur fasulye- şeker mısır karışımında elde 

edildi. Araştırıcılar bu sonucun alışılmış fasulye- sert mısır sistemini değiştirebileceğini 

ileri sürmüşlerdir. Araştırıcılar karışık ekimde yapılan araştırmaların, yalın ekimler için 

yapılanların düzeyine ulaşıp, uygun türler ve çeşitlerin belirlenmesi halinde, bu sistemin 

önemli bir ekonomik potansiyel yaratabileceğini ve bu durumun aynı zamanda  

topraklara yapılan yoğun tarım baskısını da azaltabileceğini iddia etmişlerdir.      

 

Tiryaki (2001), Isparta’da yürüttükleri çalışmada  mısırı-bodur fasulye karışık 

ekiminde fasulyenin bitki boyunun 37,9 cm olduğunu ve karışık ekimden etkilendiğini ; 

ilk bakla yüksekliğinin 15,1 cm olup, karışık ekimden olumsuz etkilendiğini ; bitkide 

bakla sayısının 16,3 adet olduğunu ve karışık ekimden etkilenmediğini ; baklada tohum 

sayısının 5,3 adet olduğunu ve karışık ekimden etkilenmediğini ; bin tane ağırlığının 

287,5 g olduğunu ve karışık ekimden etkilenmediğini ;tane veriminin 73,7 k olduğunu 

ve karışık ekimden önemli derecede olumsuz etkilendiğini ; ham protein oranının %24,2 

olduğunu ve karışık ekimden olumsuz etkilendiğini bildirmiştir. Araştırıcı, karışık 

ekimin diğer komponenti olan şeker mısırında bitki boyunun 123 cm olduğunu ve 

karışık ekimden olumsuz etkilendiğini ; ilk koçan yüksekliğinin 35,3 cm olduğunu ve 

karışık ekimden olumsuz etkilendiğini ; koçan boyunun 17,5 cm olduğunu ve karışık 

ekimden  olumlu etkilendiğini ; koçanda tane sayısının 427 adet olduğunu ve karışık 

ekimden olumsuz etkilendiğini ; tane veriminin 695, 4 kg olduğunu ve karışık ekimden 

olumlu etkilendiğini, koçan veriminin 1291,4 kg olduğunu ve karışık ekimden olumsuz 

etkilendiğini ; ham protein oranının % 11,2  olduğunu ve karışık ekimden olumsuz 

etkilendiğini bildirmiştir.  Karışık ekimde birim alan verimliliğini ortaya koyan LER 

değerini en yüksek olarak 1,48 ile 1M+1F uygulamasından elde ettiğini bunun  % 48 

oranında ek bir alan tasarrufu sağlamış olduğunu bildirmiştir.   
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Araujo vd. (2003), Brezilya’da mısır ve fasulyeyi aynı sıraya ve birbirini izleyen 

farklı sıralar halinde, aynı zamanda ya da birini diğerine göre 5, 10 ve 15 gün önce veya 

sonra ekmenin etkilerini araştırmışlardır. Mısır verimi, fasulyeden önce ekilmesi halinde 

daha yüksek, sonra ekildiğinde ise aynı zamanda yapılan ekime göre daha düşük 

olmuştur. Fasulyede de mısırdan önce ekilmesi durumunda verim daha yüksek 

olmuştur. En yüksek LER değeri mısırın fasulyeden önce ekildiği uygulamadan elde 

edilmiştir. 

 

Tsubo vd. (2003), Güney Afrika Cumhuriyetinde fasulye-mısır karışık ekiminin 

verimliliğini; saf mısır, saf fasulye, karışık ekimde sıra arası mesafe, ekim zamanı ve 

sıklık konularını çalışarak incelemişlerdir. Saf mısırda, ilk yıl 75 cm diğer iki yıl 100 

cm sıra arası ile ekim yapılmış, saf fasulyede ise birinci ve üçüncü yıl 40 cm, ikinci 

yılda ise 50 cm sıra arası kullanılmıştır. En yüksek LER değerleri sıklık denemesinden 

elde edilmiştir. Saf ekimlerin verimleri, karışık ekim verimlerine göre daha düşük 

bulunmuştur. Düşük sıklıkta, (4.3 m2) karışık ekim verimi % 17, orta sıklıkta (8.6 m2) % 

26 ve yüksek sıklıkta (13.0 m2) % 15 oranlarında, saf ekimden daha yüksek olmuştur. 

Orta sıklığın toplam LER değeri diğer sıklıklardan önemli bulunmuştur. Düşük sıklıkta 

LER değeri 1,43, orta sıklıkta LER değeri 1,38 ve yüksek sıklıkta LER değeri 1,56 

olarak hesaplanmıştır. Ekim zamanlarına göre ise değerler, birinci ekim zamanında 

1,52, ikinci ekim zamanında 1,86 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, bütün 

kombinasyonlarda  karışık ekimin daha avantajlı olduğunu göstermiştir.  

 

Kariaga (2004), Kenya’da yağmur damlalarının doğrudan toprağa vurup, 

yüzeydeki gözeneklerin kapanmasına neden olarak, suyun toprağa girmesini 

engellemesi ve yüzey akışı haline gelerek toprak erozyonuna neden olmasını karışık 

ekimin engelleyebildiğini belirterek, mısır-börülce karışık ekiminin bu bakımdan iyi bir 

seçenek olduğunu bildirmiştir.   

 

Tiryaki vd. (2004), Isparta’da mısır ve fasulye çeşitlerinin karışık ekim 

sisteminde verim ve bazı agronomik özelliklerinin belirlenmesini amaçlayan bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmada, şeker mısır-bodur fasulye karışık ekiminde bitki boyunu 122,8 

cm , ilk koçan yüksekliğini 40,6 cm , koçan boyunu 19 cm , koçanda tane sayısını 437,7 
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, taze koçan verimini 1398,3 kg/da olarak belirlemişlerdir. Bitki boyu, ilk koçan 

yüksekliği karışık ekimden olumsuz etkilenirken, koçan boyu etkilenmemiştir. Koçanda 

tane sayısı ve taze koçan verimi karışık ekimden olumsuz etkilenmiştir.  Karışık ekimde 

fasulyenin bitki boyu 40,1 cm, ilk bakla yüksekliği 15,3 cm , baklada tane sayısı 4,8 , 

bitkide bakla sayısı 17,1 , tane verimi 73,8 kg olarak belirlenmiştir. Fasulyede bitki 

boyu, ilk bakla yüksekliği ve tane verimi karışık ekimden olumsuz etkilenirken, baklada 

tane sayısını etkilenmemiş, bitkide bakla sayısı ise  olumlu etkilemiştir. Şekermısırı-

bodur fasulye LER değeri 1,56  olarak belirlenmiştir.  Buna göre  1 sıra mısır + 1 sıra 

fasulye en uygun karışık ekim düzenlemesi olarak görülmüştür. Aynı çalışmada şeker 

mısırı-sırık fasulye LER değeri 1, 49 olmuştur.       

 

Ogindo ve Walker (2005), karışık ekim sisteminin, kısa bir sürede yüksek 

yaprak alanı indeksine ve daha fazla yaprak alanına ulaşabildiği için toprakta suyu 

büyük oranda muhafaza ettiğini bildirmişlerdir. 

 

Tsubo vd. (2005), G. Afrika Cumhuriyeti’nde yaptıkları çalışmada, mısır-fasulye 

karışık ekiminde, mısır veriminin olumsuz yönde etkilenmediğini saptadıklarını 

bildirmişlerdir. 

 

Çiftçi vd. (2006), Gevaş-Van koşullarında fasulye ve mısırın karışık ekiminde 

verim ve verim unsurlarını incelemişlerdir. Đki yıl süren denemede, saf mısır, saf 

fasulye, 2 sıra mısır+1 sıra fasulye, 2 sıra fasulye+1 sıra mısır, 2 sıra mısır+2 sıra 

fasulye kombinasyonları incelenmiştir. Fasulyede bitki boyu 54,9-59 cm arasında 

değişim göstermiş, en yüksek bitki boyu 59 cm ile 2M+2F, en düşük boy ise 2M+1F 

kombinasyonun da belirlenmiş, bitki boyu karışık ekimden etkilenmemiştir. Bitki başına 

bakla sayısı 14,2-26 arasında belirlenmiş karışımlar içinde en yüksek değeri 20,5 ile 

2M+2F düzenlemesi vermiş, bitkide bakla sayısı ekim düzenlemelerinden etkilenmiştir. 

Bitkide tane ağırlığı 25,6-44,1 g arasında değişmiş, karışımlar içinde en yüksek değeri 

39,2 g ile 2M+2F vermiş, bu özellik karışık ekimden etkilenmiştir. 1000 tane ağırlığında 

(471,1-504,6 g) en yüksek değer  2M+2F kombinasyonundan elde edilmiş olup, bu 

özellik karışık ekim düzenlemelerinden etkilenmiştir. Fasulyede birim alandan alınan 

tane verimi 37,7-208,6 arasında değişmiş olup, karışımlar içinde en yüksek değeri 147,1 
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kg/da ile 2F+1M düzenlemesi vermiştir. Verim ekim düzenlemelerinden etkilenmiştir. 

Mısırda, bitki boyu 272,7-282 cm, koçan boyu 17,8-18,3 cm, 1000 tane ağırlığı 263,7-

280,1 g , tane verimi 263,4-1006,1 kg/da olarak bulunmuştur.  Karışımlar içinde en 

yüksek bitki boyu 281,9 cm ile 2M+2F de, en yüksek koçan boyu 18,3 cm ile 2F+1M 

da, en yüksek BTA 280,1 ile 2F+1M ve 279,7 ile 2M+2F de en yüksek tane verimi  

822,9 kg/da ile 2M+1F de en düşük tane verimi ise 1F+2M (263,4 kg/da) 

kombinasyonunda elde edilmiştir. Tane verimi dışındaki özellikler ekim 

düzenlemelerinden etkilenmemişlerdir. Denemenin ilk yılında en yüksek LER değeri 

(1,07) 1 sıra fasulye+2 sıra mısır kombinasyonundan, denemenin ikinci yılında (1,23) 

ve iki yılın ortalamasında (1,08) en yüksek LER değeri, 2 sıra mısır+2 sıra fasulye 

kombinasyonundan elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları en iyi ekim düzenlemesinin 

2F+2M olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Adu-Gyamfi vd. (2007), Güney ve Batı Afrika koşullarında mısır – baklagil  

karışık ekimini içeren sistemlerin, mısırın yalın ekilişine göre topraktan alınan azot 

miktarını azalttığını, azotlu gübrenin olmadığı durumlarda  baklagil bitkilerinin ihtiyaç 

duydukları azotu atmosferden sağlayarak, mısırın azotuna ortak olmadıklarını 

bildirmiştir.  

 

Geren vd. (2007), Đzmir ekolojik koşullarında mısırla aynı ve farklı sıralara 

ekilen, değişik börülce ve fasulye çeşitlerinin, tane verimi ve diğer verim özelliklerini 

saptamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Đki yıllık ortalamalara göre, yalın 

ekim mısırda bitki boyu 204-211,9 cm, karışık ekimde 216,9-217,2 cm , 1000 tane 

ağırlığı 342,5-350,4 g; bodur fasulyede bitki boyu saf ekimde 61,5-66,7 cm, karışık 

ekimde 66,1-69,3 cm , bitkide bakla sayısı yalın ekimde 20,4- 21.2, karışık ekimde 15-

15,2 cm, 1000 tane ağırlığı yalın ekimde 564,7-566,8, karışık ekimde 564-567,1 g , 

olarak gerçekleşmiştir. Mısırın bitki boyu  yıl ve ekim sisteminden etkilenirken, “yıl x 

ekim sistemi”nin etkisi önemsiz bulunmuştur. Fasulyenin boyuna ekim sistemleri etkili 

olurken, yıl ve “yıl x ekim sistemi” etkisi önemsiz bulunmuştur. Mısırla karışıma giren 

fasulyede genel olarak bitki boyu saf ekimdekinden uzun olmuştur. Fasulyede bakla 

sayısı karışık ekimde azalmış olup, büyük ölçüde baklagillere ulaşan ışığın 

azalmasından kaynaklanma olasılığı vardır. Bakla sayısı ekim sisteminden etkilenmiş 
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fakat yıl ve “yıl x ekim sistemi”nden etkilenmemiştir.   Ekim sistemi fasulyenin BTA 

üzerine önemli etki yapmış fakat yıl ve interaksiyonun etkisi bulunmamıştır. Mısırla 

birlikte ekilen fasulyede BTA nın saf ekimlere göre daha yüksek olduğu bulunmuş olup, 

bu artışın bakla sayısındaki azalma sonucu tanelerin daha irileşmesinden kaynaklandığı  

sanılmaktadır. Mısırın yalın ekiminden 1137-1160 Kg/da , karışık ekimde ise 910-927 

kg/da verim elde edilmiştir. Fasulyede ise saf ekimden 125-134 kg/da, karışık ekimde 

ise 95-101 kg/da verim elde edilmiştir.LER değerleri 162-164 ve iki yılın 

birleştirilmesinde 163 olarak elde edilmiştir. Alan kullanımı açısından genel olarak, 

farklı sıraya yapılan ekimlerden elde edilen tane veriminin, aynı sıraya (mısır+baklagil) 

yapılan ekimlere göre daha yüksek olduğu da belirtilmiştir. 

 

Çam ve Yılmaz (2008), Gürgentepe-Ordu koşullarında yürüttükleri 

çalışmalarında mısırın fasulye ile karışık ekiminde koçanda tane sayısının, koçan 

veriminin, BTA nın artış göstermesini, fasulyenin azot katkısına bağlamışlardır.    

 

Yılmaz vd. (2008), Doğu Akdeniz koşullarında mısır ile fasulye ve börülcenin 

farklı ekim sistemleri ile yalın ekim sistemlerini karşılaştırmışlardır. 15 uygulamanın 

kullanıldığı denemenin kombinasyonları; saf mısır, saf fasulye, saf börülce, tek ve çift 

sıradan oluşan iki farklı ekim ve beraber olmak üzere, altı adet mısır ve baklagil karışık 

ekim sisteminden oluşmuştur. Eşdeğer alan kullanım indeksi değerleri, 67:50 mısır: 

fasulye ya da mısır: börülce karışım oranlarında, daha yüksek bulunmuştur. Yılmaz ve 

arkadaşları, Doğu Akdeniz bölgesindeki küçük ölçekli tarım işletmelerinin karışık ekim 

için verimli olacağını bildirmişlerdir. 

 

Seran ve Brintha (2009), nitrogen fiksasyonu yapan ile yapmayan bitkilerin 

karışık ekiminin, yalın ekime göre daha yüksek verimlilik gösterdiğini, alan eşdeğerlilik 

oranının (LER ) bir alanın verimliliğini ölçmek için karışık ekime uyarlanmış ve en çok 

kullanılan gösterge (indeks) olup, karışık ekimin yararını belirlemek için de 

kullanıldığını bildirmişlerdir.  

 

Seran ve Jeyakumaran (2009), toprak verimliliği probleminin sadece agronomik 

bir konu olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir konu olduğunu, ekonomik 
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durumu yetersiz olan küçük çiftçilerin topraklarına verimlilik arttırıcı yatırım 

yapmalarının pek mümkün olmadığını bildirmişler ve yaptıkları çalışmada, mısır- 

baklagil karışık ekimini azotça fakir topraklar için yararlı olarak belirlemişlerdir. 

 

Dimitrios vd. (2010), Yunanistan’da yürürttüğü çalışmalarında mısırla 

baklagillerin karışık ekiminin, yabancı ot yoğunluğunu tek başına ekilen mısıra göre 

önemli bir oranda azalttığını, bu azalmanın yabancı otların aldığı ışığın azalmasından 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

 

Thayamini ve Brintha (2010), belirli bir agro-ekoloji için yeni bir üretim sistemi 

planlanırken,  verimlilik ve üretim dengesi (kararlılığı) bakımından çiftçilerce kabul 

edilmiş olan mevcut sistemden daha üstün olma ve ekolojiye en az zarar verme 

özelliklerinin dikkate alındığını, çiftçilerin genellikle uygulamaya alacakları teknikler 

için karar verirken temel olarak maliyet, risk ve kazanç hesabını dikkate aldıklarını, 

özellikle küçük üreticilerin üretim yaparken bir ürünün tamamını kaybetme riskini 

azaltmak için farklı ürünler elde etme yöntemlerini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Araştırıcılar, dünya nüfusunun katlanarak artmakta olduğunu ve gıda ihtiyacının 

karşılanması bakımından bir alandaki verimliliği ve işgücü kullanımını artırabilmek için 

etkili yöntemlerden birisinin de toprağı yoğun (entansif) olarak kullanmak olduğunu, 

bunu yapmanın yolları arasında kısa sürede olgunlaşan tek yıllık birkaç ürünün birlikte 

veya birbirini izleyecek şekilde yetiştirilebileceğini bildirmişlerdir.        
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BÖLÜM 3 

 

MATERYAL VE METOD 

 

 

3.1.Materyal 

 

3.1.1. Araştırma materyali 

 

Araştırma materyali olarak Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

tarafından tescil ettirilmiş yöreye uyumlu bir ticari çeşit olan Göynük-98 bodur fasulye 

çeşidi ile Amerikan Monsanto şirketine ait Asgrow tarafından geliştirilen, Eskişehir’de 

iyi sonuç verdiği için son yıllarda çoğu sözleşmeli olarak üretimi yapılan Merit F1 ticari 

şeker mısır çeşidi kullanılmıştır. Bu iki çeşidin özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

GÖYNÜK-98: Horoz kuru fasulye çeşididir. Bodur bir çeşit olup, boyu 45-55 

cm. arasında değişir. Bitkileri dik gelişir. Bakla uçları hafif kıvrık, baklada tane sayısı 3-

5 tir. Tane rengi beyazdır. Bin tane ağırlığı 535-540 g, tane verimi 220-250 kg/da 

civarındadır. Tanelerde protein oranı % 23-26 arasında değişmektedir. Đyi harman olan 

ve tane dökmeyen bir çeşittir. Pişme süresi, ıslatıldığında 34-37 dakika kadardır. 

Çeşidin en önemli özelliği, bakteri ve virüs hastalıklarına toleranslı olmasıdır (Anonim, 

2004). 

  

MERĐT F1: Bitki boyu 210-220 cm kadardır. Orta erkenci , yüksek verimli  

hibrit bir şeker mısırı çeşididir. Bitki yapısı kuvvetlidir ve yatmaya dayanıklıdır. 

Koçanları sarı renkte ve 20 - 22 cm. uzunluğundadır. Şoklama, konserve, çerezlik ve 

taze tüketim için uygundur. Sap ve yaprakları silaj yapımında kullanılabilmektedir. 

Mısır pasına, güney yaprak yanıklığının 1. ırkına ve mısır mozaik virüsü'nün 1. ırkına 

karşı toleranslıdır (MayAgro, 2009). 
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3.1.2. Araştırma yerinin özellikleri 

 

Şeker mısır ve bodur fasulyenin karışık ekiminde en uygun ekim 

düzenlemelerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, Eskişehir ilinde yer alan 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin merkezde bulunan araştırma ve 

uygulama tarlalarında yürütülmüştür. Eskişehir, Orta Anadolu Bölgesinin Batı Geçit 

kuşağında, 30◦ ve 32◦ Doğu enlemleri ile 39◦ ve 46◦ Kuzey boylamları arasında yer 

almakta olup, denizden yüksekliği 792 m’dir. 

 

 

3.1.3. Denemenin yürütüldüğü yıllardaki iklim verileri 

 

Eskişehir Đlinde kara iklimi hüküm sürmektedir. Denemenin yürütüldüğü 2009 

ve 2010 yılları ile uzun yıllar ortalamalarına ait yağış, sıcaklık ve nispi nem değerleri 

Çizelge 3.1.1’de verilmiştir. 

 

 

Çizelge 3.1.1. Eskişehir Đlinde Uzun Yıllar (1990-2008) ile 2009 ve 2010 Yıllarına Ait Meteorolojik 
Veriler* 

 
 
 Yağış (mm) Ortalama sıcaklık (0C) Ortalama nispi nem(%) 
 Uzun yıllar 

(1990-2008) 
2009 2010 Uzun yıllar 

(1990-2008) 
2009 2010 Uzun yıllar 

(1990-2008) 
2009 2010 

Ocak 29,3 66,3 31,5 0,4 0,9 2,3 75,9 71,2 69 
Şubat 23,1 74,0 50,3 0, 5 3,1 5,7 71,2 66,6 66,4 
Mart 27,6 39,8 27,7 4,7 4,6 6,7 64,6 60,5 59,3 
Nisan 43,1 26 41,2 9,6 10 10,2 62,7 55,7 61,2 
Mayıs 39,6 28,9 5,7 14,8 14,8 16,4 59,9 50,7 55,3 
Haziran 22,8 7,9 46,6 19 20,4 19,4 55,4 41 59,9 
Temmuz 12,7 11,4 14,3 21,9 22,2 23,3 51,9 4,9 59,8 
Ağustos 9,2 2 1,5 21,8 21 25,3 53,6 2,2 52,1 
Eylül 18,8 7,2 26,2 16,7 16,5 19 58,2 5,8 59 
Ekim 28 18,3 105,9 11,7 14,5 10,8 64 2,1 74,6 
Kasım 37,2 29,3 10,1 5,4 6 10 71,1 68 59,9 
Aralık 40,2 69,7 57,1 1,3 4,6 4,9 76 69,7 74,7 
Toplam 331,6 380,8 418,1 - - - - - - 
Ortalama - - - 10,6 11,6 12,8 63,8 56,1 62,6 
*Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. 
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Şekil 3.1.1. Eskişehir Đlinin Uzun Yıllar (1990-2008) ile 2009 ve 2010 Yıllarına Ait Aylara Göre Yağış 

Miktarları (mm) 
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Şekil 3.1.2. Eskişehir Đlinin Uzun Yıllar (1990-2008) ile 2009 ve 2010 Yıllarına Ait Aylara Göre  

Ortalama Sıcaklık Değerleri (0C) 
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Şekil 3.1.3.  Eskişehir Đlinin Uzun Yıllar (1990-2008) ile 2009 ve 2010 Yıllarına Ait Aylara Göre 

Ortalama Nispi Nem Değerleri (%) 

 

 

3.1.4. Deneme alanının toprak özellikleri 

 

Araştırmanın yürütüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 

Eskişehir merkezde bulunan araştırma ve uygulama tarlalarında deneme yeri 

topraklarının, kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 3.1.2’de verilmiştir. 

 

 

Çizelge 3.1.2.  Bodur Fasulye-Şeker Mısırı Karışık Ekim Denemesinin Yürütüldüğü Toprakların Bazı 
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri*  

 
 

 
Bitkiye Yarayışlı 

  
 
 
Toprak 
Derinliği 
(cm) 

 
 
 
Toplam 
Tuz 
(%) 

 
 
 
Organik 
Madde 
(%) 

 
 
 
 
Kireç 
(%) 

Fosfor 
P2O5 
(kg/da) 

Potasyum 
K2O 
(kg/da) 

 
 
 
 
Bünye 

 
 
 
 
pH 

2009 0-30 0,05 1,7 4,3 3,4 110 Tınlı  7,6-8,2 
2010 0-30 0,024 0,91 3,6 6,4 239 Tınlı 8,09 

 
*Analizler Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır. 
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3.2.Metod 

 

3.2.1. Denemenin kurulması ve yürütülmesi 

 

Deneme 2009 ve 2010 üretim dönemleri içerisinde şeker mısırı ve bodur fasulye 

karışık ekimine en uygun ekim düzenlemelerini belirlemek amacıyla, ‘tesadüf blokları 

deneme desenine’ göre ‘4 tekrarlamalı’ olarak kurulmuştur. 

 

Baklagillerin mısırla aynı zamanda ekilmesinin, daha geç ekilmesine göre daha 

yüksek verim verdiği bildirimleri (Thomson vd., 1976), dikkate alınarak her iki 

komponent aynı tarihte ekilmiştir.     

 

Uygulamalar ;  “2 fasulye : 2 mısır”  “4 fasulye : 4 mısır”,   “1 mısır : 1 fasulye”, 

“8 mısır” ve “8 fasulye” olarak belirlenmiştir. Her parsel 3 m. boyunda 8 bitki sırası ve 

sıra arası 0,5 m olacak şekilde düzenlenmiş olup, parsel alanı 10,5 m2 ‘dir. Ekimler, 

şeker mısırında sıra üzeri 20 cm, bodur fasulyede ise 10 cm olacak şekilde yapılmıştır. 

 

Şeker mısırı bitkilerinin azot ve fosfor ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karışık 

ekim için 2 defada olmak üzere dekara saf olarak 10 kg azot verilmiştir. Fosfor 

uygulaması bir defa ve 6 kg/da olarak yapılmıştır. Azotun yarısı ekimle birlikte yarısı 

ise mısırlar 7-8 yapraklı olduğu devrede (diz boyu) uygulanmıştır. Kapama mısır ekimi 

için 2 defada olmak üzere dekara 20 kg saf azot ve 8 kg saf fosfor uygulanmıştır.  

 

Kapama fasulye ekimi için dekara 4 kg azot ve 6 kg fosfor uygulanmıştır. 

Denemenin tamamında yabancı ot mücadelesi mekanik yöntemlerle (elle ve çapa 

yardımıyla) yapılmıştır. 

 

Sulama ; ekimden sonra, çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası olmak üzere 

3 defa damla sulama sistemiyle yapılmıştır. Ekim sonrası sulamanın ardından kaymak 

tabakası oluştuğunda, fide çıkışının engellenmemesi için çapa ile kırılmıştır.  
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3.2.2. Verilerin elde edilmesi 

 

Denemeye ait veriler, fasulye ve mısır için ayrı ayrı ve her parselden tesadüfen 

(rastgele) seçilen 10 bitki üzerinde yapılan ölçümlerle elde edilmiş olup, değerler 10 

bitkiden elde edilen verilerin ortalaması olarak alınmıştır. 

 

 

3.2.2.1. Bodur fasulyede incelenen özellikler 

 

Özelliklerin ölçüm, sayım gibi değerlendirilmesinde Akçin (1974), Karasu 

(1988), Anlarsal vd.(2000), Araujo ve Teixeira (2003), Karasu (2003), Kaydan vd. 

(2005) ve Ülker (2008)’ den yararlanılmıştır.  

 

Bitki boyu:  Bitkilerin (seçilen 10 bitki)  toprak seviyesinden, en uç noktasına 

kadar olan uzunluğu ölçülerek belirlenmiştir (cm).   

 

Đlk bakla yüksekliği: Bitkilerin (seçilen 10 bitki) toprak seviyesinden ilk 

baklanın bağlandığı boğuma kadar olan mesafesi  ölçülerek belirlenmiştir (cm). 

 

Bitki ağırlığı : Bitkilerin (seçilen 10 bitki) ağırlıklarının ortalaması olarak 

alınmıştır (g). 

 

Bitkide bakla sayısı : Her bitkide (seçilen 10 bitkide) bulunan baklaların 

tümünün adedi olarak alınmıştır. 

 

Bakla boyu: Bitkilerdeki (seçilen 10 bitki) baklalardan seçilmiş olan 10 adedinin 

boy ortalaması olarak belirlenmiştir (cm). 

 

Baklada tane sayısı: Her bitkiden (seçilen 10 bitki) alınmış olan baklalarda 

bulunan tanelerin sayısı olarak alınmıştır  
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Bitkide tane ağırlığı: Her bitkiden (seçilen 10 bitki ) alınmış olan baklalardaki 

tanelerin tümünün ağırlığı olarak belirlenmiştir (g).  

 

1000 tane ağırlığı: Her parsel için seçilen bitkilerden /seçilen 10 bitki) alınan 

tohumların, 4 adet 100 tanesinin ortalamasının 10 katı alınarak hesaplanmıştır (g).   

 

Tanede protein oranı: Her parselden alınan tohum örneklerinin öğütülerek, 

Kjheldal azot analiz metoduna göre belirlenen değerlerinin 6,25 katsayısıyla çarpımı 

sonucu çıkan değer olarak alınmıştır (%). 

 

Verim :  Her parselden alınan bitkilerin verimlerinin dekara çevrilmesiyle çıkan 

değer olarak alınmıştır.  

 

 

3.2.2.2. Şeker mısırında incelenen özellikler 

 

Özelliklerin ölçüm, sayım gibi değerlendirilmesinde Uğurlar ( 1987), Koçak ( 

1991), Cesurer (1995) , Anıl (1999), Cesur (1999),  Anonim (2010), Küçükyağcı ( 

2010), Turhal (2010)’dan yararlanılmıştır.  

 

Bitki boyu: Bitkilerin (seçilen 10 bitki) toprak yüzeyi ile tepe püskülü arasında 

kalan mesafesi olarak ölçülmüştür (cm).  

 

Đlk koçan yüksekliği: Seçilen 10 bitkide toprak yüzeyi ile en alt koçanın sapa 

bağlandığı mesafe olarak ölçülmüştür (cm). 

 

Koçan uzunluğu: Seçilen 10 bitkide koçan sapının bitki sapına bağlantı noktası 

ile koçan ucuna kadar olan mesafe olarak ölçülmüştür (cm). 

 

Koçanda sıra sayısı:  Seçilen 10 bitkide bir koçanda bulunan tane sırası adedi 

olarak alınmıştır.  
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Koçanda tane sayısı:  Seçilen 10 bitkide bir koçanda bulunan tanelerin tümünün 

adedi olarak alınmıştır.  

 

Koçanda tane ağırlığı: Seçilen 10 bitkide bir koçandan elde edilen tanelerin 

tümünün ağırlığı olarak belirlenmiştir (g).  

  

Kavuzlu koçan ağırlığı: Seçilen 10 bitkide Koçan yaprakları (kavuzları) 

soyulmamış bir koçanın ağırlığı olarak alınmıştır (g). 

 

Kavuzsuz koçan ağırlığı: Seçilen 10 bitkide Koçan yaprakları soyulmuş bir 

koçanın ağırlığı olarak alınmıştır (g). 

 

Taze koçan verimi : Seçilen 10 bitkide süt olum döneminde yaprakları alınmış 

koçanların bir dekardaki ağırlığı olarak belirlenmiştir (kg/da).   

 

Tanede protein oranı: Her parselden alınan tohum örneklerinin değirmende 

öğütülerek Kjheldal azot analiz metoduna göre belirlenen değerlerin 6,25 katsayısıyla 

çarpımı sonucu çıkan değer olarak alınmıştır (%). 

 

Tanede nişasta oranı: Nişasta miktarlarının HCL çözeltisi ile sıcakta çözünür 

hale getirilmesi ve daha sonra proteinli maddelerin ayrılması ve elde edilen berrak 

çözeltinin polarimetre ile ölçülmesi sonucu çıkan değer olarak alınmıştır (%). 

 

Tanede şeker oranı: Her parselden alınan tohum örneklerinde Lane-Eynon 

yöntemi ile belirlenen  şeker değeri alınmıştır (%). 

 

 

3.2.2.3. Bodur fasulye- şeker mısırı karışık ekiminde alan eşdeğer oranları (LER)  

 

Bodur fasulye ve şeker mısırının uygulamalardan elde edilen verimleri aşağıdaki 

formüle göre hesaplanmıştır (Willey ve Osiru, 1972; Ofori ve Stern, 1987). 
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LER =  (MA/SA) + (MB/SB) 

 

MA : Karışık ekim sisteminde fasulyenin verimi (kg/da) 

SA:   Kapama ekimde fasulyenin verimi (kg/da) 

MB:  Karışık ekim sisteminde şeker mısırın verimi (kg/da) 

SB:   Kapama ekim sisteminde şeker mısırın verimi (kg/da)  

 

 

3.2.2.4. Bodur fasulye-şeker mısırı karışık ekiminde fasulye eşdeğer verimi (FEV), 

mısır eşdeğer verimi (MEV) ve toplam gelirler 

 

Fasulye eşdeğer verimi (FEV): Değişik karışık ekim uygulamalarından elde 

edilen toplam tane verimlerinin fasulye karşılığıdır (Üstün ve Gülümser, 1996). 

 

FEV = Karışık ekimdeki fasulye verimi (kg/da) + [(Mısır fiyatı (TL/kg) x karışık 

ekimdeki mısır verimi (kg/da) ) / Fasulye fiyatı (TL/kg) ]. 

 

Mısır eşdeğer verimi (MEV): Değişik karışık ekim uygulamalarından elde 

edilen toplam tane verimlerinin mısır karşılığıdır (Üstün ve Gülümser, 1996). 

 

MEV = Karışık ekimdeki mısır verimi (kg/da) + [(Fasulye fiyatı (TL/kg) x karışık 

ekimdeki fasulye verimi (kg/da) ) / Mısır fiyatı (TL/kg) ]. 

 

Ürün eşdeğer verimleri hesaplanırken, 2009 ve 2010 yılları için mısırda sırasıyla 

0,54 TL/kg ve 0.55 TL/kg, fasulyede ise 2,80 TL/kg ve 2,99 TL/kg birim fiyatları esas 

alınmıştır.  

 

Toplam gelirler: Karışık ekim uygulamalarından elde edilen fasulye ve mısır 

verimlerinin o yıla ait fasulye ve mısır birim fiyatları ile çarpılması ve bu değerlerin 

toplanması sonucu çıkan miktar olarak alınmıştır. 
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3.2.2.5. Đstatistiki değerlendirmeler 

 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüş olup, tüm özelliklerden elde edilen değerlerin varyans analizleri, hem her yıl 

ayrı ayrı hem de iki yılın birleştirilmiş hali olarak değerlendirilmiştir. Etkili farkları 

görmek için F testi uygulanmıştır. Bodur fasulyede verim özelliği ile bitki ağırlığı, 

bitkide tane ağırlığı, bin tane ağırlığı,  tanede protein oranı özellikleri arasında ; şeker 

mısırında taze koçan verimi ile koçan uzunluğu, koçanda tane ağırlığı, tanede şeker 

oranı  özellikleri arasında ve şeker mısırında tanede nişasta ile tanede şeker oranı 

arasındaki ilişkiler korelasyon ve regresyon analizi ile belirlenmiştir (Yurtsever, 1984).   

 

 

Çizelge 3.2.1.  Đki Yılın Verilerinin Ayrı Değerlendirilmesinde Varyasyon Kaynağı, Serbestlik  Derecesi 
ve Fcetvel  Değeri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.2.2.  Đki Yılın Verilerinin Birlikte Değerlendirilmesinde Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi ve Fcetvel   Değeri 

 
 

VK SD F (% 5) F (% 1) 

BLOK 6 2,66 4,01 

YIL 1 4,41 8,29 

UYGULAMA 3 3,16 5,09 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 4,41 8,29 

DĐĞERLERĐ 2 3,55 6,01 

YIL X UYGULAMA 3 3,16 5,09 

HATA 18   

 

VK SD F (% 5) F (% 1) 

BLOK 3 3,86 6,99 

UYGULAMA 3 3,86 6,99 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 5,12 10,6 

DĐĞERLERĐ 2 4,86 8,02 

HATA 9   
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BÖLÜM 4 

 

BULGULAR 

 

 

4.1. Bodur Fasulye 

 

4.1.1. Bitki boyu 

 

Bitki boyu değerlerinin yıllara göre ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analiz 

sonuçlarında, her iki yılda da uygulamalar arasında istatistik anlamda önemli farklar 

görülmüştür. Kapama ekim ile diğerlerinin (karışık ekimlerin) tümü arasında ve sadece 

karışık ekim uygulamalarının kendi aralarında önemli farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 

4.1.1.1.).  

 

 

Çizelge 4.1.1.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitki Boyu Đçin Varyans Analizi  
Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 2,28 0,76 2,58 

UYGULAMA 3 20,37 6,79 23,07** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 9,13 9,13 31,02** 

DĐĞERLERĐ 2 11,24 5,62 19,09** 

20
09

 

HATA 9 2,65 0,29  

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 1,72 0,57 0,55 

UYGULAMA 3 52,87 17,62 16,79** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 25,45 25,45 24,24** 

DĐĞERLERĐ 2 27,43 13,71 13,06** 

20
10

 

HATA 9 9,45 1,05  
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Đki yılın birleştirilmiş varyans analizinde yıllar arasında, tüm uygulamalar 

arasında ve sadece karışık ekimlerin kendi arasında görülen farklılıklar ile “yıl x 

uygulama” etkileşiminin (interaksiyon) önemli olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.1.1.2.).  

 

Çizelge 4.1.1.2.  Bodur Fasulyede Bitki Boyu  Đçin Đki Yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 4,00 0,67 0,99 

YIL 1 451,14 451,14 671,35** 

UYGULAMA 3 36,16 12,05 17,94** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 2,05 2,05 3,04 

DĐĞERLERĐ 2 34,11 17,06 25,38** 

YIL X UYGULAMA 3 37,08 12,36 18,39** 

HATA 18 12,10 0,67  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Fasulyede değişik ekim düzenlemelerinde elde edilen bitki boyları ve LSD 

değerleri Çizelge 4.1.1.3.’de verilmiştir. 2009 yılında karışık ekim düzenlemelerinde 

bitki boyları 35,6 cm ile 37,9 cm arasında değişmiş olup, en uzun bitki boyu  4M+4F, 

en kısa bitki boyu 2F+2M uygulamasından elde edilmiştir. 2010 yılında karışık 

ekimlerdeki bitki boyları 44,1 cm ile 47,7 cm arasında değişirken, en uzun bitkiler 

4M+4F, en kısa bitkiler 2F+2M uygulamasında tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 4.1.1.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında, Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bitki Boyu  
Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 35,6     c 44,1    c 39,8    d 

4M+4F 37,9     a 47,7    a 42,8     a 

M+F 37,3     b 45,0     b 41,1     b 

F 38,6     a 42,7     d 40,7     c 

ORTALAMA 37,4 44,9 41,1 

LSD %5 0,87 1,64  

LSD %1 1,25 2,35  

CV 1,45 2,28  

   %5 %1 

LSD yıl     0,61 0,83 

LSD uygulama    0,86 1,18 

LSD yıl x uygulama    1,22 1,67 
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Fasulyelerin boyları, uygulamalarda aldıkları değerlerin ortalamasına göre 2010 

yılında, 2009 yılına göre yaklaşık % 20 daha yüksek olmuştur. Đki yılın ortalamasında 

en düşük boy değeri 2F+ 2M, en yüksek boy değeri ise 4M+4F uygulamalarında 

çıkmıştır (Şekil 4.1.1.1.).  
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Şekil 4.1.1.1.  Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bitki Boyu Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.1.2. Đlk bakla yüksekliği 

 

Đlk bakla yüksekliği değerlerinin yıllara göre ayrı ayrı değerlendirildiği varyans 

analizi sonuçlarına göre, 2009 yılında tüm uygulamalar arasında ve karışık ekimlerin 

kendi arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir 2010 yılında ise varyasyon 

kaynaklarının hiçbirinde istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmamaktadır (Çizelge 

4.1.2.1.). 

 

Yılların birleştirilmesi ile yapılan varyans analizinde,bütün uygulamalar, karışık 

ekim düzenlemeleri arasında ve “yıl x uygulama” interaksiyonu önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.1.2.2.).  
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Çizelge 4.1.2.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Đlk Bakla Yüksekliği Đçi Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.1.2.2.  Bodur Fasulyede Đlk Bakla Yüksekliği Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 0,59 0,10 0,27 

YIL 1 0,66 0,66 1,78 

UYGULAMA 3 6,07 2,02     5,50** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,26 0,26 0,72 

DĐĞERLERĐ 2 5,81 2,90     7,89** 

YIL X UYGULAMA 3 4,30 1,43   3,89* 

HATA 18 6,63 0,37  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Karışık ekim düzenlemelerinde 2009 yılında elde edilen ilk bakla yükseklikleri 

14 cm ile 14,5 cm arasında değişmiş olup, en yüksek değer 2F+2M, en düşük değer 

M+F uygulamasında elde edilmiştir. Đlk bakla yüksekliğinin 2010 yılı değerleri ise 13,6 

cm ile 15,6 cm arasında değişim göstermiştir ve en yüksek değer 4M++F, en düşük 

değer ise M+F uygulamasından elde edilmiştir (Çizelge 4.1.2.3). 

 

 

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 0,56 0,19 0,43 

UYGULAMA 3 8,80 2,93   6,75* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,13 0,13 0,29 

DĐĞERLERĐ 2 8,67 4,33      9,97** 

20
09

 

HATA 9 3,91 0,43  

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 0,03 0,01 0,04 

UYGULAMA 3 1,58 0,53 1,74 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 1,17 1,17 3,88 

DĐĞERLERĐ 2 0,40 0,20 0,67 

20
10

 

HATA 9 2,72 0,30  
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Çizelge 4.1.2.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Đlk Bakla 
Yüksekliği Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 14,5    a 15,0     a 14,7     a 

4M+4F 14,2     a 15,6     a 14,9     a 

M+F 14,0     a 13,6     c 13,8     b 

F 14,9     a 14,5     b 14,7     a 

ORTALAMA 14,4 14,7 14,5 

LSD %5 1,05 0,88  

LSD %1 1,52 1,26  

CV 4,49 3,82  

   %5 %1 

LSD yıl     0,45 0,62 

LSD uygulama    0,64 0,87 

LSD yıl x uygulama    0,90 1,23 

 

 

Uygulamalarda elde edilen değerlerin ortalaması, ilk bakla yüksekliğinin 2010 

yılında, 2009’a göre % 2 gibi çok küçük bir farkla daha fazla olduğunu göstermiştir. 

 

Đki yılın ortalama değerlerine göre, en düşük ilk bakla yüksekliği M+F 

uygulamasında, en fazla ilk bakla yüksekliği 4M+4F uygulamasında belirlenmiştir 

(Şekil 4.1.2.1.). 
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Şekil 4.1.2.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

 Đlk Bakla Yüksekliği Bakımından Kıyaslaması  
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4.1.3. Bitki ağırlığı 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizine göre, her iki yılda da 

uygulamalarda, kapama ekim ile diğer uygulamalar arasında ve diğer uygulamaların 

(karışık ekimlerin)  kendi arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar bulunmuştur 

(Çizelge 4.1.3.1.).  

 

 

Çizelge 4.1.3.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitki Ağırlığı Đçin Varyans Analizi 
Sonuçları  

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Yılların birleştirilmiş varyans analizi sonuçlarına göre, kapama ekim ve diğerleri 

dışındaki varyasyon kaynaklarında istatistiki açıdan önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Elde edilen veriler  “yıl x uygulama” interaksiyonunun da önemli olduğunu 

göstermiştir. (Çizelge 4.1.3.2.). 

 

Karışık ekim düzenlemelerinden elde edilen bitki ağırlığı değerleri 2009 yılında 

29,6 g ile 34,2 g arasında değişmiştir. En yüksek değer 4M+4F, en düşük değer M+F 

uygulamasında belirlenmiştir. 2010 yılı bitki ağırlıkları 56,3 g ile 71,4 g arasında 

değişim göstermiş ve en yüksek değer 4M+4F, en düşük değer 2F+2M  uygulamasında 

saptanmıştır (Çizelge 4.1.3.3). 

 VK SD KT K O F 

BLOK 3 1,57 0,52 0,53 

UYGULAMA 3 233,97 77,99   79,06** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 190,21 190,21   192,82** 

DĐĞERLERĐ 2 43,76 21,88    22,18** 

20
09

 

HATA 9 8,88 0,99  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 2,87 0,96 0,74 

UYGULAMA 3 606,64 202,21  157,27** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 144,29 144,29 112,22** 

DĐĞERLERĐ 2 462,34 231,17 179,79** 

20
10

 

HATA 9 11,57 1,29  
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Çizelge 4.1.3.2.  Bodur Fasulyede Bitki Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 4,44 0,74 0,65 

YIL 1 6722,58 6722,58 5917,12** 

UYGULAMA 3 332,47 110,82 97,54** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 1,58 1,58 1,39 

DĐĞERLERĐ 2 330,88 165,44 145,62** 

YIL X UYGULAMA 3 508,14 169,38 149,08** 

HATA 18 20,45 1,14  

 

 

Çizelge 4.1.3.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bitki Ağırlığı    
Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 31,2     c 56,3    d 43,8     d 

4M+4F 34,2     b 71,4     a 52,8     a 

M+F 29,6     d 65,4     b 47,5     c 

F 39,6     a 57,4     c 48,5     b 

ORTALAMA 33,7 62,6 48,2 

LSD %5 1,59 1,81  

LSD %1 2,28 2,61  

CV 2,95 1,81  

   %5 %1 

LSD yıl     0,79 1,08 

LSD uygulama    1,12 1,53 

LSD yıl x uygulama    1,58 2,13 

 

 

2010 yılı değerleri, 2009 değerlerine göre % 86 ya yakın bir oranda  artış 

göstermiştir. Đki yılın ortalama değerlerine göre karışık ekimlerde en yüksek bitki 

ağırlığı  4M + 4F uygulamasında olurken, en düşük bitki ağırlığı 2F + 2M 

uygulamasında belirlenmiştir ( Şekil 4.1.3.1.).  
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Şekil 4.1.3.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bitki Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

Her iki yılda ve iki yılın birlikte değerlendirilmesinde bitki ağırlığı ile verim 

ilişkisi (korelasyonu) olumlu yöndedir, ancak 2009 yılında 2F+2M , 2010 yılında M+F 

uygulamasında, iki yılın birleştirilmiş halinde ise bütün uygulamalarda bitki ağırlığı ile 

verim arasındaki ilişki istatistiki olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1.3.4.). 

 

 

Çizelge 4.1.3.4.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yıllarının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre Bitki Ağırlığı –Verim  Đlişkileri 

 

                                           BODUR FASULYEDE BĐTKĐ AĞIRLIĞI – VERĐM 
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r 2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M 3,62x+14,5 0,99 0,96* 0,93x+159,8 0,65 0,81 3,36x+22,7 0,99** 0,99** 
4M+4F 5,84x-51,3 0,57 0,75 3,35x+7,92 0,49 0,7 2,66x+57,3 0,99** 0,99** 
M+F 4,41x-1,1 0,89 0,94 21,84x-1211,9 0,93* 0,96* 2,41x+57,7 0,99** 0,99** 
F 8,54x-166,9 0,94* 0,97* 8,67x-212,1 0,89 0,94 6,44x-83,8 0,99** 0,99** 

 

 

M+F uygulamasının 2010 yılında bitki ağırlığında yaptığı bir birimlik artış 

karşılığında verimde meydana gelen 21,8 birimlik artış istatistik anlamda önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.1.3.4.). 

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde 

bitki ağırlığının bir birimlik artışına karşı verimde sağlanan artışların istatistiki önemde 
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olduğu  ve  bitki ağırlığındaki 1 birimlik artışın karşılığında verimde olan artışın 2F+2M 

uygulamasında 3,4 ; 4M+4F uygulamasında 2,7 ; M+F uygulamasında 2,4  birim 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.1.3.4.).  

 

 

4.1.4. Bitkide bakla sayısı 

 

2009 ve 2010  yılı değerlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizinde, her 

iki yılda da bütün uygulamalar önemli bulunmuştur. 2009 yılında kapama ile diğer 

uygulamalar arasındaki farklılıklar da önemli çıkarken 2010 yılında karışık ekimin 

kendi aralarında fark önemli çıkmıştır (Çizelge 4.1.4.1). 

 

 

Çizelge 4.1.4.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitkide Bakla Sayısı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Yılların birleştirilmiş varyans analizi sonuçlarına göre, kapama ekim ve diğerleri 

dışındaki varyasyon kaynaklarında istatistiki açıdan önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Elde edilen veriler  “yıl x uygulama” interaksiyonunun da önemli olduğunu 

göstermiştir. (Çizelge 4.1.4.2.). 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 5,22 1,74 3,05 

UYGULAMA 3 35,80 11,93 20,93** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 33,07 33,07 58,01** 

DĐĞERLERĐ 2 2,73 1,37 2,39 

20
09

 

HATA 9 5,13 0,57  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,18 0,06 0,17 

UYGULAMA 3 17,89 5,96   16,76** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,01 0,01 0,03 

DĐĞERLERĐ 2 17,89 8,94   25,13** 

20
10

 

HATA 9 3,20 0,36  
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Çizelge 4.1.4.2.  Bodur Fasulyede Bitki Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 4,44 0,74 0,65 

YIL 1 6722,58 6722,58 5917,12** 

UYGULAMA 3 332,47 110,82 97,54** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 1,58 1,58 1,39 

DĐĞERLERĐ 2 330,88 165,44 145,62** 

YIL X UYGULAMA 3 508,14 169,38 149,08** 

HATA 18 20,45 1,14  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Bitkide bakla sayısı değerleri 2009 yılında 14.2 ile 15.2 arasında elde edilmiş, en 

yüksek bakla sayısı 4M+4F ve M+F , en az bakla sayısı ise 2F+2M uygulamasında 

bulunmuştur. 2010 yılında bakla sayısı değerleri 19,1 ile 21,8 arasında değişirken, en 

yüksek değer 4M+4F, en düşük değer 2F+2M uygulamasında saptanmıştır (Çizelge 

4.1.4.3.). 

 

 

Çizelge 4.1.4.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bitkide Bakla  
Sayısı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 14,2     c 19,1     b 16,7    c 

4M+4F 15,2     b 21,8     a 18,5     b 

M+F 15,2     b 21,7     a 18,4     b 

F 18,2     a 20,9     a 19,5     a 

ORTALAMA 15,7 20,9 18,3 

LSD %5 1,21 0,95  

LSD %1 1,74 1,37  

CV 4,82 2,86  

   %5 %1 

LSD yıl     0,51 0,69 

LSD uygulama    0,71 0,98 

LSD yıl x uygulama    1,01 1,38 
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Bitkide bakla sayısı değerleri 2010 yılında, 2009 yılına göre %33 oranında daha 

yüksek olmuştur. Đki yılın ortalamasına göre en yüksek değer 4M+4F, en düşük değer 

ise 2F+2M uygulamasında belirlenmiştir (Şekil 4.1.4.1.). 
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Şekil 4.1.4.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bitkide Bakla Sayısı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.1.5. Bakla boyu 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizinde her iki yılda da 

uygulamalar arasında istatistiki açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (Çizelge 4.1.5.1.). 

 

Çizelge 4.1.5.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitki Boyu Đçin Varyans Analizi 
Sonuçları 

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,40 0,13 2,71 

UYGULAMA 3 0,06 0,02 0,41 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,04 0,04 0,81 

DĐĞERLERĐ 2 0,02 0,01 0,21 

20
09

 

HATA 9 0,44 0,05  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,976 0,325 3,97 

UYGULAMA 3 0,006 0,002 0,02 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,003 0,003 0,04 

DĐĞERLERĐ 2 0,002 0,001 0,01 

20
10

 

HATA 9 0,737 0,082  
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Đki yılın birleştirilmiş analizinde ise, yıllar arasındaki farklılıkların önemli 

olduğu görülmüştür (Çizelge 4.1.5.2.). 

 

Çizelge 4.1.5.2.  Bodur Fasulyede Bakla Boyu Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 

V.K SD KT KO F 

BLOK 6 1,37 0,23 3,50 

YIL 1 3,24 3,24   49,58** 

UYGULAMA 3 0,03 0,01 0,14 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,01 0,01 0,16 

DĐĞERLERĐ 2 0,02 0,01 0,14 

YIL X UYGULAMA 3 0,04 0,01 0,19 

HATA 18 1,18 0,07  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Bakla boyu 2009 yılı değerleri 11,68 cm ile 11,77 cm arasında değişmiş, en 

yüksek değer  M+F uygulamasında, en düşük değer ise 4M+4F uygulamasında 

saptanmıştır. Diğer bütün uygulamaların değerleri birbirine çok yakın çıkmıştır. 2010 

yılı bakla boyu değerleri de 12,37 cm ile 12,41 cm arasında değişmiş, en yüksek değer 

M+F uygulamasında, en düşük değer ise 4M+4F uygulamasında saptanmıştır (Çizelge 

4.1.5.3.).  

 

Çizelge 4.1.5.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bakla Boyu 
Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 11,70     12,39     12,05       

4M+4F 11,68     12,37        12,03       

M+F 11,77     12,41     12,09      

F 11,83     12,36     12,10      

ORTALAMA 11,75 12,38 12,07 

LSD %5 0,35 0,46  

LSD %1 0,51 0,66  

CV 1,88 2,31  

   %5 %1 

LSD yıl     0,19 0,26 

LSD uygulama    0,27 0,37 

LSD yıl x uygulama    0,38 0,52 
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Uygulamalarda aldıkları değerlerin ortalamasına göre bakla boyu 2010 yılında, 

2009’a kıyasla %5,9 daha uzun olmuştur. Đki yılın ortalaması, en yüksek değeri M+F, en 

düşük değeri 4M+4F uygulamasının verdiğini göstermiştir (Şekil 4.1.5.1).  
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Şekil 4.1.5.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bakla  Boyu Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.1.6. Baklada tane sayısı 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği baklada tane sayısına ait varyans analizinde 

2009 yılında varyasyon kaynaklarının hiçbirinde istatistik önemde bir farklılık 

görülmezken, 2010 yılında uygulamalarda, kapama ekim ve diğerleri arasında görülen 

farklılıklar önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1.6.1.). 

 

Baklada tane sayısında, yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde 

yıllar arasındaki ve kapama ekim ile diğer uygulamalar arasındaki farklar önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.1.6.2.). 

 

2009 yılında baklada tane sayısı değerleri 4,16-4,34 arasında çıkmış olup, en 

yüksek değer 4M+4F, en düşük değer 2F+2M, uygulamalarında belirlenmiştir. 2010 

yılında ise değerler 4,26 ile 4,45 arasında olurken, en yüksek değer 4M+4F, en düşük 

değer M+F  uygulamalarında belirlenmiştir (Çizelge 4.1.6.3.). 
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Çizelge 4.1.6.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Baklada Tane Sayısı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları 

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.1.6.2.  Bodur Fasulyede Baklada Tane Sayısı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 0,12 0,02 0,77 

YIL 1 0,16 0,16 6,31* 

UYGULAMA 3 0,21 0,07 2,66 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,12 0,12 4,71* 

DĐĞERLERĐ 2 0,08 0,04 1,64 

YIL X UYGULAMA 3 0,07 0,02 0,86 

HATA 18 0,46 0,03  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

2010 yılında baklada tane sayısı, 2009 yılına kıyasla %2,3 daha yüksek 

olmuştur. Đki yılın ortalamasında en yüksek değer 4M+4F, en düşük değer M+F 

uygulamasından elde edilmiştir (Şekil 4.1.6.1.). 

 

 

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,08 0,03 0,67 

UYGULAMA 3 0,11 0,04 0,91 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,05 0,05 1,12 

DĐĞERLERĐ 2 0,07 0,03 0,81 

20
09

 

HATA 9 0,37 0,04  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,04 0,01 1,14 

UYGULAMA 3 0,16 0,05  5,02* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,08 0,08  7,29* 

DĐĞERLERĐ 2 0,08 0,04 3,88 

20
10

 

HATA 9 0,10 0,01  
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Çizelge 4.1.6.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Baklada Tane 
Sayısı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri  

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 4,16     a 4,43     a 4,30     a 

4M+4F 4,34     a 4,45     a 4,40     a 

M+F 4,24     a 4,26     b 4,25     b 

F 4,37     a 4,54     a 4,46     a 

ORTALAMA 4,3 4,4 4,4 

LSD %5 0,32 0,17  

LSD %1 0,46 0,24  

CV 4,73 2,34  

   %5 %1 

LSD yıl     0,12 0,16 

LSD uygulama    0,17 0,23 

LSD yıl x uygulama    0,24 0,33 

 

 

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

2F+2M 4M+4F M+F F

B
ak

la
da

 T
a

ne
 S

ay
ıs

ı

2009 2010 Ortalama

 
 
 
Şekil 4.1.6.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Baklada Tane Sayısı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.1.7. Bitkide tane ağırlığı  

 

2009 yılının varyans analizinde tüm uygulamalar arasında, kapama ile karışık 

ekimlerin tümü arasında ve karışık ekimlerin kendi arasında ; 2010 yılı varyans 

analizinde ise bütün uygulamalarda ve karışık ekimlerin kendi arasında önemli 

farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 4.1.7.1.). 
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Çizelge 4.1.7.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitkide Tane Ağırlığı Đçin Varyans 
Analizi Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Đki yılın birleştirilmiş varyans analizinde ; yıllar arasında, tüm uygulamalar 

arasında, kapama ekim ile diğer uygulamalar arasında ve karışık ekimler arasında 

görülen farklılıklar ile “yıl x uygulama” ilişkisinin önemli olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.1.7.2). 

 

 

Çizelge 4.1.7.2.  Bodur Fasulyede Bitkide Tane Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi   
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 4,91 0,82 0,99 

YIL 1 1606,53 1606,53 1945,76** 

UYGULAMA 3 109,93 36,64 44,38** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 34,13 34,13 41,34** 

DĐĞERLERĐ 2 75,80 37,90 45,90** 

YIL X UYGULAMA 3 45,92 15,31 18,54** 

HATA 18 14,86 0,83  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 3,51 1,17 1,43 

UYGULAMA 3 69,38 23,13 28,23** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 54,93 54,93 67,05** 

DĐĞERLERĐ 2 14,45 7,22 8,82 

20
09

 

HATA 9 7,37 0,82  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,40 0,47 0,56 

UYGULAMA 3 86,46 28,82 34,64** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,72 0,72 0,87 

DĐĞERLERĐ 2 85,74 42,87 51,53** 

20
10

 

HATA 9 7,49 0,83  
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Bitkide tane ağırlığına ait değerler Çizelge 4.1.7.3.’de verilmiştir. 2009 yılında 

toplam tane ağırlığı 14,9 g ile 17,3 g arasında değişim göstermiş ve en yüksek değer  

4M+4F, en düşük değer 2F+2M uygulamasında tespit edilmiştir. 2010 yılında toplam 

tane ağırlığı 27,2 g ile 33,4 g arasında değişmiş, 4M+4F uygulaması en yüksek değeri,  

2F+2M uygulaması ise en düşük değeri vermiştir. 

 

 

Çizelge 4.1.7.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bitkide Tane 
Ağırlığı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 14,9     c 27,2     c 21,0     c 

4M+4F 17,3     b 33,4     a 25,4     a 

M+F 15,1     c 32,0     a 23,5     b 

F 20,0     a 31,4     b 25,7     a 

ORTALAMA 16,8 31 23,9 

LSD %5 1,45 1,46  

LSD %1 2,08 2,10  

CV 5,38 2,94  

   %5 %1 

LSD yıl     0,67 0,92 

LSD uygulama    0,95 1,31 

LSD yıl x uygulama    1,35 1,85 

 

 

Bitkide tane ağırlığı 2010 yılında, 2009’a göre yaklaşık olarak % 84 oranında bir 

artış göstermiştir Đki yılın ortalama değerlerine göre en yüksek değer 4M+4F, en düşük 

değer 2F+2M  uygulamasında saptanmıştır (Şekil 4.1.7.1.).  

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde incelenen karışık ekim düzenlemelerinin 

hepsinde bu iki özellik bakımından önemli ve olumlu ilişki olduğu görülmüştür (Çizelge 

4.1.7.4.). Her iki yılda da karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde bitkide tane 

ağırlığının bir birimlik artışı ile verimde değişik düzeylerde artış olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4.1.7.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bitkide Tane Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde 

bitkide tane  ağırlığının bir birimlik artışına karşılık olarak verimde sağlanan artışların 

önemli olduğu  ve  bitki ağırlığındaki 1 birimlik artışın karşılığında verimde olan artışın 

2F+2M uygulamasında 6,9 ; 4M+4F uygulamasında 6,1; M+F uygulamasında 5,1  birim 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.1.7.4.).  

 

 

Çizelge 4.1.7.4.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yıllarının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre Bitkide Tane Ağırlığı –Ver im  Đlişkileri   

 
 

                                 BODUR FASULYEDE  BĐTKĐDE TANE AĞIRLIĞI – VERĐM 
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M  1,9x+99,7 0,47 0,68 3,1x+129,6 0,68 0,82 6,9x+25,8 0,99** 0,99** 
4M+4F 4,9x+63 0,62 0,78 4,9x+83,14 0,88 0,94 6,1x+42,5 0,99** 0,99** 
M+F 7,6x+14,3 0,84 0,92 4,9x+59,2 0,55 0,74 5,1x+52,4 0,99** 0,99** 
F 8,7x+3,3 0,95* 0,97* 6,6x+80,8 0,94* 0,97* 10x-29,1 0,99** 0,99** 

 

 

4.1.8. Bin tane ağırlığı  

 
Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizi Çizelge 4.1.8.1. de verilmiştir. 

2009 yılında varyasyon kaynaklarının hiçbirinde istatistik önemde bir farklılık 

görülmezken, 2010 yılında tüm uygulamalarda, kapama ekim ile karışık ekimler 
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arasında ve karışık ekimlerin kendi arasında istatistik açıdan önemli farklılıklar 

saptanmıştır.  

 

 

Çizelge 4.1.8.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bin Tane Ağırlığı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde (Çizelge 4.1.8.2.), yıllarda, 

tüm uygulamalarda ve karışık ekimler arasında görülen farklılıklar ile “yıl x uygulama” 

interaksiyonu önemli olarak bulunmuştur.   

 

 
Çizelge 4.1.8.2.  Bodur Fasulyede Bin Tane Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 

Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 149,66 24,94 1,04 

YIL 1 44033,99 44033,99 1836,16** 

UYGULAMA 3 1079,11 359,70 15,00** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 3,53 3,53 0,15 

DĐĞERLERĐ 2 1075,58 537,79 22,43** 

YIL X UYGULAMA 3 421,26 140,42 5,86** 

HATA 18 431,67 23,98  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 VK S.D K.T K.O F 

BLOK 3 141,88 47,29 1,03 

UYGULAMA 3 278,74 92,91 2,03 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 44,42 44,42 0,97 

DĐĞERLERĐ 2 234,32 117,16 2,56 

20
09

 

HATA 9 412,04 45,78  

 VK S.D K.T K.O F 

BLOK 3 7,78 2,59 1,19 

UYGULAMA 3 1221,63 407,21 186,67** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 16,07 16,07 7,37* 

DĐĞERLERĐ 2 1205,56 602,78 276,33** 

20
10

 

HATA 9 19,63 2,18  



 83 

2009 yılında bin tane ağırlığı (BTA) 363,0 g  ile 373,2 g arasında değişmiş olup, 

en yüksek değer 4M+4F en düşük değer ise M+F uygulamasında belirlenmiştir. 2010 

yılında ise BTA değerleri 437,5 g ile 459 g arasında oluşmuş, en yüksek değer  4M+4F, 

en düşük değer M+F uygulamasında çıkmıştır  (Çizelge 4.1.8.3.). 

 

 

Çizelge 4.1.8.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Bin Tane 
Ağırlığı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 371,1     a 437,9     c 404,5     c 

4M+4F 373,2     a 459,0     a 416,1     a 

M+F 363,0     a 437,5     c 400,2     d 

F 373,0     a 442,5     b 407,7     b 

ORTALAMA 370 444,2 407.1 

LSD %5 10,82 2,36  

LSD %1 15,55 3,39  

CV 1,83 0,33  

   %5 %1 

LSD yıl     3,64 4,98 

LSD uygulama    5,14 7,05 

LSD yıl x uygulama    7,28 9,97 

 

 

Bin Tane Ağırlığında,  2010 yılı ortalama değeri, 2009’a göre yaklaşık %20 

oranında daha yüksek çıkmıştır. Đki yılın ortalaması, en yüksek bin tane ağırlığını  

4M+4F, en düşük bin tane ağırlığını M+F  uygulamasının verdiğini göstermiştir (Şekil 

4.1.8.1.). 

 

2009 yılında 2F+2M ve 4M+4F uygulamalarında ; 2010 yılında 4M+4F ve M+F 

uygulamalarında bin tane ağırlığı ile verim arasındaki ilişki olumlu ve önemli olarak 

belirlenmiştir. Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde ise incelenen karışık ekim 

düzenlemelerinin hepsinde bu iki özellik bakımından önemli ve olumlu ilişki olduğu 

görülmüştür (Çizelge 4.1.8.4.). Her iki yılda da bin tane tane ağırlığının bir birimlik 

artışı ile verimde değişik düzeylerde artış olduğu görülmüştür. Bunlardan 2009 yılında 

2F+2M uygulamasında bin tane ağırlığındaki bir birimlik artışın verimde 0,4 birimlik, 



 84 

4M+4F uygulamasında ise 0,7 birimlik bir artış sağladığı ve artışın istatistik anlamda 

önemli olduğu saptanmıştır. 2010 yılında ise 4M+4F uygulaması 2,4 ve M+F 

uygulaması 5 birimlik, istatistik olarak önemli artış sağlamıştır (Çizelge 4.1.8.4.).  

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde 

bin tane  ağırlığının bir birimlik artışına karşılık olarak verimde sağlanan artışların 

önemli olduğu  ve  bin tane ağırlığındaki 1 birimlik artışın karşılığında verimde olan 

artışın 2F+2M uygulamasında 1,3 ; 4M+4F uygulamasında 1,1 ; M+F uygulamasında 

1,2  birim olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.1.8.4.).  
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Şekil 4.1.8.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bin Tane Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

Çizelge 4.1.8.4.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre, Bin Tane Ağırlığı –Ver im  Đlişkileri   

 
 

                                    BODUR FASULYEDE  BĐN TANE AĞIRLIĞI – VERĐM 
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M 0,37x-9,54 0,99** 1** 1,01x-233,2 0,46 0,68 1,26x-339,6 0,99** 0,99** 
4M+4F 0,69x-108 0,95* 0,97* 2,40x-853,5 0,97* 0,98* 1,14x-277,76 0,99** 0,99** 
M+F 0,60x-87,3 0,5 0,71 4,98x-1962,6 0,99** 0,99** 1,15x-288,59 0,99** 0,99** 
F 5,73x-1966,5 0,9 0,95* 3,91x-1445,4 0,86 0,93 1,65x-444 0,99** 0,99** 
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4.1.9. Verim 

 

Her iki yılda da karışık ekim düzenlemeleri arasında önemli farklılıklar 

bulunmuş olup, bu bulgu ekim düzenlemelerinin verime önemli derecede etki yaptığını 

göstermektedir (Çizelge 4.1.9.1.). 

 

 

Çizelge 4.1.9.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Verim Đçin Varyans Analizi 
Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde (Çizelge 4.1.9.2.), yıllar arasında 

belirlenen farkın istatistik olarak da önemli olması, yılların verimi önemli oranda 

etkilediğini ortaya koymuştur. “Yıl x uygulama “ interaksiyonunun önemli çıkması da 

ekim düzenlemeleri ile yılların fasulyede verimin oluşmasına birlikte yaptıkları etkinin 

önemli olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 420,29 140,10 4,08 

UYGULAMA 3 9061,83 3020,61 88,05** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 7174,94 7174,94 209,15** 

DĐĞERLERĐ 2 1886,89 943,45 27,50** 

20
09

 

HATA 9 308,74 34,30  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 245,32 81,77 0,42 

UYGULAMA 3 11292,78 3764,26 19,52** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 94,13 94,13 0,49 

DĐĞERLERĐ 2 11198,65 5599,32 29,03** 

20
10

 

HATA 9 1735,72 192,86  
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Çizelge 4.1.9.2.  Bodur Fasulyede Verim Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 665,61 110,94 0,98 

YIL 1 209828,02 209828,02 1847,38** 

UYGULAMA 3 14356,29 4785,43 42,13** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 4456,36 4456,36 39,24** 

DĐĞERLERĐ 2 9899,93 4949,96 43,58** 

YIL X UYGULAMA 3 5998,32 1999,44 17,60** 

HATA 18 2044,46 113,58  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

2009 yılında fasulye verimleri 127,4 kg/da ile 148,2 kg/da arasında değişmiş 

olup, karışık ekimlerde en yüksek verim 4M+4F düzenlemesinde, en düşük verim ise 

2F+2M uygulamasında elde edilmiştir.  2010 yılında, verimler 212,3 kg/da ile 247 kg/da 

arsında değişim göstermiş ve en yüksek verim değeri 4M+4F uygulamasında, en düşük 

verim ise yine 2F+2M düzenlemesinde  belirlenmiştir (Çizelge 4.1.9.3).  

 

Çalışmanın ikinci yılında elde edilen verimlerin, birinci yıla göre % 67’ye yakın 

ve daha yüksek olduğu görülmüştür.  

 

 

Çizelge 4.1.9.3.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Verim 
Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 127,4    c 212,3     c 169,9     d 

4M+4F 148,2     b 247,0     b   197,6     b 

M+F 129,2     c 215,4     c 172,3     d 

F 171,6     a 286,0     a 228,8     a 

ORTALAMA 144,1 240,2 192,2 

LSD %5 9,37 22,21  

LSD %1 13,46 31,91  

CV 3,05 3,92  

   %5 %1 

LSD yıl     7,92 10,84 

LSD uygulama    11,20 15,34 

LSD yıl x uygulama    15,83 21,69 
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Şekil 4.1.9.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Verim  Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.1.10. Tanede protein oranı 

 

Tanede protein oranına ait yılların ayrı ayrı  değerlendirildiği  varyans analizi 

sonuçlarına göre ; 2009 ve 2010 yılında hiçbir varyasyon kaynağında önemli kabul 

edilecek bir farklılık bulunmamıştır (Çizelge 4.1.10.1.). Yılların birleşik analizinde ise 

yıllar arasındaki farklar istatistik açıdan önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1.10.2.).  

 

 

Çizelge 4.1.10.1.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Tanede Protein Oranı Đçin 
Varyans Analizi  Sonuçları  

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 6,15 2,05 2,54 

UYGULAMA 3 2,33 0,78 0,96 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,63 0,63 0,78 

DĐĞERLERĐ 2 1,70 0,85 1,05 

20
09

 

HATA 9 7,27 0,81  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,31 0,10 0,49 

UYGULAMA 3 1,46 0,49 2,34 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,35 0,35 1,69 

DĐĞERLERĐ 2 1,11 0,56 2,67 

20
10

 

HATA 9 1,88 0,21  
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Çizelge 4.1.10.2. Bodur Fasulyede Protein Tanede Oranı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 6,46 1,08 2,12 

YIL 1 15,33 15,33 30,16** 

UYGULAMA 3 0,63 0,21 0,42 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,02 0,02 0,04 

DĐĞERLERĐ 2 0,62 0,31 0,60 

YIL X UYGULAMA 3 3,16 1,05 2,07 

HATA 18 9,15 0,51  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Fasulyede protein oranları 2009 yılında % 22,26 ile % 23,10 arasında değişmiş, 

en yüksek oran 2F+2M uygulamasında, en düşük oran ise 4M+4F uygulamasında 

bulunmuştur. 2010 yılında protein oranı % 20,79 ile % 21,49 arasında meydana gelmiş 

ve en yüksek oran 4M+4F uygulamasında, en düşük oran ise M+F uygulamasında 

belirlenmiştir (Çizelge 4.1.10.3.). 

 

 

Çizelge 4.1.10.3. Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara  Göre Elde Edilen Tanede 
Protein Oranı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 23,10 21,35 22,23 

4M+4F 22,26 21,49 21,88 

M+F 23,01 20,79 21,90 

F 22,34 21,55 21,95 

ORTALAMA 22,7 21,3 22,0 

LSD %5 1,44 0,73  

LSD %1 2,07 1,05  

CV 3,96 2,14  

   %5 %1 

LSD yıl     0,53 0,73 

LSD uygulama    0,75 1,03 

LSD yıl x uygulama    1,06 1,45 
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2009 yılında tanede protein oranları, 2010 yılına göre % 6,6 daha yüksek 

çıkmıştır. Đki yılın ortalaması dikkate alındığında en yüksek protein oranının 2F+2M, en 

düşük protein oranının 4M+4F uygulamasında ortaya çıktığı görülmüştür (Şekil 

4.1.10.1). 
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Şekil 4.1.10.1. Bodur fasulyede 2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Tanede Protein Oranı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

Her iki yılda ve yılların birlikte değerlendirilmesinde bütün uygulamalarda 

tanede protein oranı ile verim arasındaki ilişki olumsuz çıkmıştır. Bunlardan 2009  

yılında 2F+2M, 4M+4F ve 2010 yılında 4M+4F, ve M+F uygulamalarındaki ilişki 

önemli çıkarken, iki yılın birleşik değerlendirilmesinde M+F uygulamasındaki ilişki 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.1.10.4.).  Verimde olan bir birimlik artışın tanede 

protein oranında meydana getirdiği azalmalar 2009 yılında 2F+2M de 0,61 ; 4M+4F de 

0,13  birim ile önemli olurken , 2010 yılında 4M+4F de 0,08 ; M+F de 0,02 birim ile , 

iki yılın birlikte değerlendirilmesinde ise M+F de 0,027 birimle önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.1.10.4). 
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Çizelge 4.1.10.4.  Bodur Fasulyede 2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre Verim – Tanede Protein Oranı Đlişkileri   

 
 

                                          BODUR FASULYEDE VERĐM- PROTEĐN 
2009 2010 iki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M -0,61x+100,6 0,99** -1** -0,24x+ 71,8 0,5 -0,7 -0,018x+25,4 0,4 -0,7 
4M+4F -0,13x+41 0,9* -0,95* -0,08x+41 0,99** -0,99** -0,009x+23,6 0,37 -0,6 
M+F -0,17x+44,6 0,78 -0,89 -0,02x+25,8 0,96* -0,98* -0,027x+26,5 0,83** -0,91** 
F -0,08x+36,1 0,99** -0,99** -0,04x+32,2 0,79 -0,89 -0,008x+23,7 0,48 -0,69 

 

 

4.2. Şeker Mısırı 

 

4.2.1. Bitki boyu 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği bitki boyuna ait varyans analizi Çizelge 

4.2.1.1.’de, iki yılın birlikte değerlendirildiği varyans analizi ise Çizelge 4.2.1.2.’de 

verilmiştir. 2009 yılında tüm uygulamalar arasında ve karışık ekim düzenlemelerinin 

kendi arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2010 yılında ise 

uygulamaların tümü, kapama ekim ile diğer uygulamalar ve karışık ekimlerde görülen 

farklılıklar önemli olarak belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.2.1.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Bitki Boyu Đçin Varyans Analizi  
Sonuçları  

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 5,19 1,73 0,44 

UYGULAMA 3 89,09 29,70     7,63** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 1,96 1,96 0,50 

DĐĞERLERĐ 2 87,13 43,56   11,20** 

20
09

 

HATA 9 35,01 3,89  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 2,69 0,90 0,47 

UYGULAMA 3 1378,41 459,47 239,51** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 45,83 45,83 23,89** 

DĐĞERLERĐ 2 1332,59 666,29 347,32** 

20
10

 

HATA 9 17,27 1,92  
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Đki yılın birleştirilmiş varyans analizinde yıllarda, uygulamalarda, kapama ekim 

ile diğer uygulamalarda ve karışık ekimlerde görülen farklılıklar ile “yıl x uygulama” 

interaksiyonu istatistiki açıdan önemli çıkmıştır. Bu sonuçlar, bitki boyu özelliğine 

yılların ve uygulamaların etkili olduğunu, bu iki varyasyon kaynağının bitki boyunu 

birlikte etkilediğini göstermektedir. 

 

 

Çizelge 4.2.1.2. Şeker Mısırında Bitki Boyu Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 7,88 1,31 0,45 

YIL 1 8140,88 8140,88 2803,11** 

UYGULAMA 3 1050,77 350,26 120,60** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 33,37 33,37 11,49** 

DĐĞERLERĐ 2 1017,40 508,70 175,16** 

YIL X UYGULAMA 3 416,73 138,91 47,83** 

HATA 18 52,28 2,90  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Şeker mısırda bitki boyları (Çizelge 4.2.1.3.) 2009 yılında 177,1 cm ile 183,7 cm 

arasında değişim göstermiştir. En yüksek değeri 2F+2M, en düşük değeri M+F 

uygulaması vermiştir. 2010 yılında ise bitki boyu değerleri 204,8 cm ile 228 cm 

arasında değişmiş olup, en yüksek bitki boyu değeri 2F+2M uygulamasında en düşük 

bitki boyu değeri ise  M+F uygulamasında görülmüştür.   

 

Bütün uygulamalarda 2010 değerleri, 2009 yılına göre daha yüksek olmuştur. 

2010 yılında bitki boyları, 2009 yılındaki bitki boylarına göre yaklaşık  % 17,8 oranında 

daha uzundur. Đki yılın ortalamasına göre 2F+2M uygulaması en yüksek, M+F 

uygulaması en düşük sonucu vermiştir  (Şekil 4.2.1.1.).  
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Çizelge 4.2.1.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Bitki Boyu 
Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 183,7     a 228       a 205,8     a 

4M+4F 180,4     b 206,6     c 193,5     c 

M+F 177,1     c 204,8     d 190,9     d 

M 179,6     b 209,2     b 194,4     b 

ORTALAMA 180,2 212,2 196,2 

LSD %5 3,15 2,22  

LSD %1 4,53 3,18  

CV 1,09 0,65  

    

   %5 %1 

LSD yıl     1,27 1,73 

LSD uygulama    1,79 2,45 

LSD yıl x uygulama    2,53 3,47 
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Şekil 4.2.1.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Bitki Boyu Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.2.2. Đlk koçan yüksekliği 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği ilk koçan yüksekliğine ait varyans analizi 

Çizelge 4.2.2.1.’de verilmiştir. Her iki yılda da tüm uygulamalarda ve karışık ekim 

uygulamalarında önemli farklılıklar bulunmuştur.  
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Çizelge 4.2.2.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Đlk Koçan Yüksekliği Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde 2009 ve 2010 yıllarında 

olduğu gibi, tüm uygulamalarda ve karışık ekimlerin kendi arasında önemli farklılıklar 

görülmüştür (Çizelge 4.2.2.2.). 

 

Çizelge 4.2.2.2.  Şeker Mısırında Đlk Koçan Yüksekliği  Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 16,44 2,74 0,30 

YIL 1 5,28 5,28 0,57 

UYGULAMA 3 850,09 283,36 30,58** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,84 0,84 0,09 

DĐĞERLERĐ 2 849,25 424,63 45,82** 

YIL X UYGULAMA 3 15,84 5,28 0,57 

HATA 18 166,81 9,27  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Đlk koçan yüksekliği 2009 yılında 60,5 cm ile 76,5 cm arasında oluşmuş ve en 

yüksek değer 2F+2M , en düşük değer M+F uygulamasında görülmüştür. 2010 yılında 

ise değerler 63,8 cm ile 76,5 cm arasında değişmiş olup, en yüksek ilk koçan yüksekliği 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 14,75 4,92 0,28 

UYGULAMA 3 347,25 115,75 6,69* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,08 0,08 0,005 

DĐĞERLERĐ 2 347,17 173,58 10,03** 

20
09

 

HATA 9 155,75 17,31  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,69 0,56 0,46 

UYGULAMA 3 518,69 172,90 140,66** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 2,52 2,52 2,05 

DĐĞERLERĐ 2 516,17 258,08 209,97** 

20
10

 

HATA 9 11,06 1,23  
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2F+2M uygulamasında, en düşük ilk koçan yüksekliği ise  M+F uygulamasında 

belirlenmiştir (Çizelge 4.2.2.3.).    

 

Çizelge 4.2.2.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Đlk Koçan 
Yüksekliği Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 76,5     a 76,5     a 76,5   a 

4M+4F 67,3     b 67,3    c 67,3   c 

M+F 60,5     c 63,8     d 62,1   d 

M 69,0     b 69,0     b 69,0    b 

ORTALAMA 68,3 69,2 68,7 

LSD %5 6,65 1,77  

LSD %1 9,56 2,55  

CV 6,02 1,62  

   %5 %1 

LSD yıl     2,26 3,10 

LSD uygulama    3,20 4,38 

LSD yıl x uygulama    4,52 6,20 

 

2010 yılı değerleri, 2009 yılına göre %1,3 daha yüksek olmuştur. Đki yılın 

ortalamasında en düşük değer M+F, en yüksek değer ise 2F+2M uygulamasında 

bulunmuştur (Şekil 4.2.2.1.). 
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Şekil 4.2.2.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Đlk Koçan Yüksekliği Bakımından Kıyaslaması  
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4.2.3. Kavuzlu koçan ağırlığı 

 

Kavuzlu koçan ağırlığı bakımından 2009 yılı için yapılan varyans analizinde tüm 

uygulamalarda ve karışık ekimlerin kendi arasında istatistik anlamda önemli farklılıklar 

görülmüştür. 2010 yılı için yapılan varyans analizinde elde edilen sonuçlar da benzer 

çıkmıştır (Çizelge 4.2.3.1.). 

 

 

Çizelge 4.2.3.1  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Kavuzlu Koçan Ağırlığı Đçin 
Varyans Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Đki yılın birleştirilmiş olarak incelendiği varyans analizinde ise yıllarda, tüm 

uygulamalarda ve karışık ekim uygulamalarında görülen farklılıklar ile “yıl x 

uygulama” interaksiyonu önemli çıkmıştır. Bu sonuçlar kavuzlu koçan ağırlığı üzerine 

yılların ve uygulamaların etkili olduğunu, yıl ve uygulamaların birlikte etkisinin önemli 

olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.2.3.2.).  

 

Kavuzlu koçan ağırlığı değerleri 2009 yılında 278,9 g ile 336 g arasında, 2010 

yılında ise 447,4 g ile 483,8 g arasında değişmiştir. Her iki yılda da  en yüksek değer  

M+F en düşük değer ise  4M+4F uygulamasında belirlenmiştir (Çizelge 4.2.3.3.).  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 110,47 36,82 0,48 

UYGULAMA 3 6569,89 2189,96 28,82** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 23,05 23,05 0,303 

DĐĞERLERĐ 2 6546,85 3273,42 43,08** 

20
09

 

HATA 9 683,93 75,99  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 319,41 106,47 0,91 

UYGULAMA 3 3662,59 1220,86 10,49** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 308,81 308,81 2,65 

DĐĞERLERĐ 2 3353,78 1676,89 14,40** 

20
10

 

HATA 9 1047,83 116,43  
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Çizelge 4.2.3.2.  Şeker Mısırında Kavuzlu Koçan Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 429,88 71,65 0,74 

YIL 1 203402,39 203402,39 2114,18** 

UYGULAMA 3 9313,12 3104,37 32,27** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 81,57 81,57 0,85 

DĐĞERLERĐ 2 9231,55 4615,78 47,98** 

YIL X UYGULAMA 3 919,36 306,45 3,19* 

HATA 18 1731,76 96,21  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

 

Çizelge 4.2.3.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Kavuzlu Koçan 
Ağırlığı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M   310,2     b 481,8     a 396,0    b 

4M+4F   278,9     c 447,4     c 363,1     d 

M+F 336,0     a 483,8     a 409,9     a 

M   311,1     b 460,9     b 386,0     c 

ORTALAMA 309,1 468,5 388,8 

LSD %5 13,94 17,26  

LSD %1 20,03 24,80  

CV 2,82 2,30  

   %5 %1 

LSD yıl     7,29 9,98 

LSD uygulama    10,30 14,11 

LSD yıl x uygulama    14,57 19,96 

 

 

2010 yılında elde edilen kavuzlu koçan ağırlığı değerleri 2009 yılına göre % 52 

oranında daha yüksek olarak belirlenmiştir. Đki yılın Ortalamasında en yüksek değer 

M+F, en düşük değer 4M+4F uygulamasında görülmüştür (Şekil 4.2.3.1).  
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Şekil 4.2.3.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Kavuzlu Koçan Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.2.4. Kavuzsuz koçan ağırlığı 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizi Çizelge 4.2.4.1.’de verilmiştir. 

2009 yılında bütün uygulamalarda ve karışık ekimlerin kendi arasında görülen 

farklılıklar önemli bulunmuştur. 2010 yılı da 2009 yılına paralellik göstermiştir.  

 

 

Çizelge 4.2.4.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Kavuzsuz Koçan Ağırlığı Đçin 
Varyans Analizi  Sonuçları  

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 774,59 258,20 1,53 

UYGULAMA 3 2223,88 741,29 4,38* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,13 0,13 0,001 

DĐĞERLERĐ 2 2223,75 1111,88 6,57* 

20
09

 

HATA 9 1522,02 169,11  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 85,88 28,63 0,54 

UYGULAMA 3 947,55 315,85 5,92* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 133,22 133,22 2,50 

DĐĞERLERĐ 2 814,33 407,16 7,63* 

20
10

 

HATA 9 480,18 53,35  
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Đki yılın birlikte değerlendirildiği varyans analizinde yıllar, bütün uygulamalar 

ve karışık ekimler arasındaki farklar ile “yıl x uygulama” interasiyonu istatistiki açıdan 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.2.4.2.). 

 

 

Çizelge 4.2.4.2.  Şeker Mısırında Kavuzsuz Koçan Ağırlığı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 860,48 143,41 1,29 

YIL 1 94764,70 94764,70 851,95** 

UYGULAMA 3 2854,52 951,51    8,55** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 62,49 62,49 0,56 

DĐĞERLERĐ 2 2792,03 1396,01  12,55** 

YIL X UYGULAMA 3 316,91 105,64 0,95 

HATA 18 2002,19 111,23  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Kavuzsuz koçan ağırlığı değerleri 2009 yılında, 233,8 g ile 266,8 g arasında, 

2010 yılında ise 353,4 g ile 373,3 g arasında değişmiştir. Her iki yılda da en yüksek 

değer M+F, en düşük değer ise 4M+4F uygulamasında elde edilmiştir (Çizelge 4.2.4.3.).  

 

 

Çizelge 4.2.4.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Kavuzsuz 
Koçan Ağırlığı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 254,7     a 360,3     a 307,5     a 

4M+4F 233,8     b 353,4     a 293,6     b 

M+F 266,8     a 373,3     a 320,0     a 

M 252,0     a 355,6     a 303,8     a 

ORTALAMA 251,8 360,6 306,2 

LSD %5 20,80 38,79  

LSD %1 29,89 55,73  

CV 5,16 6,72  

   %5 %1 

LSD yıl     14,45 19,80 

LSD uygulama    20,44 28,0 

LSD yıl x uygulama    28,91 36,9 
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2010 yılı kavuzsuz koçan ağırlığı, 2009 yılına göre yaklaşık % 43.2 oranında 

daha yüksek olmuştur. Đki yılın ortalamasında en yüksek değeri M+F, en düşük değeri 

4M+4F  düzenlemesi vermiştir (Şekil 4.2.4.1.).  
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Şekil 4.2.4.1.  Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların  

Kavuzsuz Koçan Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.2.5. Koçan uzunluğu 

 
Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizinde her iki yılda da hiçbir 

varyasyon kaynağında istatistiki anlamda önemli bir farklılık bulunmamıştır (Çizelge 

4.2.5.1.).  

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde ise (Çizelge 4.2.5.2.) yıllar 

arasında, tüm uygulamalar arasında ve karışık ekimler arasında koçan uzunluğu 

bakımından görülen farklılıklar istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.2.5.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Koçan Uzunluğu Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.2.5.2.  Şeker Mısırında Koçan Uzunluğu Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 2,23 0,37 1,17 

YIL 1 40,93 40,93 129,50** 

UYGULAMA 3 3,69 1,23 3,90* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,17 0,17 0,52 

DĐĞERLERĐ 2 3,53 1,76 5,58* 

YIL X UYGULAMA 3 0,23 0,08 0,24 

HATA 18 5,69 0,32  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Koçan uzunluğu 2009 yılında 18,5 cm ile 19,5 cm arasında değişim göstermiş 

olup, en kısa koçan uzunluğu 4M+4F uygulamasında, en uzun koçan uzunluğu ise M+F 

uygulamasında belirlenmiştir. 2010 yılındaki değerler ise 20,8 cm ile 21,7 cm arasında 

değişirken, en uzun koçan uzunluğu M+F, en kısa koçan uzunluğu 4M+4F 

uygulamasında saptanmıştır (Çizelge 4.2.5.3.). 

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,83 0,28 1,08 

UYGULAMA 3 2,30 0,77 2,97 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,37 0,37 1,42 

DĐĞERLERĐ 2 1,93 0,97 3,75 

20
09

 

HATA 9 2,32 0,26  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,39 0,46 1,24 

UYGULAMA 3 1,62 0,54 1,44 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,001 0,001 0,002 

DĐĞERLERĐ 2 1,62 0,81 2,17 

20
10

 

HATA 9 3,37 0,37  
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Çizelge 4.2.5.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Koçan 
Uzunluğu Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 19,1    a 21,2     a 20,2     a 

4M+4F 18,5     b 20,8     a 19,7     b 

M+F 19,5     a 21,7     a 20,6     a 

M 18,7     a 21,2     a 20,0     b 

ORTALAMA 19,0 21,2 20,1 

LSD %5 0,81 0,98  

LSD %1 1,17 1,41  

CV 2,68 2,88  

   %5 %1 

LSD yıl     0,42 0,57 

LSD uygulama    0,59 0,81 

LSD yıl x uygulama    0,84 1,14 

 

 

2010 yılındaki koçan uzunlukları, 2009 yılına göre daha uzun olmuş ve yıllar 

ortalamasına göre aralarında % 11,6 oranında fark çıkmıştır. Đki yılın ortalamasına göre 

en uzun koçan boyu M+F, en kısa koçan boyu 4M+4F uygulamasında olmuştur (Şekil 

4.2.5.1.). 
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Şekil 4.2.5.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların  

Koçan Uzunluğu Bakımından Kıyaslaması 
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Bu iki özellik arasındaki korelasyon bütün uygulamalarda her iki yılda da 

olumlu olmasına karşılık 2010 yılında 4M+4F ve M+F uygulamalarında belirlenen ilişki  

istatistik anlamda önemli olarak bulunmuştur. Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde ise 

incelenen karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde bu iki özellik bakımından önemli ve 

olumlu ilişki olduğu görülmüştür (Çizelge 4.2.5.4.). Her iki yılda da koçan 

uzunluğundaki bir birimlik artışı ile verimde değişik düzeylerde artış olduğu 

görülmüştür. Bunlardan 2010 yılında  4M+4F uygulamasında koçan uzunluğunun bir 

birimlik artışında verimde sağladığı 15,2 birimlik lik artış ile  M+F uygulamasındaki 86 

birimlik artış  önemli bulunmuştur (Çizelge 4.2.5.4.). 

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde 

görülen artışların önemli olduğu  ve  koçan uzunluğundaki 1 birimlik artışın karşılığında 

verimde olan artışın 2F+2M uygulamasında 251,7 ; 4M+4F uygulamasında 296,9 ;  

M+F uygulamasında 274,2 birim olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.2.5.4.).  

 

 

Çizelge 4.2.5.4.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre Koçan Uzunluğu  – Verim  Đlişkileri   

 

                                            ŞEKER MISIRINDA KOÇAN UZUNLUĞU – VERĐM   
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M 107,7x-740,3 0,46 0,68 43,8x+981,3 0,85 0,92 251,7x-3461,4 0,9** 0,95** 
4M+4F 114,68x-1081,6 0,65 0,81 15,24x+1632,1 0,97* 0,99** 296,9x-4337,5 0,75** 0,87** 
M+F 90x-357,45 0,74 0,86 86x+203,2 0,93* 0,96* 274,2x-3913 0,92** 0,96** 
M 113,34x-930,6 0,94* 0,97* 194,7x-2230,9 0,81 0,9 272,4x-3892,8 0,98** 0,99** 

 

 

4.2.6. Koçanda sıra sayısı 

 

Çizelge 4.2.6.1.’de, sıra sayısına ait yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans 

analizleri verilmiştir. 2009 yılı ve 2010 yılı varyans analizinde hiçbir varyasyon 

kaynağında önemli bir farklılık belirlenmemiştir. Yılların birlikte değerlendirildiği 

(Çizelge 4.2.6.2.) varyans analizinde de yine varyasyon kaynaklarının hiç birinde 

önemli kabul edilecek bir farklılık bulunmamıştır. 
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Çizelge 4.2.6.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Koçanda Sıra Sayısı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.2.6.2.  Şeker Mısırında Koçanda Sıra Sayısı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
  Sonuçları 
 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 2,85 0,48 1,48 

YIL 1 0,63 0,63 1,97 

UYGULAMA 3 0,70 0,23 0,72 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,18 0,18 0,54 

DĐĞERLERĐ 2 0,52 0,26 0,81 

YIL X UYGULAMA 3 0,62 0,21 0,65 

HATA 18 5,80 0,32  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Koçanda sıra sayısı 2009 yılında 17,9 ile 18,1 adet arasında değişmiş olup, en 

küçük değeri 2F+2M uygulaması, en büyük değeri ise 4M+4F uygulaması vermiştir. 

2010 yılında ise sıra sayısı değeri 17,7 ile 18,2 arasında değişirken, en düşük sıra sayısı 

değeri M+F uygulamasında, en yüksek sıra sayısı değeri ise 4M+4F uygulamasında elde 

edilmiştir (Çizelge 4.2.6.3.).  

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,79 0,60 3,76 

UYGULAMA 3 0,61 0,20 1,28 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,56 0,56 3,55 

DĐĞERLERĐ 2 0,05 0,02 0,15 

20
09

 

HATA 9 1,43 0,16  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,06 0,35 0,73 

UYGULAMA 3 0,71 0,24 0,49 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,03 0,03 0,05 

DĐĞERLERĐ 2 0,69 0,34 0,71 

20
10

 

HATA 9 4,37 0,49  
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Çizelge 4.2.6.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Koçanda Sıra 
Sayısı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 17,9 17,8 17,9 

4M+4F 18,1 18,2 18,2 

M+F 18,0 17,7 17,8 

M 18,5 17,8 18,1 

ORTALAMA 18,1 17,8 18,0 

LSD %5 0,64 1,11  

LSD %1 0,92 1,60  

CV 2,20 3,90  

   %5 %1 

LSD yıl     0,42 0,58 

LSD uygulama    0,60 0,82 

LSD yıl x uygulama    0,84 1,15 

 

 

Her iki yılda ve iki yılın ortalamasında uygulamaların verdiği değerler birbirine 

çok yakındır. 2010 yılı ortalaması, 2009 ‘a göre % 1,7 gibi oldukça küçük bir fazlalık 

göstermiştir. En düşük değer M+F, en iyi iyi sonuç 4M+4F uygulamasında ortaya 

çıkmıştır  (Şekil 4.2.6.1.). 
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Şekil 4.2.6.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Koçanda Sıra Sayısı Bakımından Kıyaslaması  
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4.2.7. Koçanda tane sayısı 

 

Yılların ayrı değerlendirildiği varyans analizine göre (Çizelge 4.2.7.1) her iki 

yılda da uygulamalar arasında, kapama ekim ile karışık ekimler arasında ve karışık 

ekimlerin kendi arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur.  

 

 

Çizelge 4.2.7.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre, Koçanda Tane Sayısı Yüksekliği 
Đçin Varyans Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Yılların birlikte değerlendirildiği (Çizelge 4.2.7.2.) varyans analizinde yıllarda, 

tüm uygulamalarda ve karışık ekimlerde görülen farklılıklar ile “yıl x uygulama” 

interaksiyonu istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 

 

 
Koçanda tane sayısı 2009 yılında 621,2 ile 667,4 arasında değişmiş ve en düşük 

değeri 4M+4F uygulaması, en yüksek değeri ise M+F uygulaması vermiştir. 2010 

yılında değerler 750,5 ile 763,4 arasında değişim göstermiş, en düşük değeri  2F+2M,  

en yüksek değeri 4M+4F uygulaması vermiştir (Çizelge 4.2.7.3.).  

 

 

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 114,51 38,17 0,59 

UYGULAMA 3 7158,39 2386,13 36,75** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 2555,00 2555,00 39,356** 

DĐĞERLERĐ 2 4603,39 2301,69 35,45** 

20
09

 

HATA 9 584,28 64,92  

 VK SD KT KO F 

BLOK 3 102,99 34,33 1,64 

UYGULAMA 3 1955,91 651,97 31,18** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 1530,02 1530,02 73,17** 

DĐĞERLERĐ 2 425,89 212,94 10,18** 

20
10

 

HATA 9 188,20 20,91  
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Çizelge 4.2.7.2.  Şeker Mısırında Koçanda Tane Sayısı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 217,49 36,25 0,84 

YIL 1 82377,41 82377,41 1919,51** 

UYGULAMA 3 1646,55 548,85 12,79** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 65,34 65,34 1,52 

DĐĞERLERĐ 2 1581,21 790,61 18,42** 

YIL X UYGULAMA 3 7467,74 2489,25 58,00** 

HATA 18 772,49 42,92  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.2.7.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Koçanda Tane 
Sayısı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri. 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 633,1     b 750,5     b 691,8     c 

4M+4F 621,2     c 763,4     a 692,3     c 

M+F 667,4     a 751,1     b 709,3     a 

M 669,8     a 732,4     c 701,1     b 

ORTALAMA 647,9 749,3 698,6 

LSD %5 12,89 7,31  

LSD %1 18,52 10,51  

CV 1,24 0,61  

   %5 %1 

LSD yıl     4,87 6,67 

LSD uygulama    6,88 9,43 

LSD yıl x uygulama    9,73 13,33 

 

 

Koçanda tane sayısında 2010 yılı değerleri, 2009 yılına göre daha yüksek 

çıkmıştır. 2010 yılı ile 2009 yılı arasında yaklaşık olarak % 15.7 oranında fark 

bulunmuştur. Đki yılın ortalama değeri bakımından en düşük sonucu 2F+2M, en yüksek 

sonucu M+F ekim düzenlemesi vermiştir (Şekil 4.2.7.1.).  
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Şekil 4.2.7.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Koçanda Tane Sayısı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.2.8. Koçanda tane ağırlığı 

 

2009 ve 2010 yıllarının ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizinde, 2009 

yılında tüm uygulamalar arasında ve karışık ekimlerin kendi arasında önemli farklılıklar 

bulunmuştur. 2010 yılına ait varyans analizinde ise tüm uygulamalar arasında, kapama 

ekim ile karışık ekimlerin tümü arasında ve karışık ekimlerin kendi arasında önemli 

farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 4.2.8.1.). 

 

Çizelge 4.2.8.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Koçanda Tane Ağırlığı Đçin 
Varyans Analizi  Sonuçları  

 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 19,85 6,62 0,46 

UYGULAMA 3 1357,70 452,57 31,77** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,04 0,04 0,003 

DĐĞERLERĐ 2 1357,67 678,83 47,65** 

20
09

 

HATA 9 128,22 14,25  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 12,05 4,02 0,32 

UYGULAMA 3 1466,01 488,67 38,39** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 325,73 325,73 25,59* 

DĐĞERLERĐ 2 1140,28 570,14 44,79** 

20
10

 

HATA 9 114,56 12,73  
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Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizine göre yıllarda, tüm 

uygulamalarda, kapama ekim ile diğer uygulamalarda ve karışık ekimlerde belirlenen 

farklılıklar ile “yıl x uygulama” interaksiyonu da önemli çıkmıştır (Çizelge 4.2.8.2.).  

 

Çizelge 4.2.8.2.  Şeker Mısırında  Koçanda Tane Ağırlığı Đçin Đki Yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  
Sonuçları  

 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 31,90 5,32 0,39 

YIL 1 74887,34 74887,34 5552,20** 

UYGULAMA 3 2014,56 671,52 49,79** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 159,42 159,42 11,82** 

DĐĞERLERĐ 2 1855,14 927,57 68,77** 

YIL X UYGULAMA 3 809,15 269,72 20,00** 

HATA 18 242,78 13,49  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Koçanda tane ağırlığı 2009 yılında 174 g ile 198,9 g arasında değişmiş olup, en 

küçük değeri 4M+4F uygulaması, en büyük değeri ise M+F uygulaması vermiştir. 2010 

yılında ise koçanda tane ağırlığı 278,6 g ile 301,5 g arasında değişmiş, en küçük değeri 

2F+2M uygulaması, en büyük değeri ise M+F uygulaması vermiştir (Çizelge 4.2.8.3).  

 

 

Çizelge 4.2.8.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Koçanda Tane 
Ağırlığı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 193,2    a 278,6     c 235,9     b 

4M+4F 174,0     c 284,2     b 229,1     d 

M+F 198,9     a 301,5     a 250,2     a 

M 188,8     b 277,7     c 233,2     c 

ORTALAMA 188,7 285,5 237,1 

LSD %5 6,04 5,71  

LSD %1 8,67 8,20  

CV 2,00 1,25  

   %5 %1 

LSD yıl     2,73 3,74 

LSD uygulama    3,86 5,28 

LSD yıl x uygulama    5,46 7,47 
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2010 yılı değerleri, 2009 yılına göre yaklaşık olarak % 51.3 oranında artış 

göstermiştir. Đki yılın en yüksek koçanda tane ağırlığı değerini M+F uygulaması, en 

düşük değerini ise 4M+4F uygulaması vermiştir (Şekil 4.2.8.1.). 
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Şekil 4.2.8.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Koçanda Tane Ağırlığı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

Bu iki özellik arasındaki korelasyon bütün uygulamalarda her iki yılda da 

olumludur, ancak 2009 yılında M+F ;  2010 yılında ise 2F+2M  uygulamalarında 

belirlenen ilişki  istatistik anlamda önemli olarak bulunmuştur. Đki yılın birlikte 

değerlendirilmesinde ise incelenen karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde bu iki 

özellik bakımından önemli ve olumlu ilişki olduğu görülmüştür (Çizelge 4.2.8.4.). Her 

iki yılda da koçanda tane ağırlığında olan bir birimlik artış ile verimde değişik 

düzeylerde artış görülmüştür. Bunlardan 2009 yılında M+F de 13,3 birimlik,   2010 

yılında ise 2F+2M de 6,2 birimlik artış istatistik önemde bulunmuştur (Çizelge 4.2.8.4.).  

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim düzenlemelerinin hepsinde 

görülen artışların önemli olduğu  ve  koçanda tane ağırlığındaki 1 birimlik artışın 

karşılığında verimde olan artışın 2F+2M uygulamasında 6,9 ; 4M+4F uygulamasında 

8,2 ; M+F uygulamasında 6,6 birim olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.2.8.4.).  
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Çizelge 4.2.8.4.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre Koçanda Tane Ağırlığı – Verim  Đlişkileri   

 
 

                          ŞEKER MISIRINDA KOÇANDA TANE AĞIRLIĞI –VERĐM ĐLĐŞKĐSĐ 
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M 33,13x-5079 0,85 0,92 6,16x+195 0,92* 0,93* 6,93x-19,38 0,98** 0,99** 

4M+4F 13,42x-1292,3 0,58 0,76 9,25x-680,2 0,75 0,87 8,2x-388,97 0,99** 1** 

M+F 13,3x-1246,6 0,93* 0,97* 37,8x-9324,9 0,83 0,91 6,6x+91,5 0,99** 1** 

M 18,06x-2221,6 0,98** 0,99** 5,37x+411,8 0,92* 0,96* 8,1x-332,38 0,99** 1** 

 

 

4.2.9. Tanede protein oranı 

 

2009 yılının varyans analizine göre karışık ekimlerdeki farklılıklar önemli 

bulunmuş, 2010 yılında ise hiçbir varyasyon kaynağında önemli bir farklılık 

çıkmamıştır (Çizelge 4.2.9.1.). 

 

 

Çizelge 4.2.9.1.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre  Tanede Protein Oranı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları 

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizine göre ise yıllar arasında, tüm 

uygulamalar arasında ve karışık ekimlerin kendi arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.2.9.2).   

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 1,53 0,51 1,71 

UYGULAMA 3 3,14 1,05 3,52 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,60 0,60 2,02 

DĐĞERLERĐ 2 2,54 1,27   4,26* 

20
09

 

HATA 9 2,68 0,30  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,79 0,26 0,39 

UYGULAMA 3 4,32 1,44 2,12 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,79 0,79 1,17 

DĐĞERLERĐ 2 3,53 1,76 2,60 

20
10

 

HATA 9 6,12 0,68  
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Çizelge 4.2.9.2.  Şeker Mısırında Tanede Protein Oranı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 2,32 0,39 0,79 

YIL 1 7,92 7,92     16,22** 

UYGULAMA 3 5,12 1,71 3,49* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,01 0,01 0,01 

DĐĞERLERĐ 2 5,11 2,56 5,23* 

YIL X UYGULAMA 3 2,34 0,78 1,60 

HATA 18 8,79 0,49  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Protein oranı, 2009 yılında %11,1 ile %12,2 arasında değişim göstermiş, en 

düşük oran 4M+4F uygulamasında, en yüksek oran ise M+F uygulamasında 

belirlenmiştir. 2010 yılında protein oranı %10,2 ile %11,5 arasında değişim göstermiş 

olup, en düşük protein oranı 2F+2M uygulamasında, en yüksek protein oranı ise M+F 

uygulamasında bulunmuştur (Çizelge 4.2.9.3). 

 

 

Çizelge 4.2.9.3.  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Tanede Protein 
Oranı Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 11,4     a 10,2     a 10,8     b 

4M+4F 11,1     b 10,8     a 11,0     b 

M+F 12,2     a 11,5     a 11,8     a 

M 12,0     a 10,3     a 11,2     a 

ORTALAMA 11,7 10,7 11,2 

LSD %5 0,87 1,32  

LSD %1 1,25 1,89  

CV 4,67 7,71  

   %5 %1 

LSD yıl     0,52 0,71 

LSD uygulama    0,73 1,01 

LSD yıl x uygulama    1,04 1,42 
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2009 yılı protein değerleri ortalaması, 2010 yılı ortalamasına göre yaklaşık 

olarak % 9,3 oranında yüksek bir değer vermiştir. Đki yılın ortalamasında 2F+2M en 

düşük, M+F uygulaması ise en yüksek değeri veren uygulamalar olmuştur (Şekil 

4.2.9.1.). 
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Şekil 4.2.9.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Tanede Protein Oranı Bakımından Kıyaslaması  

 

 

4.2.10. Tanede nişasta oranı 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği nişasta oranına ait varyans analizi Çizelge 

4.2.10.1.’de, birlikte değerlendirildiği varyans analizi ise Çizelge 4.2.10.2.’de 

verilmiştir. Hem 2009 yılında hem de 2010 yılında tüm uygulamalarda ve karışık ekim 

uygulamalarında görülen farklılıklar önemli olarak belirlenmiştir.  

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde ise yıllar arasında ve tüm 

uygulamalar arasında, karışık ekimlerin kendi arasında ortaya çıkan farklılıkların ve “yıl 

x uygulama” interaksiyonunun önemli olduğu belirlenmiştir.   
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Çizelge 4.2.10.1. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Tanede Nişasta Oranı  Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

 

Çizelge 4.2.10.2. Şeker Mısırında Tanede Nişasta Oranı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 1,17 0,20 0,33 

YIL 1 49,95 49,95   85,48** 

UYGULAMA 3 11,31 3,77     6,45** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,002 0,002    0,003 

DĐĞERLERĐ 2 11,31 5,65      9,68** 

YIL X UYGULAMA 3 22,46 7,49   12,81** 

HATA 18 10,52 0,58  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Nişasta oranları, 2009 yılında %17,4 ile %19,4 arasında değişmiştir. En düşük 

nişasta oranını M+F uygulamasında, en yüksek nişasta oranını ise 2F+2M 

uygulamasında ortaya çıkmıştır. 2010 yılında ise nişasta oranları %13,9 ile %17,2 

arasında değişmiş olup, en düşük değer 4M+4F, en yüksek değer ise M+F 

uygulamasında elde edilmiştir (Çizelge 4.2.10.3). 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,42 0,14 0,39 

UYGULAMA 3 8,83 2,94 8,19** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,20 0,20 0,55 

DĐĞERLERĐ 2 8,63 4,31 12,01** 

20
09

 

HATA 9 3,23 0,36  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,75 0,25 0,31 

UYGULAMA 3 24,94 8,31 10,27** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,15 0,15 0,18 

DĐĞERLERĐ 2 24,80 12,40 15,32** 

20
10

 

HATA 9 7,28 0,81  
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Çizelge 4.2.10.3. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Tanede Nişasta 
Oranı  Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 19,4     a 16,7     a 18,1     a 

4M+4F 18,8     a 13,9     b 16,4     c 

M+F 17,4     c 17,2     a 17,3     a 

M 18,3     b 16,1    a 17,2     b 

ORTALAMA 18,5 16,0 17,3 

LSD %5 0,96 1,44  

LSD %1 1,38 2,07  

CV 3,24 5,63  

   %5 %1 

LSD yıl     0,57 0,78 

LSD uygulama    0,80 1,10 

LSD yıl x uygulama    1,14 1,56 

 

 

Genel olarak 2009 yılı nişasta oranı, 2010 yılına göre daha yüksek çıkmış, iki yıl 

arasında % 15,6 lık bir fark bulunmuştur. Đki yılın ortalamasına göre en düşük nişasta 

oranı 4M+4F, en yüksek nişasta oranı ise 2F+2M uygulamasında görülmüştür (Şekil 

4.2.10.1.). 
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Şekil 4.2.10.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın    Ortalama Değerlerine Göre 

Uygulamaların Tanede Nişasta Oranı Bakımından Kıyaslaması  
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Bu iki özellik arasındaki korelasyon bütün uygulamalarda her iki yılda da 

olumsuzdur, ancak sadece 2010 yılında 4M+4F  uygulamasında belirlenen ilişki  

istatistik anlamda önemli olarak bulunmuştur. Đki yılın birlikte değerlendirilmesinde de 

ilşki bütün karışık ekim düzenlemelerinde olumsuz olurken, yine sadece   4M+4F deki  

ilişkinin önemli olduğu bulunmuştur (Çizelge 4.2.10.4.). 2009 yılında 2F+2M 

uygulamasında tanede nişasta oranının bir birimlik artışı, tanede şeker oranında 0,2 

birimlik bir azalmaya neden olurken, 2010 yılında 4M+4F de 0,3 birimlik bir azalmaya 

neden olmuştur. Đki yılın birleştirilmiş sonuçlarına göre 4M+4F uygulamasında 

nişastanın bir birimlik artışının, şeker oranında 0,11 birimlik azalmaya neden olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 4.2.10.4.).   

 

 

Çizelge 4.2.10.4. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre, Tanede Nişasta Oranı  –  Şeker  Đlişkileri   

 
 

                                     ŞEKER MISIRDA TANEDE NĐŞASTA ORANI – ŞEKER 
2009 2010 Đki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M  -0,17x+7,07 0,95* -0,98  -0,41x+10,6 0,78 -0,89  -0,04x+4,39 0,09 -0,3 
4M+4F  -0,33x+10,09 0,63 -0,8  -0,34x+9 0,92*  -0,96*  -0,11x+5,78 0,88**  -0,93** 
M+F  -0,23x+7,87 0,78 -0,89   -0,04x+4,87 0,66 -0,81  -0,1x+5,7 0,17 -0,41 
M  -0,11x+5,86 0,18 -0,42  -0,29x+8,64 0,96*  -0,98*  -0,08x+5,35 0,23 -0,48 

 

 

4.2.11. Tanede şeker oranı 

 

Yıların ayrı ayrı değerlendirildiği Çizelge 4.2.11.1.’deki varyans analizine göre 

2009 yılında hiçbir varyasyon kaynağında önemli bir farklılık belirlenmemiştir. 2010 

yılında ise tüm uygulamalar arasında ve karışık ekim uygulamalarının kendi arasındaki 

farklılıklar önemli olarak bulunmuştur.  

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizi sonuçlarına göre, yıllarda, tüm 

uygulamalarda ve karışık ekimlerde belirlenen farklılıklar ile “yıl x uygulama” 

etkileşimi önemli olarak bulunmuştur (Çizelge 4.2.11.2.).  
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Çizelge 4.2.11.1. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre, Tanede Şeker Oranı Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.2.11.2. Şeker Mısırında Tanede Şeker Oranı Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi  
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 0,16 0,03 0,68 

YIL 1 0,29 0,29  7,16* 

UYGULAMA 3 0,54 0,18  4,47* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,00 0,00 0,01 

DĐĞERLERĐ 2 0,54 0,27    6,70** 

YIL X UYGULAMA 3 0,36 0,12 2,97 

HATA 18 0,72 0,04  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Şeker mısırında saptanan şeker oranları (%) ve LSD değerleri Çizelge 

4.2.11.3.’de verilmiştir. 2009 yılında şeker oranları %3,7 ile %3,9 arasında değişmiştir. 

En küçük oran 2F+2M uygulamasında, en yüksek oran ise M+F uygulamasında 

bulunmuştur. 2010 yılında ise şeker oranları %3,7 ile %4,3 arasında değişmiş olup, en 

düşük oran 2F+2M, en yüksek oran ise 4M+4F uygulamasında çıkmıştır (Çizelge 

4.2.11.3.).  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,03 0,01 0,51 

UYGULAMA 3 0,15 0,05 2,47 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,06 0,06 2,86 

DĐĞERLERĐ 2 0,09 0,05 2,28 

20
09

 

HATA 9 0,19 0,02  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,13 0,04 0,73 

UYGULAMA 3 0,75 0,25 4,15* 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 0,04 0,04 0,75 

DĐĞERLERĐ 2 0,70 0,35 5,85* 

20
10

 

HATA 9 0,54 0,06  
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Çizelge 4.2.11.3. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Tanede Şeker 
Oranı  Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 3,7     a 3,7     b 3,7     b 

4M+4F 3,8     a 4,3     a 4,0     a 

M+F 3,9     a 4,2     a 4,1     a 

M 3,9     a 3,9     b 3,9     a 

ORTALAMA 3,8 4,0 3,9 

LSD %5 0,23 0,39  

LSD %1 0,33 0,56  

CV 3,74 6,08  

   %5 %1 

LSD yıl     0,15 0,20 

LSD uygulama    0,21 0,29 

LSD yıl x uygulama    0,30 0,41 

 

 

2010 yılında elde edilen şeker oranı, 2009 yılına göre  %5.3 daha yüksek 

olmuştur. Đki yılın ortalaması en düşük oranın 2F+2M, en yüksek oranın ise M+F 

uygulamasında ortaya çıktığını göstermiştir (Şekil 4.2.11.1).  
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Şekil 4.2.11.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın    Ortalama Değerlerine Göre, 

Uygulamaların Tanede Şeker Oranı Bakımından Kıyaslaması  
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Verim ile tanede şeker oranı arasında, her iki yılda ve yılların birleştirilmiş 

halinde olumlu korelasyon bulunmuştur. Bunlardan 2009 yılında M+F uygulamasında 

ve iki yılın birleşik değerlendirilmesinde 4M+4F ve M+F uygulamalarındaki 

korelasyonun istatistik önemde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.2.11.4). Verimdeki bir 

birimlik artışın 2009 yılında M+F düzenlemesinde yaptığı 0.001 lik artış istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur. Đki yılın birleşik değerlendirilmesinde ise 4M+4F de bu 

artış 0.0006, M+F de 0.0004 değerlerinde ve istatistik önemde bulunmuştur.      

 

 

Çizelge 4.2.11.4. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılının Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesinde, 
Uygulamalara Göre, Verim  –  Tanede Şeker  Oranı Đlişkileri   

 
 

                                        ŞEKER MISIRDA VERĐM -_TANEDE ŞEKER ORANI 
2009 2010   iki yılın birleştirilmiş hali 

UYGULAMA Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r Y=bx+a r2 r 
2F+2M 0,0013x+1,98 0,75 0,87 0,009x-13,52 0,7 0,84 5E-05x+3,63 0,0075 0,09 

4M+4F 0,002x+1,7 0,6 0,77 0,009x-13 0,54 0,73 0,0006x+3,16 0,79* 0,89** 

M+F 0,001x+2,46 0,98 0,99** 0,002x+0,56 0,85 0,92 0,0004x+3,35 0,93** 0,96** 

M 0,0032x+0,11 0,83 0,91 0,011x-17,46 0,9 0,95 5E-05x+3,86 0,05 0,07 

 

 

4.2.12. Taze koçan verimi 

 

Yılların ayrı ayrı değerlendirildiği varyans analizi Çizelge 4.2.12.1.’de, birlikte 

değerlendirildiği varyans analizi ise Çizelge 4.2.12.2.’de verilmiştir. 2009 yılında tüm 

uygulamalarda ve karışık ekimlerde belirlenen farklılıkların istatistik anlamda önemli 

olduğu bulunmuştur. 2010 yılında ise tüm uygulamalarda, kapama ekim ile diğer 

uygulamalarda ve karışık ekimlerde görülen farklılıklar önemli olarak saptanmıştır.  

 

Yılların birlikte değerlendirildiği varyans analizinde bütün varyasyon 

kaynaklarındaki  farklılıklar önemli bulunmuştur (Çizelge 4.2.12.2.).  
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Çizelge 4.2.12.1. Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılı Verilerine Göre Taze Koçan Verimi Đçin Varyans 
Analizi  Sonuçları  

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Çizelge 4.2.12.2. Şeker Mısırında Taze Koçan Verimi  Đçin Đki yılın Birleştirilmiş Varyans Analizi 
Sonuçları 

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 6696,44 1116,07 0,42 

YIL 1 4149745,08 4149745,08 1555,14** 

UYGULAMA 3 251779,73 83926,58 31,45** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 27763,20 27763,20 10,40** 

DĐĞERLERĐ 2 224016,53 112008,27 41,98** 

YIL X UYGULAMA 3 107801,00 35933,67 13,47** 

HATA 18 48031,27 2668,40  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Şeker mısırda taze koçan verim miktarları (kg/da) ve LSD değerleri Çizelge 

4.2.12.3.’de verilmiştir. 2009 yılı verim miktarları dekara 1042,9 kg ile 1397,6 kg 

arasında değişmiş olup, en düşük verimi 4M+4F uygulamasından, en yüksek verimi ise 

M+F uygulamasından elde edilmiştir. 2010 yılında verim miktarları 1910,3 kg ile 

2067,3 kg arasında meydana gelmiş ve en düşük verim  2F+ 2M uygulamasında 

saptanırken, en yüksek verim M+F uygulamasında görülmüştür (Çizelge 4.2.12.3.).  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 3920,25 1306,75 0,27 

UYGULAMA 3 290652,99 96884,33 19,77** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 12521,91 12521,91 2,555 

DĐĞERLERĐ 2 278131,09 139065,54 28,38** 

20
09

 

HATA 9 44101,62 4900,18  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 2776,19 925,40 2,12 

UYGULAMA 3 68927,73 22975,91 52,62** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 15311,36 15311,36 35,07** 

DĐĞERLERĐ 2 53616,38 26808,19 61,40** 

20
10

 

HATA 9 3929,64 436,63  
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Çizelge 4.2.12.3  Şeker Mısırında  2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre Elde Edilen Taze Koçan 
Verimi  Değerleri, Đki yılın Ortalama Değerleri ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 1320,0    a 1910,3     c 1615,2     b 

4M+4F 1042,9     c 1948,7     b 1495,8     d 

M+F 1397,6     a 2067,3     a 1732,4     a 

M 1188,9    b 1904,0     c 1546,4     c 

ORTALAMA 1237,3 1957,6 1597,5 

LSD %5 112,0 33,42  

LSD %1 160,87 48,02  

CV    5,66 1,07  

   %5 %1 

LSD yıl     38,37 52,56 

LSD uygulama    54,27 74,33 

LSD yıl x uygulama    76,74 105,12 

 

 

 

2010 yılı ortalama verimi, 2009 yılı ortalama verime göre yaklaşık olarak % 58 

oranında yüksek çıkmıştır. Đki yılın ortalamasında en düşük verim 4M+4F 

uygulamasının en yüksek verim ise M+F uygulamasının olmuştur. (Şekil 4.2.12.1.). 
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Şekil 4.2.12.1. Şeker Mısırında  2009, 2010 Yılı ve Đki Yılın  Ortalama Değerlerine Göre Uygulamaların 

Taze Koçan Verimi Bakımından Kıyaslaması  
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4.3. Alan Eşdeğer Oranları (LER) 

 

Đki farklı ürünün verimlerinin değerlendirilmesinde en çok kullanılan Alan 

Eşdeğer Oranları (LER) değeri (Willey ve Osiru, 1972) kapama ekimlerde “1” olurken, 

karışık ekimde 1’in altında ise dezavantaj, 1’in üstünde ise avantaj olarak kabul 

edilmektedir. Bu çalışmada yılların ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiği alan eşdeğer 

oranları Çizelge 4.3.1.’de verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4.3.1. Şeker Mısır- Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre 
Elde Edilen Alan Eşdeğer Oranları (LER) 

 
 

Karışık Ekimler 2009 2010 Ortalama 

2F+2M 1,85 1,75 1,80 

4M+4F 1,74 1,89 1,81 

M+F 1,93 1,84 1,89 

Ortalama 1,84 1,83 1,84 

Kapama fasulye 1,00 1,0 1,00 

Kapama mısır 1,00 1,0 1,00 

 

 

2009 ve 2010 yılında karışık ekimlerin LER değerleri, 1 den yüksek 

bulunmuştur. 2009 yılında en yüksek LER değeri 1,93 ile M+F uygulamasında olmuş 

ve kapama ekime göre % 93 oranında bir üstünlük sağlamıştır. Kapama ekime göre, 

diğer karışık ekim düzenlemelerinden 2F+2M  %85 , 4M+4F % 74 oranında daha üstün 

bulunmuştur. 2010 yılında en yüksek LER değeri 1.89 ile  4M+4F uygulamasında 

olmuş ve kapama ekime oranla % 89 oranında üstünlük gösterdiği belirlenmiştir. Diğer 

karışık ekimler olan 2F+2M %75, M+F % 84  oranında kapama ekime üstünlük 

sağlamıştır. 

 

Her iki yılda da bütün uygulamalar arasında, kapama ile karışık ekim 

düzenlemelerinin tümü arasında farklar önemli bulunurken 2009 yılında ekim 

düzenlemelerinin kendi arasında da farklar önemli bulunmuştur(Çizelge 4.3.2.).  
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Çizelge 4.3.2. Şeker Mısırı-Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre 
Elde Edilen LER Değerlerine Ait Varyans Analizi      

 
 

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

Birleştirilmiş analiz sonuçları tüm uygulamalar, kapama ve karışık ekimler ve 

karışık ekimlerin kendi arasındaki farklılıkların önemli olduğunu yani LER değerlerine 

etkileri bakımından farklılıkları bulunduğunu göstermektedir (Çizelge 4.3.3.).  

 

 

Çizelge 4.3.3. Şeker Mısırı-Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yılında Elde Edilen LER 
Değerlerine Ait Birleştirilmiş Varyans Analizi  

 
 

VK SD KT KO F 

BLOK 6 0,29 0,05 2,05 

YIL 1 0,06 0,06 2,40 

UYGULAMA 3 5,04 1,68 72,06** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 4,86 4,86 208,29** 

DĐĞERLERĐ 2 0,18 0,09 3,95* 

YIL X UYGULAMA 3 0,05 0,02 0,69 

HATA 18 0,42 0,02  

** : %1 düzeyinde önemli * : %5 düzeyinde önemli 

 

 

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,06 0,02 3,50 

UYGULAMA 3 2,21 0,74 136,44** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 2,14 2,14 396,26** 

DĐĞERLERĐ 2 0,07 0,04 6,54* 

20
09

 

HATA 9 0,05 0,01  

 V.K S.D K.T K.O F 

BLOK 3 0,23 0,08 1,86 

UYGULAMA 3 2,88 0,96 23,29** 

KAPAMA VE DĐĞERLERĐ 1 2,74 2,74 66,40** 

DĐĞERLERĐ 2 0,14 0,07 1,73 

20
10

 

HATA 9 0,37 0,04  
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Ortalamalar arasında en yüksek LER değeri 1,89 ile M+F uygulamasının 

olmuştur. Bu veriler bütün karışık ekim düzenlemelerinin, kapama ekime göre daha 

avantajlı olduğunu göstermektedir. Đki yılın ortalamasında kapama ekime göre 2F+2M 

%80,  4M+4F %81 ve M+F uygulaması % 89 oranında daha üstün çıkmıştır (Çizelge 

4.3.4.).  

 

 

Çizelge 4.3.4. Şeker Mısırı-Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yıllarında Uygulamalara  
Uygulamalara Göre Yıllar Đçinde ve Đki Yılın Ortalaması Olarak LER ve LSD Değerleri 

 
 

UYGULAMALAR 2009 2010 ORTALAMA 

2F+2M 1,85      1,75     1,80 

4M+4F 1,74      1,89     1,81 

M+F 1,93     1,84     1,89 

Kapama ekim 1,00     1,00     1,00 

ORTALAMA 1,84 1,83 1,84 

LSD %5 0,12 0,32  

LSD %1 0,17 0,47  

CV 4,50 11,83  

   %5 %1 

LSD yıl     0,11 0,16 

LSD uygulama    0,16 0,22 

LSD yıl x uygulama    0,23 0,31 

 

 

4.4. Fasulye-Mısır Eşdeğer Verimi 

 

Karışık ekim verimlerini, kapama ekimlerle karşılaştırabilmek için ekim 

düzenlemelerinin eşdeğer verimlerine bakılmıştır. Her iki yılda ve ortalama değerlerde 

FEV ve MEV değerleri kapama ekim verimlerine göre yüksek çıkmıştır (Çizelge 

4.4.1.). 
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Çizelge 4.4.1.  Şeker Mısırı-Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yılında  Uygulamalara Göre 
Elde Edilen  Fasulye ve Mısır Eşdeğer Verimleri (kg/da)  

 
 

 Fasulyede Eşdeğer Verimi (kg/da) Mısırda Eşdeğer Verimi (kg/da) 

Ekim Düzenlemeleri 2009 2010 Ortalama 2009 2010 Ortalama 

2F+2M 383,87 565,45 474,66 1975,75 3058,83 2517,29 

4M+4F 350,82 607,23 479,03 1805,66 3284,84 2545,25 

M+F 400,73 597,53 499,13 2062,53 3232,37 2647,45 

F 143.74 239.58 191.67    

M - - - 1229,9 1961,5 1595,7 

 

 

4.5. Toplam Gelir 

 

Bütün karışık ekim düzenlemelerinin sağladığı toplam gelir her iki yılda da 

kapama ekimlerin sağladığı gelirlerden daha yüksek bulunmuştur. Karışık ekim 

düzenlemelerinin sağladığı gelirler ile fasulyenin kapama ekiminin getirdiği gelir 

arasındaki fark, mısırın kapama ekiminin getirdiği gelir ile olan farktan daha yüksek 

olmuştur. 2009 yılında en yüksek toplam geliri 1122,7 TL/da ile M+F ekim 

düzenlemesi getirirken, ikinci yıl 1813,8 TL/da sağlayan 4M+4F en fazla gelir getiren 

düzenleme olmuştur. Đki yılın ortalamasında ilk sırayı alan M+F uygulaması ile ikinci 

sırayı alan 4M+4F ile arasında 55,4 TL/da, en düşük geliri getiren 2F+2M arasında 71,6 

TL/da gelir farkı bulunmuştur (Çizelge 4.5.1.).      

 

 

Çizelge 4.5.1. Şeker Mısırı-Bodur Fasulye Karışık Ekiminde 2009 ve 2010 Yılında Uygulamalara Göre 
Elde Edilen Toplam Gelirler (TL/da) 

 
 

Ekim Düzenlemeleri 2009 2010 Ortalama 

2F+2M 1075,45 1689,03 1382,24 

4M+4F 982,86 1813,83 1398,35 

M+F 1122,69 1784,86 1453,77 

F 480,75 854,39 667,57 

M 647,14 1051,34 849,24 
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BÖLÜM  5 

 

TARTIŞMA  

 

 

5.1. Bodur Fasulye 

 

5.1.1. Bitki boyu 

 

Bitki vejetatif gelişmesini iyi bir şekilde tamamladığında, olumsuz etkileyen 

faktörler yoksa generatif gelişmesini de iyi yapabilmekte ve çeşit özelliği olarak sahip 

olduğu düzeye uygun miktarda ürün verebilmektedir. Bitki boyu her zaman olmamakla 

birlikte vejetatif gelişme düzeyinin önemli bir göstergesidir. Bozoğlu (1995), bitki 

boyunun  bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı ve verim ; Önder ve Şentürk (1996 b) 

, Pekşen ve Gülümser (2005), ise bin tane ağırlığı ile olumlu ve önemli ilişkisi olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

Bodur fasulye konusunda yapılan çeşitli araştırma çalışmalarında kapama (yalın) 

yapılan ekimlerde bitki boyu 17-86,5 cm arasında değişen değerlerde belirlenmiştir 

(Şehirali 1965, 1971; Akçin 1971 ; Çiftçi ve şehrali 1984 ; Karasu 1988 ; Önder ve 

Şentürk 1996 b ; Anlarsal 2000 ; Pekşen 2005 ; Ülker 2008 ; Dumlu 2009 ; Karasu vd. 

2009 ; Özata ve Yılmaz 2009 ; Tam ve Toğay 2009).  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde elde edilen bitki boyu değerleri 

35,6 cm ile 47,7 cm arasında değişmiştir (Çizelge 4.1.1.3). Bodur fasulye- mısır karışık 

ekim çalışması yürüten bazı araştırmacıların elde ettikleri boy değerleri ise  Pekşen 

(1998), tarafından 45,5-49,9 cm ; Tiryaki (2004) tarafından 40,1 cm ; Çiftçi vd. (2006), 

tarafından 54,9-59 cm  arasında bulunmuştur.  

 

Çalışmanın her iki yılında da karışık ekim düzenlemelerinin kendi aralarında 

önemli farklar belirlenmiş olup, bu sonuç bitki boyunun ekim düzenlemelerinden 

etkilendiğini göstermektedir (Çizelge 4.1.1.2).  
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Kapama ekime göre daha iyi sonuç vermesi ise Willey ve Lakhani (1976), Fisher 

(1977), Willey (1979), tarafından da belirtildiği gibi, kapama ekimde birbirinin aynı 

özellikleri taşıyan bitkilerin aynı zamanda, aynı katmanlarda, aynı kaynaklardan 

faydalanmış olmalarının bir sonucu olarak gözükmektedir. Đki yıl arasında görülen boy 

farkları, iklim koşullarının vejetatif gelişmeye etki bakımından ikinci yılın daha uygun 

olmasından kaynaklanmış olup, bu sonuç yılın boy üzerinde etkisi olduğunun bir 

göstergesidir. Bu bulgu ; fasulyede bitki boyunun çeşit özelliği olması,  kalıtım 

derecesinin %84 gibi yüksek bir düzeyde bulunması gibi nedenlerle çevrenin, yetiştirme 

uygulamalarının ve yılın boy üzerinde etkisinin olmadığını bildiren (Akçin, 1971 ;  

Bozoğlu, 1995 ; Pekşen, 1998 ; Geren, 2007), sonuçların aksine, Ülker’in (2008), bitki 

boyuna genotipin yanı sıra çevrenin de etkili olduğu bulgusunu desteklemektedir. “Yıl x 

uygulama interaksiyonu” da bu savı desteklemektedir.  

 

Karışık ekim düzenlemelerinin kendi aralarındaki farklar bazı uygulamaların 

boy üzerinde diğerlerinden daha etkili olduğunu göstermektedir. Karışık ekim 

düzenlemelerinden  4M+4F  her iki yılda ve iki yılın ortalamasında en yüksek değeri 

vermiştir (Şekil 4.1.1.1.). Bu bulgu, fasulyenin birlikte ekildiği mısır bitkilerinin ışık, su 

ve besin maddesi rekabetinden en az olarak bu düzenlemede etkilendiğini 

göstermektedir. Bu sonuç , Triyaki (2001) , Çiftçi (2006) ve Geren vd. (2007), 

tarafından, ekim düzenlemelerinin bitki boyuna etkili olduğu bildirimlerini 

(Akman,1985 ; Üstün, 1986 ; Pekşen 1998) paylaşmaktadır.   

 

 

5.1.2. Đlk bakla yüksekliği  

 

Bodur fasulyede ilk bakla yüksekliği öncelikle hasat bakımından önem 

taşımaktadır. Baklaların yüksekten bağlanması hasat kayıplarını çok daha aza 

indirmektedir. Baklaların havalanmanın daha az, rutubet ve sıcaklığın daha yüksek 

olduğu toprak yüzüne yakın olması, bu ortamı çok seven hastalık etmenleri ve zararlı 

böceklerin çoğalmasına ve baklalara, dolayısıyla bunların içindeki tanelere daha çok 

zarar vermelerine neden de olabilmektedir.  Bu durum özellikle sulamanın karık 
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yöntemiyle veya artık ender görülmekle birlikte vahşi salma ile yapıldığı yerlerde daha 

fazla görülebilmektedir.  

 

Çeşitli araştırmacılar (Bozoğlu, 1995 ; Odabaş, 1997 ; Pekşen ve Gülümser, 

2005 ; Tam ve Toğay, 2009) ilk bakla yüksekliğini 6,2 cm ile 16 cm arasında 

belirlemişlerdir.  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde elde edilen ilk bakla yüksekliği 

değerleri 13,6-15,6 cm arasında değişmiş olup, yerden yükseklik olarak oldukça 

uygundur (Çizelge 4.1.2.3.). Böylece hasat  daha kolay olacak ve alınmamış bakla sayısı 

azalacaktır.   

 

Đlk bakla yüksekliğinde de en yüksek değer, bitki boyuna benzer şekilde 4M+4F 

düzenlemesinde belirlenmiştir (Şekil 4.1.2.1.). Pekşen de (1998), çalışmasında ilk bakla 

yüksekliğinin bitki boyuna bağlı olarak değiştiğini bildirmektedir. Đkinci yıl değerlerde 

az da olsa görülen artış, yılın daha uygun geçmesinden kaynaklanmıştır. Aynı durum 

bitki boyunda da görülmüştür. Bu sonuç Bozoğlu’nun (1995), ilk bakla yüksekliğinin 

kalıtım derecesinin düşük olduğunu (%57)  ve çevre faktörlerinden etkilendiği 

sonucunu desteklemektedir. Birinci yıl uygulamalar ve karışık ekim düzenlemeleri 

arasında önemli çıkan farklılıklar ilk bakla yüksekliğinin birinci yılın koşullarından 

etkilendiğini, ancak ikinci yıl önemli çıkmayan farklılıklar ise ilk bakla yüksekliğinin 

ikinci yılın koşullarında Pekşen’in de (1998), bildirdiği gibi ekim düzenlemelerinden 

etkilenmediğini (Çizelge 4.1.2.1.). göstermiştir. Yılların birlikte değerlendirilmesi ile 

elde edilen  “yıl x uygulama” interaksiyonu, ekim düzenlemeleri ile yılların birlikte 

etkisinin önemli olduğunu göstermiş olup, bir yılın sonuçlarının diğerinden farklı 

olmasının da açıklayıcısıdır  (Çizelge 4.1.2.2.).  
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5.1.3. Bitki ağırlığı 

 

Bitki ağırlığı, vejetatif ve generatif gelişmenin ne kadar iyi olduğu ile yakından 

ilgilidir. Bitki ağırlığının yüksek değerde olması bu iki gelişme döneminin istenen 

şekilde geçtiğini ve bitkiden beklenenlerin büyük ölçüde gerçekleştiğini gösterir.  

 

Çiftçi ve Şehirali (1984), bitki ağırlığını 9,4 g ile 48,8 g arasında, Özata ve 

Yılmaz (2009), 10,7 ile 15 g  arasında saptamışlardır.  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde belirlenen  29,6 g ile 71,4 g 

arasında değişen değerler  oldukça yüksektir (Çizelge 4.1.3.3.). Bu çalışmada kullanılan 

fasulyeler bitki boyu değerlerinde de görüldüğü gibi vejetatif olarak yeterince 

gelişmişlerdir. Bitki ağırlığının yüksek olması vejetatif gelişmenin yanında generatif 

gelişmenin de oldukça iyi olduğunun bir göstergesidir. Bitkide bakla sayısı, bitkide tane 

ağırlığı ve bin tane ağırlığı gibi özellikler bakımından iyi sonuçların elde edilmesi de bu 

kanıyı desteklemektedir. 

 

Karışık ekim düzenlemeleri içinde en yüksek değer, birinci yıl, ikinci yıl ve iki 

yılın ortalamasında 4M+4F uygulamasında bulunmuştur (Şekil 4.1.3.1.). Đki yılın 

verileri arasında önemli faklılıklar olması, bitki ağırlığına yılın gidişinin etkili olduğunu 

göstermektedir. Đki yılda da ekim düzenlemeleri arasında görülen farklılıkların önemli 

olması ise bu özelliğin ekim düzenlemelerinden de etkilendiğini göstermektedir Çizelge 

4.1.3.1.). “Yıl x uygulama” interaksiyonu bulunması, bu özelliğe yılların ve ekim 

düzenlemelerinin birlikte etki yaptığını göstermektedir (Çizelge 4.1.3.2.). Bütün karışık 

ekim düzenlemelerinde bitki ağırlığının verimle olan ilişkisi olumludur. Birinci yılda 

2F+2M ikinci yılda M+F karışık ekimlerinde diğerlerinden farklı olarak istatistik olarak 

önemli olmasına karşın  iki yılın birlikte değerlendirilmesinde bütün ekim 

düzenlemelerinin bu ilişkiyi olumlu yönde önemli olarak etkilediğini göstermiştir. Bitki 

ağırlığı bakımından en iyi sonuç  4M+4F düzenlemesi olarak ortaya çıkmaktadır.   
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5.1.4. Bitkide bakla sayısı 

 

Bitkide bakla sayısının çok olması bir anlamda daha fazla tane ve buna bağlı 

olarak daha yüksek verim anlamına gelebilmektedir. Ranalli (1996), bitki başına bakla 

sayısının yüksek olmasının tohum verimini artırdığını, bazı araştırıcılar ise bitkide bakla 

sayısının verime önemli etki yaptığını bildirmektedir ( Meshram, 1977; Westermann ve 

Crothers, 1977 ; Natarjan ve Arumugan, 1981 ; Çiftçi, 1992 ; Portez, 1994 ; Ülker, 

2008), ancak bunun için baklaların sahip olacağı tanelerin sayısının ve ağırlıklarının da 

yüksek olması gerekir.  

 

Vejetatif gelişmenin istenen düzeyde sağlandığı, yetiştirme koşullarının iyi 

olduğu ve tanelerin istenen düzeyde gelişebileceği ortamlarda bakla sayısının çok 

olması avantajlı olabilirken, bunun aksine bir durumda baklaların daha az sayıda olması, 

daha iyi gelişmelerini, böylece pazar değerleri ve tohumluk olma özellikleri yüksek olan 

daha dolgun, bin tane ağırlığı daha yüksek taneler oluşturmalarını sağlayabilecektir. 

Aggarwal ve Singh (1973), bakla sayısı ile bin tane ağırlığı arasında olumsuz ilişki 

belirlemişlerdir.  

 

Bodur fasulye ile yaptıkları çalışmalarda çeşitli araştırıcılar bitkide bakla sayısını 

3 ile 30.6 adet arasında belirlemişlerdir (Akçin, 1971 ; Şehirali, 1971; Şehrali, 1980 ; 

Vural vd., 1986 ; Azkan ve Yürür, 1987 ; Yılmaz ve Çiftçi, 1994 ; Önder ve Şentürk, 

1996 ; Bozoğlu ve Gülümser, 1998 ; Anlarsal, 2001 ; Elkoca ve Kantar, 2004 ; Pekşen, 

2005 ; Pekşen ve Gülümser, 2005 ; Şehrali vd., 2005 ; Sözen, 2006 ; Ülker, 2008 ; 

Dumlu, 2009 ; Hakyemez ve Gökkuş, 2009 ; Karasu vd., 2009 ; Tam ve Toğay, 2009).  

 

Karışık ekim çalışmalarında ise bitkide bakla sayısı 7-22 arasında değişim 

göstermiştir (Üstün, 1986 ; Bilgen vd., 1991 ; Yertutan, 1996 ; Pekşen, 1998 ; Tiryaki, 

2004 ; Çiftçi vd., 2006 ; Geren, 2007). 

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde bitkide bakla sayısı 14,2 ile 21,8 

arasında bulunmuş olup, iyi bir düzeyde oluşmuştur (Çizelge 4.1.4.3.). Yılların ayrı ayrı 

(Çizelge 4.1.4.1) ve birleştirilmiş değerlendirilmesinde (Çizelge 4.1.4.2) karışık ekimler 
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arasında bulunan önemli farklar, bakla sayısının ekim düzenlemelerinden etkilendiğini 

göstermektedir. Willey ve Osiru (1972),  fasulyede bakla sayısının ekim 

düzenlemelerinden en çok etkilenen özellik olduğunu bildirmiş, bu bildirim Pekşen 

(1988), Tiryaki (2004), Çiftçi vd.(2006), Geren (2007), tarafından da desteklenmiştir. 

Üstün (1986), ise aksini belirtmiştir.  

 

Karışık ekim düzenlemeleri arasında birinci yıl, ikinci yıl ve iki yılın 

ortalamasında 4M+4F en iyi sonucu vermiştir (Şekil 4.1.4.1.). Bu bulgunun her iki 

düzenlemede ve özellikle 4M+4F de mısırın ışık, besin, su bakımından baklagillere olan 

rekabetinin daha az olmasından kaynaklanmış olması güçlü bir olasılıktır. Đkinci yıl, 

bakla sayısının birinci yıla göre %31 oranında daha yüksek olması hem bu özelliğe 

yılların etkili olduğunu hem de koşullar iyileştikçe karışık ekimden, kapama ekimle 

yarışacak sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. “Yıl x uygulama” interaksiyonunun 

olması, yıl ve ekim düzenlemelerinin bakla sayısı üzerine birlikte etkisinin önemli 

olduğunu göstermektedir.         

 

 

5.1.5. Bakla boyu  

 

Bakla boyu verimi etkileyebilen bir özellik olarak kabul edilmektedir (Özçelik 

ve Gülümser,1988 ; Pekşen ve Gülümser, 2005). Bakla boyunun uzun olmasının doğal 

olarak verimin artmasına olumlu etki yapması beklenir. Vejetatif gelişmesini iyi 

yapmış, generatif gelişme için uygun koşullar bulmuş bitkilerde, başka sınırlayıcı etkiler 

olmadığı takdirde bu beklenti karşılanabilmektedir. Ancak, içinde yeterince tane 

oluşmamış ve/veya taneler iyi gelişmemiş olduğunda, bakla boyunun uzun olmasının 

verime olumlu bir etki yapması beklenemez. Bunun aksine daha kısa olduğu halde iri, 

dolgun tanelere sahip baklaların verime katkısının daha iyi olacağı da açıktır.  

 

Çeşitli araştırmacılar (Şehirali, 1965 ; Akçin, 1971 ; Karasu, 1988 ; Önder ve 

Sade, 12996 ; Elkoca ve Kantar, 2004 ; Pekşen, 2005 ; Pekşen ve Gülümser, 2005 ; 

Sözen, 2006 ; Ülker, 2008 ; Dumlu, 2009 ; Hakyemez ve Gökkuş, 2009), bodur fasulye 

ile  yürüttükleri çalışmalarda bakla boyunu 4,2 cm ile 13,2 arasında saptamışlardır.  
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Pekşen (1998), karışık ekim çalışmasında  bakla boyunu 9-13 arasında 

belirlemiştir. 

 

Bu çalışmada belirlenen bakla uzunluğu değerleri 11,68 cm ile 12,41 cm 

arasında değişmiş olup, baklalar oldukça iyi bir şekilde gelişmiş, ayrıca birbirine de 

yakın değerlerdedir. ( Çizelge 4.1.5.3). Bunda vejetatif gelişmenin iyi sağlanarak 

bitkilerin su ve besin maddelerini büyük oranda birbirine yakın düzeylerde almasının 

önemli katkısı olduğu sanılmaktadır. Đki yılın her birine ve iki yılın birleştirilmiş 

sonuçlarına göre karışık ekim düzenlemeleri arasında önemli farklılıklar 

belirlenmediğinden bu özelliğin, bu çalışmada ele alınan düzenlemeleri içeren karışık 

ekimden etkilenmediği görülmüştür (Çizelge 4.1.5.1 ve 4.1.5.2 ; Şekil 4.1.5.1.). 

Koşulların daha iyi olduğu ikinci yılın değerleri, birinci yıla göre ortalama %10,5 daha 

yüksek olmuş ve varyans analizinde de yıllar arasında önemli farklılık saptanmıştır. 

Buna göre bakla boyu, yıldan etkilenmiştir (Çizelge 4.1.5.3). Bu bulgular, Pekşen’nin 

(1998), ekim düzenlemelerinin etkili olmadığı, buna karşılık yılların etkili olduğu 

sonuçları ile paraleldir. 

 

 

5.1.6. Baklada tane sayısı 

 

Verime önemli etki yaptığı bildirilen özelliklerden biridir (Çiftçi, 1992 ; Ranalli, 

1996). Westerman ve Crothers (1977) ve Natarjan ve Arumugan (1981), baklada tane 

sayısının, tane verimi ile olumlu ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ancak tanelerin sayısı 

ile birlikte dolgunlukları da verimi etkileyecektir. Önder ve Şentürk (1996 a) ise  

baklada tane sayısı ile bin tane ağırlığı arasında olumsuz ilişki olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Baklada tane sayısının değerlendirildiği çeşitli araştırma sonuçları, bu değerlerin 

1-8 arasında değişebildiğini, genellikle de 2,7-5,6 arasında olduğunu göstermektedir 

(Akçin, 1971 ; Şehirali, 1971 ; Özyurt,1980 ; Vural, 1986 ; Azkan ve Yürür, 1987 ; 

Özçelik ve Gülümser, 1988 ; Yılmaz ve Çiftçi, 1994 ; Akman, 1995 ; Önder ve Sade, 

1996 ; Önder ve Şentürk 1996 a ve b ; Anlarsal, 2000 ; Santalla vd.,2001 ; Elkoca ve 



 132 

Kantar, 2004 , Pekşen ve Gülümser, 2005 , Sözen, 2006 ; Ülker, 2008 ; Dumlu, 2009 ; 

Hakyemez ve Gökkuş, 2009 ; Kahraman ve Önder, 2009 ; Özata ve Yılmaz, 2009).  

Bilgen vd. (1991), yürüttükleri bir karışık ekim çalışmasında baklada tane 

sayısının 4,5 ile 4,9 adet arasında ; Pekşen (1998), ise 3,3-3,6 arasında değiştiğini 

saptamışlardır. 

 

Bu çalışmada, karışık ekim düzenlemeleri içinde baklada tane sayısı değerleri 

4,16 ile 4,54 adet arasında bulunmuş olup, genel verilere benzer ve oldukça iyi 

değerlerdir. Bu veriler iyi bir vejetatif gelişme ve iyi bir bakla oluşumunun da sonucu 

olsa gerektir.  

 

Karışık ekim düzenlemeleri içinde her iki yılda ve yılların ortalamasında 4M+4F 

uygulaması diğerlerine göre daha yüksek değer vermiştir (Şekil 4.1.6.1.). Ancak birinci 

yıl karışık ekimlerin önemli bir etkisi saptanmamıştır (Çizelge 4.1.6.1.). Tiryaki’de 

(2004), bir çalışmasında, baklada tane sayısının karışık ekimden etkilenmediğini 

belirtmiştir. Đkinci yıl ise, Martin vd’nin de (1999), bildirdiği gibi, karışık ekim 

düzenlemelerinin etkisi önemli olmuştur (Çizelge 4.1.6.1.). Baklada tane sayısının 

yıldan etkilendiği birleştirilmiş varyans analizi ile saptanmıştır (Çizelge 4.1.6.2.).  Đkinci 

yıl baklada tane sayısının ilk yıla göre %22,7 daha yüksek olması yılın gidişinden yani 

koşulların daha iyi olmasından kaynaklanmıştır.     

 

 

5.1.7. Bitkide tane ağırlığı 

 

Diğer bir deyişle bitki verimi, birim alandan elde edilecek verimin en güçlü 

göstergesidir. Meshram (1977), verimi etkileyen en önemli iki ögeden birisinin bitkide 

tane ağırlığı olduğunu bildirmiş, Zimmerman vd.(1984) aynı görüşü paylaşmışlardır.  

 

Yürütülen çeşitli çalışmalarda, araştırmacılar (Şehirali, 1980 ; Azkan ve Yürür, 

1987 ; Akdağ ve Tayyar, 1996 ; Ranalli, 1996 ; Pekşen, 2005), bitkide tane ağırlığını 

4,5 g ile  44,1 g arasında belirlemişlerdir. 
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Karışık ekim konusunda yaptıkları çalışmalarda bitkide tane ağırlığını, Bilgen 

(1991), 23,2 g ile 26,4 g arasında ; Çiftçi vd.(2006), 25,5 g ile 44,1 g arasında 

bulmuşlardır.  

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde bitkide tane ağırlığı değerleri 14,9 

g ile 33,4 g arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.1.7.3.). Her iki yılda ve iki yılın 

birlikte değerlendirilmesinde elde edilen bulgular,  karışık ekim düzenlemelerinin ve 

yılların bu özellik üzerine etkilerinin önemli olduğunu göstermiştir (Çizelge 4.1.7.1. ve 

4.1.7.2.). Birleştirilmiş varyans analiz verileri,  yılların ve ekim düzenlemelerinin bu 

özelliğe birlikte etkilerinin önemli olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.1.7.2.). Birinci 

yıla göre, daha üstün koşulların olduğu ikinci yılda %83 lük bir farklılık çıkması da yıl 

etkisinin önemli olduğunun diğer bir kanıtıdır. 

 

Karışık ekim düzenlemelerinden 4M+4F her iki yılda ve iki yılın ortalamasında 

en yüksek değerleri göstermiştir (Şekil 4.1.7.1.). Daha önce irdelenen özelliklerin 

çoğunda genellikle en iyi değerlere sahip olduğundan, bu ekim düzenlemesinin bitkide 

tane ağırlığı bakımından da en iyi olması şaşırtıcı değildir. Bu sonuca, birlikte ekilen 

mısırın, fasulyeye diğer ekim düzenlemelerinde yaptığından daha az rekabet etmesi 

önemli bir katkı sağlamış olmalıdır.     

 

Her iki yılda ve iki yılın birlikte değerlendirilmesinde karışık ekim 

düzenlemelerinin verdiği bitkide tane ağırlığı değerleri ile birim alan tane verimi 

arasındaki korelasyon  olumlu  bulunmuştur. Đki yılın birleşik halinde bütün karışık 

ekim düzenlemelerindeki olumlu korelasyon aynı zamanda önemli bulunmuştur. 

Westerman ve Crothers (1977), ile Naterjan ve Arumugan da (1981), bitkide tane 

ağırlığı ile birim alan tane verimi arasında olumlu ilişki bulduklarını bildirmişlerdir.  

 

 

5.1.8. Bin tane ağırlığı (BTA) 

 

Bin tane ağırlığı, verimi önemli derecede etkilediği bilinen bir özelliktir. 

(Aggarwal ve Singh, 1973 ; Cardoso vd., 1986 ; Çiftçi, 1992 ; Anlarsal vd., 2000). 
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Verime etkisi  kadar  tanelerin tohumluk olma niteliğini artırması ve tanelerin pazar 

kalitesini yükseltmesi bakımından da önemli olan bir özelliktir.  

 

Fasulye konusunda yapılan çeşitli araştırmalarda bulunan bin tane ağırlığı 

değerleri 136,8 g ile 301,9 g arasında değişmektedir (Şehirali,1971 ; Akçin, 1975 ; 

Özyurt, 1980 ; Şehirali, 1980 ; Lima ve Mendes, 1981 ; Çiftçi ve Şehirali, 1984 ; Vural 

vd., 1986 ; Azkan ve Yürür, 1987 ; Karasu, 1988 ; Özçelik ve Gülümser, 1988 ; Yılmaz 

ve Çiftçi ; Bozoğlu, 1995 ; Önder ve Sade, 1996 ; Önder ve Şentürk, 1996 a ve b., 

Bozoğlu ve Gülümser , 1988 ; Anlarsal vd., 2000 ; Elkoca ve Kantar, 2004 ; Pekşen, 

2005 ; Karasu ve Öz, 2008 ; Ülker, 2008 ; Hakyemez ve Gökkuş, 2009 ; Kahraman ve 

Önder, 2009 ; Karasu vd., 2009 ; Özata ve Yılmaz, 2009 ; Tam ve Toğay, 2009).  

 

Karışık ekim çalışmalarında  BTA  değerlerini Üstün (1986),  320-324 g ; 

Pekşen (1998), 423,4- 490,4 g ; Çiftçi (2006), 471,1-504,6 ; g olarak belirlemişlerdir.  

 

Bu çalışmada  karışık ekim düzenlemelerinde BTA değerleri 363 g ile 459 g 

arasında bulunmuştur ve oldukça yüksek değerlerdir (Çizelge 4.1.9.1.).  

 

Birinci yıl, ikinci yıl ve iki yılın ortalamasında 4M+4F  düzenlemesi en iyi 

değeri vermiştir (Şekil 4.1.8.1.). Bu iki ekim düzenlemesine göre diğerleri, başta ışık 

olmak üzere bitki gelişme faktörleri bakımından mısırdan daha olumsuz 

etkilenmektedir. Wahua ve Miller (1978), karışık ekimde gölge altında kalan fasulyede 

BTA nın düştüğünü bildirmiştir. Üstün (1986), en yüksek BTA değerini 2M+2F ve 

2M+1F düzenlemesinde, Çiftçi (2006), ise  2M+2F düzenlemesinde belirlemişlerdir.  

 

Bu çalışmada birinci yılda ekim düzenlemelerinin BTA’na etkili olmadığı, ikinci 

yılda karışık ekim düzenlemelerinin etkili olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.1.8.1). Üstün 

(1986), Akman (1995), ve Pekşen (1998), çalışmalarında BTA nın karışık ekim 

uygulamalarından etkilenmediğini,  Pekşen (1998), ise BTA üzerine yılların etkili 

olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada da Đkinci yılın değerlerinin, birinci yıla göre %23 

artış göstermesi bu özelliğe yıl etkisinin varlığını göstermektedir. “Yıl x uygulama” 
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interaksiyonunun önemli olarak belirlenmesi de BTA’ na yıl ve ekim düzenlemelerinin 

birlikte etkisinin önemli olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.1.8.2.).  

 

BTA ile verim arasındaki korelasyonların her iki yıl ve iki yılın birleşik halinde 

olumlu çıkması  karışık ekim düzenlemelerinin olumlu etkisinin sonucudur. Birinci yıl 

2F+2M, 4M+4F, ikinci yıl 4M+4F , M+F düzenlemeleri önemli olarak görülürken, iki 

yılın birlikte değerlendirilmesinde bütün ekim düzenlemelerinde BTA nın verimi 

olumlu etkilediği sonucu çıkmıştır. 

 

 

5.1.9. Verim 

 

Bir üretimi yaparken en büyük beklenti, üretimin yapıldığı alandan en yüksek 

ürünü elde etmektir. Birim alandan alınan ürün miktarı arttıkça, kazanç artacak, 

maliyetin üzerine çıkan gelirler üreticinin ekonomisini ve yaşamını olumlu 

etkileyecektir.  

 

Bodur kuru fasulye ile ilgili çalışmalarda tane verimi 36,7 kg/da ile 476,9 kg/da 

arasında değişmiş, çoğunluğu 100-300 kg/da arasında yer almıştır (Şehrali, 1965; 

Özyurt,1980 ; Şehirali, 1980 ; Naterjan ve Arumugan, 1981 ; Gemma ve 

Thiruketheeswaran, 1984 ; Vural, 1986 ; Azkan ve Yürür, 1987 ; Karasu, 1988 ; Yılmaz 

ve Çiftçi, 1994; Önder ve Sade, 1996 ; Önder ve Şentürk, 1996 a ve b ; Bozoğlu ve 

Gülümser, 1998 ; Anlarsal vd. 2000 ; Şehirali vd, 2005 ;  Ülker, 2008 ; Hakyemez ve 

Gökkuş, 2009 ; Karasu vd. 2009 ; Tam ve Toğay, 2009).   

 

Mısır-bodur fasulye karışık ekim çalışması yürüten bazı araştırmacıların elde 

ettikleri verimler ise 27 kg/da ile 154 kg/da arasında değişmiştir (Camarena ve 

Cerratta,1980; Costa, 1982; Kranz ve Garage, 1982 ; Portez ve Carvalho, 1982; Portes 

ve Carvalho, 1983; Serpa ve Barretto, 1983; Clark ve Francis, 1985; Deniz,1985; Flech 

ve Espindola, 1986; Munes-Gonzales, 1986; Carvalho ve Serpa, 1988; Yertutan ,1996; 

Santalla vd., 2001; Tiryaki vd., 2004; Çiftçi vd.,2006; Geren ,2007). 
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Bu çalışmada elde edilen verim değerleri 127,4 kg/da ile 286 kg/da arasında 

değişim göstermiştir (Çizelge 4.1.9.3.). 

 

Çeşitli araştırmacılarca düşük değerlerin elde edildiği bazı çalışmalarda, kapama 

fasulye ekim değerleri de düşüktür ve elde edilen sonuçlar iklim koşulları, çıkış 

problemleri nedeniyle bitki sayısı azlık vb. nedenlere bağlanmıştır. Bu çalışmaların bir 

kısmı doğal yağış altında, sulamasız yapılmıştır.  

 

Bu çalışmada verimi olumsuz etkileyen bir sorunla karşılaşılmamıştır.  

Kullanılan çeşitlerin verim kapasiteleri ve rekabet güçlerinin yeterli olması, başta 

sulama yöntemi ve zamanlaması olmak üzere uygulanan yetiştirme teknikleri, elde 

edilen sonuçları önemli düzeyde etkilemektedir. Sulamanın damla sistemiyle yapılması 

ve suyun gereken zamanda, yeterince verilmesi verim düzeyinin yüksek olmasına 

önemli katkı yapmıştır. Meshram (1977) verimi ; BTA ve bitkide bakla sayısının, 

Zimmerman vd.(1984), bitkide bakla sayısı ve bitkide tane ağırlığının, Natarjan ve 

Arumugan (1981), bakla sayısı, bakla boyu, baklada tane sayısı, bitkide tane ağırlığının 

olumlu ve yüksek düzeyde etkilediğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada, bu özelliklere ait 

değerlerin oldukça iyi düzeylerde olması da, verimlerin yüksek olmasının 

nedenlerindendir.  

 

Mısır – fasulye karışık ekiminde, mısırın güçlü rekabeti nedeniyle fasulyenin 

verimin de ciddi düşüşler olmaktadır. Bu düşüş, ekim düzenlemesinde mısırın aldığı 

paya da bağlı olarak kapama ekime göre  %25- 80  oranına kadar çıkabilmektedir ( 

Silva,1982 ; Larios vd., 1983; Serpa ve Barretto, 1983 ; Cruz vd., 1984 ; Gemma ve 

Thiruketheeswaran, 1984 ; Ramalho vd., 1984 ; Clark ve Francis, 1985 ; Munez-

Gonzales,1986 ; Carvalho ve Serpa, 1988 ; Mmbaga, 1990 ; Rezende, 1990 ; Salamon, 

1990).  

 

Ramalho (1984), fasulyede görülen verim kaybının çeşide göre de 

değişebildiğini ve bunun % 37-68 arasında olabildiğini belirtmiştir. Fasulye ile birlikte 

ekilen mısır erkenci ise bu oran azalmaktadır (Cruz vd., 1984).  Şeker mısırı, erken 

hasat edildiği için fasulyeye adeta kapama ekilmiş gibi bir ortam bırakmaktadır. 
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Santalla  vd.(2001), normal mısırla yapılan ekimde %55 kadar olan verim kaybı 

olurken, şeker mısırla birlikte ekilen bodur fasulyede verim kaybının % 44 ‘e düştüğünü 

bildirmişlerdir.    

 

Bunun yanı sıra sert ve /veya kurutucu rüzgarlara, hastalık etmenleri ve 

böceklere azaltıcı, önleyici bir set oluşturması nedeniyle de şeker mısırı birlikte ekildiği 

fasulyenin verim düzeyine olumlu katkı yapmaktadır.  

 

Karışık ekim düzenlemeleri arasında her iki yılda da önemli farklılıklar tespit 

edilmesi, verimin, ekim düzenlemelerinden etkilendiğini göstermiştir (Çizelge 4.1.9.1.). 

Çiftçi (2006), karışık ekim düzenlemelerinin verimi etkilediğini bildirmiştir.   

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinden 4M+4F her iki yılda da en yüksek 

verim değerlerine ulaşmış, kapama ekimden sadece %14 oranında bir düşüklük 

göstermiştir (Çizelge 4.1.9.1.). Buna büyük bir olasılıkla, parsel içinde mısırın 

rekabetinin az olduğu alanın fazla olması, gelişmesinin en hızlı ve güçlü olduğu 

dönemlerde mısırın hasat edilmesi nedeniyle de rekabetin büyük ölçüde kalkmasının 

önemli bir katkısı olmuştur. Bunların yanı sıra verimi olumlu etkileyen ögelerin hemen 

hepsinde bu ekim düzenlemesinin ilk sıraları almasının da önemli bir katkısı olmalıdır.  

 

Gemma ve Thiruketheeswaran (1984), karışık ekimde verimin, kapama ekime 

kıyasla 2F+1M düzenlemesinde %25-50 , 1F+1M  düzenlemesinde ise %70-80  

düzeyinde olduğunu bildirmiştir.Çiftçi (2006), ekim düzenlemeleri arasında en iyi 

sonucu 2F+1M uygulamasında elde ettiğini, Salomon (1990), 1M+2F düzenlemesinin, 

1M+1F ye göre daha iyi sonuç verdiğini bildirmiştir. Bu düzenlemelerde de fasulyenin 

kullandığı alan diğer düzenlemelerden daha fazla, mısırın aldığı pay daha azdır. 

 

Đki yılın birlikte değerlendirilmesi sonucunda yılların etkili olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.1.9.3.).  Đki yılın verimleri arasında %67 civarında bir fark bulunmaktadır. 

 

Bu sonucun elde edilmesine ikinci yılın birinciye göre daha olumlu koşullarının 

olması etkili olmuştur. Bazı araştırmacılar çalışmalarında fasulye veriminin çevreden 
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etkilendiğini bildirmişlerdir (Bozoğlu ve Gülümser, 1998 ; Gonzales vd.,2006). Her iki 

yılda ve iki yılın birlikte değerlendirilmesinde bütün karışık ekim düzenlemelerinde 

verimin artışı tanede protein oranını düşürmüştür ve bu beklenen bir sonuçtur.   

 

 

5.1.10. Tanede protein oranı  

 

Fasulye en önemli bitkisel protein kaynaklarından birisi olarak, sağlıklı 

beslenmede çok önemli bir yere sahiptir. Vücut hücrelerinin yapı taşı olan proteinin, 

hayvansal gıdalardan karşılanmasının ekonomik olarak gittikçe daha zorlaşması 

karşısında, bu açığın kapanmasında diğer baklagillerle birlikte fasulyeye de gün 

geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Fasulye, hayvansal gıdaları 

beslenme tercihi olarak tüketmeyen vejetaryanlar ve dini inançları gereği tüketmeyen 

insanların da başlıca protein kaynaklarındandır. Bu nedenlerle fasulye tanelerinin 

içerdiği protein oranı büyük önem taşımaktadır.    

 

Kuru fasulyede protein oranını belirlemek için çalışmalar yürüten 

araştırmacıların bulgularına göre bu oran % 17 ile 31.5 arasında değişmiştir (Tandon 

vd., 1957 ; Rutger, 1968 ; Akçin, 1975 ; Özyurt, 1980 , Şehirali vd., 1980 ; Eser, 1981; 

Akçin, 1988 ; Karasu, 1988 ; Önder ve Özkaynak, 1994 ; Akman, 1995 ;Önder ve 

Akçin, 1995 ; Önder ve Şentürk, 1996 a ve b ; Önder ve Babaoğlu, 2001 ; Yılmaz ve 

Elmalı, 2002 ; Cengiz, 2007 ; Deniz, 2008 ; Kahraman, 2008 ; Ülker, 2008 ; Kahraman 

ve Önder, 2009 b ; Özata ve Yılmaz, 2009). 

 

Karışık ekim çalışmaları yürüten diğer bazı araştırmacıların  (Akman, 1995 ; 

Pekşen, 1998 ; Santalla, 2001), belirledikleri değerler ise %21 ile % 27,9 arasında 

olmuştur. 

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde fasulye tanelerinde belirlenen 

protein oranı  %20,79 ile % 23,01  arasında değişmiştir (Çizelge 4.1.9.3.). Bu verilere 

göre bu çalışmada elde edilen protein değerleri kabul edilebilir düzeyde olmuştur.  
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Her iki yılda da protein oranı üzerine karışık ekim düzenlemelerinin herhangi bir 

etkisi görülmemiştir (Çizelge 4.1.9.1.). Bu bulgu, Dernek (1987), Pekşen (1998), Santall 

vd. (1995) ve Santalla (2001), tarafından bildirilen benzer sonucu paylaşmaktadır. 

Akman (1995), ise yaptığı karışık ekim çalışmasında 1M+2F düzenlemesinde %27,9 , 

2M+2F düzenlemesinde %26,9 , 1M+1F düzenlemesinde ise %22,6  protein oranı 

belirlemiştir.  

 

Bu çalışmada belirlenen protein oranının, başka çalışmalarda bulunanlara göre 

az da olsa düşük olması, bir olasılıkla, çalışmada kullanılan Göynük 98 çeşidinin 

potansiyelinden kaynaklanmış olabilir çünkü bir başka çalışmada Göynük 98 çeşidini 

protein yönünden de inceleyen Yılmaz ve Elmalı (2002), bu oranı % 21,1 olarak 

saptamışlardır.   

 

Đki yıl birlikte değerlendirildiğinde, yılların protein oranı üzerine etkili olduğu 

bulunmuştur (Çizelge 4.1.9.2.). Benzer sonuçlar, Pekşen (1998), ve Santalla (2001), 

tarafından da belirlenmiştir. Protein oranı yağışın daha yüksek olduğu ikinci yıl, birinci 

yıla göre %7,7 daha düşük olmuştur. Bu sonuç, büyük bir olasılıkla, yıkanma nedeniyle 

topraktaki azotun azalmasına bağlı olarak çıkmıştır. Protein oranına çevre koşullarının 

etkili olduğu çeşitli araştırıcılarca da belirtilmiştir (Rutger, 1968 ; Eser, 1981 ; Akçin, 

1988 ; Ülker, 2008).       

 

Uygulamalarda elde edilen protein oranları ile verim arasındaki ilişkinin 

olumsuz olması genellikle beklenen bir durumdur. Yapılan korelasyon analizinden elde 

edilen her iki yılda ve iki yılın birleşik halindeki ilişkilerin bütün ekim 

düzenlemelerinde olumsuz çıkması bunu bir kere daha kanıtlamıştır (Çizelge 4.1.9.4). 

Protein oranının en düşük olduğu uygulama olan 4F+4M nin verim değeri yüksektir. Bu 

düzenlemede ikinci yıl elde edilen verim düzeyinin daha yüksek  olması ile protein 

oranı  daha düşük bir değer almıştır. Ancak ekim düzenlemelerinde protein değerleri 

birbirine çok yakın çıkmış ve aralarında istatistik anlamda bir fark bulunmamıştır.   
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5.2. Şeker mısırı 

 

5.2.1. Bitki boyu 

 

Bitki boyunun uzun olması, gelişmeyi etkileyen bazı faktörlerde (ör. ışık) 

düşüklük yoksa iyi bir gelişmenin göstergelerindendir. Şeker mısırının erken hasat 

edilmesi sonucu kalan yapraklarının ve hatta sapının hasıl veya silajlık olarak 

değerlendirilmesi olanağı olması nedeniyle daha fazla vejetatif aksam elde edilmesi 

bakımından bitki boyunun uzun olması yarar sağlayacaktır. Şeker mısırla ilgili olarak 

yapılan çeşitli çalışmalarda bitki boyunun 93,5 cm ile 260 cm arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Anonim, 1989 ; Somsak, 1991 ; Prawit vd., 1992 ; Churnchai ve 

Mongkol, 1994 ; Cesurer, 1995 ; Milers, 1997 ; Ocakdan, 1997 ; Öktem, 1997 ; Tiryaki, 

2001 ; Turgut ve Balcı, 2002 ; Bozokalfa vd., 2004 ; Đdikut vd, 2005 ; Küçükyağcı, 

2010; Sönmez, 2011). 

 

Mısır-bodur fasulye karışık ekimi üzerinde çalışmalar yürüten  araştırmacılardan 

Üstün (1986), boy uzunluğunu 179,9 cm ; Akman (1995) 227-245,2 cm ; Yertutan 

(1996) 166,2-192,4 cm ; Pekşen (1998) 187,3-208, 8 Cm ; Cesurer vd. (2001), 175,3-

180,8 cm ; Çiftçi vd (2006), 272,7-282 cm ; Geren vd. (2007), 216,9-217 cm arasında ; 

mısır komponenti olarak şeker mısırını seçen Tiryaki (2001), 123 cm ;  Tiryaki vd. 

(2004), ise 122,8 cm ;  olarak belirlemişlerdir.  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde boy değerleri 177,1 cm ile 228 cm 

arasında değişmiştir (Çizelge 4.2.1.3). Mahajan vd.(1990), bodur fasulye ile birlikte 

ekilen mısırlarda bitki boyunun kapama ekime göre azaldığını bildirmiştir.  

 

Bütün bu bulgular dikkate alındığında, bu çalışmada elde edilen bitki boylarının 

iyi bir düzeyde olduğu kabul edilebilir. Boy ile koçan verimi (Cesurer, 1995), ve tane 

verimi (Mahajan vd., 1990) arasında önemli ilişkinin olması nedeniyle de elde edilen 

boy değerleri olumludur.  
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Yılların tek tek değerlendirilmesinde (Çizelge 4.2.1.1). karışık ekim 

düzenlemeleri arasında bulunan önemli farklılıklar, mısırın bitki boyuna ekim 

düzenlemelerinin etkili olduğunu göstermiştir. Benzer sonuçlar, Akman (1995), Akman 

ve Sencar (1996), Tiryaki (2004) ve Geren vd. (2007), tarafından da bulunmuştur. 

Avcıoğlu ve Gürel (2000), karışık ekim sistemlerinde buğdaygillerle birlikte yetiştirilen 

baklagillerin katkısıyla ortamda zengin bir azot varlığının meydana geldiğini, 

buğdaygilin bundan yararlandığını ileri sürmüşlerdir. Pekşen ve Gülümser (2000), ise 

karışık ekimde baklagil atmosferik azottan yararlandığından, azot için tahılla rekabete 

girmediğini, ortamdaki azotu tahılın daha çok kullandığını belirtmişlerdir.  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemeleri içinde her iki yılda ve iki yılın 

ortalamasında ilk sırayı 2F+2M uygulamasının alması (Şekil 4.2.1.1.), ikişer sıra 

fasulyenin arasında kalan mısır bitkilerine fasulyelerin azot desteğinin diğer 

uygulamalara göre daha iyi olmasından kaynaklanması güçlü bir olasılıktır. En düşük 

değerleri M+F düzenlemesinin alması da su ve azot rekabetinin bu düzenlemede daha 

güçlü olmasındandır.  

 

Yılların birlikte değerlendirilmesi (Çizelge 4.2.1.2.), karışık ekim 

düzenlemelerindeki mısırlara yılların etkisinin de önemli olduğunu göstermiştir. Geren 

vd. (2007), aynı sonucu bildirmişlerdir.  Koşulların daha iyi olduğu ikinci yılda boy 

değerleri, birinci yıla göre %17.5 daha yüksek olmuştur. “Yıl x uygulama” 

interaksiyonu bu çalışmadaki boy değerlerini ekim düzenlemeleri ve yılların birlikte 

etkisinin belirlendiğini göstermiştir (Çizelge 4.2.1.2.).  

 

 

5.2.2. Đlk koçan yüksekliği 

 

Karışık ekim sistemi içinde yer alan bitkilerin hasadı genellikle elle 

yapılmaktadır. Đki ayrı türün ayrı şeritler halinde ekileceği bir karışık ekimde makineli 

hasat uygun olabilir, ancak bunun dışındaki karışık ekimlerde, komponentlerden daha 

sonra hasat edilecek olanın zarar görmemesi için, önce hasat edilecek olanın elle 

alınması daha doğru olmaktadır. Fasulye ile  karışık ekimde yer alan şeker mısırının 
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koçanlarının elle toplanmasının daha kolay olması için koçanları toplayanların eğilip-

doğrulmasının fazla olmaması istenir.   

 

Mısırda ilk koçan yüksekliği değerleri çeşitli araştırmacılar tarafından 14 cm ile 

82 cm arasında bulunmuştur (Anonim, 1989 ; Uçkesen, 2000 ; Turgut ve Balcı, 2002 ; 

Öktem ve Öktem, 2006; Ocakdan, 1977, Đdikut vd.,2005).  

 

Karışık ekim çalışmalarında ise araştırmacıların buldukları ilk koçan 

yükseklikleri ise 35,3 cm ile 88,4 cm  arasında değişmiştir (Pekşen, 1998 ; Tiryaki, 

2001 ; Tiryaki, 2004).  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde belirlenen ilk koçan yüksekliği 

değerleri 60,5 cm ile 76,5 cm arasında olmuştur (Çizelge 4.2.2.3.). Bu boy değerleri elle 

toplama için  oldukça elverişlidir. Karışık ekim koşullarına uygun hasat makineleri 

geliştirildiği taktirde de bu yükseklikler kolay hasat için yeterli olacaktır. Her iki yılda 

ve iki yılın ortalamasında en yüksek değeri 2F+2M düzenlemesi almıştır. Bu bulgular 

bitki boyu için bulunanlarla aynıdır. Bu sonuç ilk koçan yüksekliğinin bitki boyu ile 

olumlu ilişkide olduğunun bir göstergesidir.  Her iki yılda da karışık ekim 

düzenlemeleri arasında bulunmuş olan önemli farklılıklar, ilk koçan yüksekliğinin ekim 

düzenlemelerinden etkilendiğini göstermektedir (Çizelge 4.2.2.1.). Akman (1995), ve 

Tiryaki (2001 ve 2004), ilk koçan yüksekliği değerlerinin ekim düzenlemelerinden 

etkilendiğini bildirmişlerdir. Akman (1995), ve Pekşen (1998), bu özelliğe yılların etkili 

olduğu bildirimlerine karşılık, bu çalşmada ilk koçan yüksekliğine yılların herhangi bir 

etkisi saptanamamıştır (Çizelge 4.2.2.2.).     

 

 

5.2.3. Kavuzlu ve kavuzsuz koçan ağırlığı 

 

Tanesi için yetiştirilen mısırlarda silajlık olarak üretilenlerden farklı olarak 

koçan ağırlığı pazar değerini belirleyen en önemli ögeler arasında yer almaktadır. 

Rogers ve Lomman (1988), şeker mısırında taze tüketimde koçan ağırlığının pazar 

değerini belirleyen bir özellik olduğunu, 250 g ve üzeri ağırlığa sahip koçanların 
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pazarlama değeri olduğunu, 330 g ve üzeri ağırlıktaki koçanların pazar değerlerinin 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Koçan ağırlığında esas olarak istenen, o koçandaki tanelerin çok ve/veya dolgun 

yani yüksek ağırlıkta olmasıdır.   Diğer yandan, özellikle süt olum döneminde etkileri 

görülmeye başlayan delici ve/veya emici böcekler,  su, patojenler ve saprofitlerin koçan 

içine girerek taneye ulaşmasını ve zarar oluşturmasını önleyici yada azaltıcı olacak 

şekilde bir kabuk tabakası oluşturması da gerekli olabilmektedir. Aksi halde önemli 

ekonomik zararlar oluşacak, bunun önlenmesi için kimyasal uygulama yapmak 

gerekecektir ki , karışık ekimden bir amaç da bunun en az seviyede olmasıdır.  Koçan 

yapraklarından hasıl veya silaj yem olarak yararlanmanın istendiği durumlarda da koçan 

yaprakları bir dezavantaj olarak görülmeyebilir.  Bu durumda kavuzlu koçan ağırlığının 

yüksek olması yeterince kalın bir kabuk tabakasının bulunduğunu göstermesi 

bakımından da önemsenebilir. Buna karşılık, hastalık ve zararlı etkilerinin önemsiz 

düzeyde olduğu yerlerde koçan ağırlığı içinde kabuk kısmının az, oluşan kabuk 

tabakasının daha ince olması, koçanın ağırlığı içinde koçan kavuzlarının daha düşük bir 

paya sahip olması bakımından önemli olur. Bu oran bir indeks değeri olarak da 

değerlendirilebilir ve aynı çeşidin çeşitli koşullardaki değerleri kıyaslanarak, koşulların 

etkileri incelebilir.  

 

Çeşitli araştırmacıların belirlediği kavuzlu koçan ağırlığı değerleri 148,5-342 g  

olarak (Lee ve Choi, 1990 ; Somsak, 1991 ; Cesurer, 1995 ; Ocakdan, 1997 ; Çetiner, 

1998 ; Kara ve Akman, 2002; Bozokalfa vd., 2004 ; Eşiyok vd., 2004 ; Eşiyokve 

Bozokalfa, 2005 ; Tuncay vd.,2005) ;  kavuzsuz koçan ağırlığı değerleri ise 115,3-368 g 

olarak saptanmıştır (Peck ve Macdonald, 1989 ; Lee ve Choi, 1990 ; Cesurer, 1995 ; 

Çetiner, 1998 ; Öktem ve Öktem, 1999 ; Uçkesen, 2000 ; Gençtan ve Uçkesen, 2001 ; 

Turgut ve Balcı, 2002 ; Eşiyok vd., 2004 ; Eşiyok ve Bozokalfa, 2005). 

 

Bazı araştırmacılar karışık ekim çalışmalarında kavuzlu koçan ağırlığını 182 g 

ile 459 g arasında; kavuzsuz koçan ağırlığını ise 114,3 g ile 199,7 g arasında 

bulmuşlardır (Öktem ve Öktem, 2006 ; Küçükyağcı, 2010 ; Sönmez vd., 2011). 
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Bu çalışmada, karışık ekim düzenlemelerinde, kavuzlu koçan ağırlığı 278,9 g ile 

483,8 g arasında (Çizelge 4.2.3.3.) ; kavuzsuz koçan ağırlığı ise 233,8 g ile 373,3 g 

arasında bulunmuştur (Çizelge 4.2.4.3.).  

 

Kavuzlu koçan ağırlığı her iki yılda da en yüksek değerleri M+F 

düzenlemesinde, en düşük değeri ise 4M+4F düzenlemesinde vermiştir (Şekil 4.2.3.1.). 

Benzer sonuç kavuzsuz koçan ağırlığı değerlerinde de elde edilmiştir (Şekil 4.2.4.1.).  

 

Bu bulgu değişik ekim düzenlemelerinin etkilerinin bu iki özelliğe paralel etki 

yaptığının bir göstergesidir. Her iki özelliğe etki bakımından iki yılda da karışık ekim 

düzenlemelerinin önemli etkisi olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.2.3.1. ve 4.2.4.1). 

Birinci yılda elde edilen değerlere kıyasla , koşulların daha iyi olduğu ikinci yılda 

kavuzlu koçan ağırlığında % 55,3 , kavuzsuz koçan ağırlığında ise  % 44,7 artış 

olmuştur. Ocakdan (1997), kavuzlu koçan ağırlığına ; Okutan (1992), kavuzsuz koçan 

ağırlığına çevrenin etkisinin önemli olduğunu bildirmişlerdir.    

 

Yılların birleştirilmiş değerlerinin analizleri de her iki özelliğe yıl etkisinin 

önemli olduğunu “yıl x uygulama” interaksiyonunun varlığı, bu iki özellik üzerine ekim 

düzenlemeleri ve yılların birlikte etkisinin önemli olduğunu göstermiştir (Çizelge 

4.2.3.2. ve 4.2.4.2). 

 

 

5.2.4. Koçan uzunluğu 

 

Koçan boyu, bir koçanda bulunan tane sayısını ve dolayısıyla koçan ağırlığını 

etkileyen bir özelliktir. Anonim (1989), ve Koçak (1991), koçan boyunun, koçanda tane 

sayısı ile olumlu ve önemli ilişkisi olduğunu bildirmişlerdir. Şeker mısırda koçan 

boyunun önemli olduğunu bildiren Rogers ve Lohman (1988), tüketicilerin 12 cm den 

daha uzun koçanları tercih ettiğini belirtmişlerdir. 

 

Koçan boyunun da belirlendiği çeşitli araştırmalarda bu değerler 13 cm ile 27 

cm arasında bulunmuştur (Anonim, 1989; Somsak, 1991 ; Miles, 1997 ; Ocakdan, 1997 
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; Öktem,1997 ; Çetiner, 1998 ; Gençtan ve Uçkesen, 2001 ; Tiryaki, 2001 ; Kara ve 

Akman, 2002 ; Turgut ve Balcı, 2002 ; Bozokalfa vd.,2004 ; Eşiyok vd., 2004 ; Eşiyok 

ve Bozokalfa, 2005 ; Tuncay vd., 2005 ; Öktem ve Öktem, 2006 ; Küçükyağcı, 2010 ; 

Sönmez vd., 2011). 

 

Karışık ekim çalışmalarında koçan uzunluğu değerleri 17,5 cm ile 23,2 cm 

arasında değişmiştir (Yertutan ,1996 ; Pekşen,1998 ; Tiryaki, 2001 ; Tiryaki vd., 2004 ; 

Çiftçi vd., 2006).    

 

Bu çalışmada koçan boyları 18,5 cm ile 21,7 cm arasında bulunmuş olup, 

pazarlama açısından istenilen boya sahiptir (Çizelge 4.2.5.3.). Karışık ekim 

düzenlemeleri içinde her iki yılda da boy değerleri arasındaki farklar önemli 

bulunmamıştır (Çizelge 4.5.5.1). Pekşen (1998), koçan boyuna ekim düzenlemelerinin 

etkili olduğunu bildirmesine karşılık, Tiryaki vd. (2004), etkili olmadığını açıklamıştır. 

Birleştirilmiş analizde ise ekim düzenlemelerinin etkisi görülmüştür. Đki yılın ayrı 

değerlendirilmesinde boy değerleri arasında istatistik anlamda fark olmamasına karşılık, 

ekim düzenlemelerinin değerlerinde kapamanın değerlerinden daha yüksek uzunlukların 

bulunması, Tiryaki’ nin (2001), koçan uzunluğunun karışık ekimden olumlu etkilendiği 

bulgusu ile paralellik göstermektedir.    

 

Bu çalışmanın ikinci yılında koşulların daha iyi olmasına bağlı olarak, ilk yılında 

elde edilen değerlere göre koçan uzunlukları %11,8 daha fazla olmuştur. Birleştirilmiş 

analizde de yılların etkisinin önemli olduğu görülmüştür Çizelge 4.2.5.3.). Pekşen de 

(1998), koçan uzunluğuna yıl etkisinin görüldüğünü belirtmiştir.  

 

Koçan uzunluğu ile verim arasındaki koralasyonlar her iki yılda ve iki yılın 

birlikte değerlendirilmesinde olumlu çıkmıştır. Đkinci yılda 2F+2M dışındaki bütün 

uygulamalar ile iki yılın birlikte değerlendirilmesinde bütün uygulamalarda 

korelasyonlar önemlidir. Karışık ekim düzenlemelerinin hepsi koçan uzunluğunun 

verimi olumlu yönde etkilemesini sağlamışlardır.  
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5.2.5. Koçanda sıra sayısı 

 

Koçanda sıra sayısı, olumlu ve önemli ilişki içinde bulunduğu koçan 

uzunluğuyla birlikte verimi olumlu etkileyebilen bir özelliktir (Koçak, 1991). Şeker 

mısırında yapılan bazı çalışmalarda koçanda sıra sayısı değerleri 11,1 ile 19 arasında 

bulunmuştur (Ocakdan, 1997 ; Uçkesen, 2000 ; Gençtan ve Uçkesen, 2001 ; Pekşen, 

1998 ; Bozokalfa vd., 2004 ; Eşiyok vd., 2004 ; Küçükyağcı, 2010).  

 

Karışık ekim çalışmasında koçanda sıra sayısını belirleyen Pekşen (1998),  bu 

değerin 13,2 ile 14,4 adet arasında değiştiğini bildirmiştir.    

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde elde edilen koçanda sıra sayısı 

değerleri 17,7 ile 18,5 arasında olmuştur (Çizelge 4.2.6.3.) 

 

Karışık ekim düzenlemeleri arasında her iki yılda (Çizelge 4.2.6.1.) ve yılların 

birlikte değerlendirilmesinde (Çizelge 4.2.6.2.), koçanda sıra sayısına etki bakımından 

önemli bir farklılık bulunmamış, yani ekim düzenlemeleri koçanda sıra sayısını 

etkilememiştir.  

 

Çalışmanın yürütüldüğü iki yılın değerleri arasında %0,6 gibi önemsenmeyecek 

bir fark çıkmıştır. Karışık ekim düzenlemeleri gibi, yılların da koçanda sıra sayısına 

önemli bir etkisi olmamıştır (Çizelge 4.2.6.3.). Bu bulgu Koçak (1991), Ocakdan 

(1997), ve Uçkesen (2000), tarafından da bildirildiği gibi koçanda sıra sayısının genetik 

bir özellik olmasının getirdiği bir sonuç olarak görülmektedir.      

 

 

5.2.6. Koçanda tane sayısı   

 

Koçan verimini, dolayısıyla birim alan verimini etkileyen bir özelliktir. Koçak 

(1991), ve Cesurer (1995), çalışmalarında bu sonuca ulaştıklarını bildirmişlerdir. Çeşitli 

araştırmacıların koçanda tane sayısı konusunda bildirdikleri değerler 427,7 adet ile 

749,9 adet arasında değişmiştir (Ocakdan, 1995 ; Öktem, 1997 ;   Kara ve Akman, 2002 
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; Bozokalfa vd., 2004 ; Eşiyok vd., 2004 ; Eşiyok ve Bozokalfa, 2005 ; Tuncay vd., 

2005 ; Öktem ve Öktem, 2006 ; Küçükyağcı, 2010). 

 

Karışık ekim üzerinde yürüttüğü çalışmasında Pekşen (1998), koçanda tane 

sayısının 609,3-614,6 adet arasında olduğunu, Tiryaki (2004), ise  437,7 adet olarak 

bulduğunu bildirmiştir. 

 

Bu çalışmada koçanda tane sayısının 621,2 adet ile 763,4 adet arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Çizelge 4.2.7.3.). Değerlerin iyi düzeyde olmasına, koçan ağırlığı, koçan 

uzunluğu ve koçanda sıra sayısı değerlerinin de iyi olması katkı sağlamıştır. 

 

Her iki yılda da karışık ekimler arasında belirlenen önemli farklar, bu özelliğe  

uygulanan ekim düzenlemelerinin etki yaptığını göstermiştir (Çizelge 4.2.7.1). Bu 

sonuç, Pekşenin (1998), ekim düzenlemelerinin etkisiz olduğu sonucuna karşılık, 

Tiryaki’nin (2004) etkili olduğu sonucu ile örtüşmektedir. 

 

Đlk yıl ve iki yılın ortalamasında M+F uygulaması diğer uygulamalardan daha iyi 

sonuç vermiştir (Şekil 4.2.7.1.). Birinci yıl değerlerine göre ikinci yılda elde edilen 

değerler %18,8 daha yüksek bulunmuştur. Yıllar arasında bulunan bu farklılık 

birleştirilmiş varyans analizinde de belirlenen, yılların koçanda tane sayısını önemli 

derecede etkilediğini sonucu ile açıklanabilmektedir. “Yıl x uygulama” interaksiyonu da 

ekim düzenlemeleri ile yılların koçanda tane sayısı üzerine birlikte etkisinin önemli 

olduğunu  göstermiştir (Çizelge 4.2.7.2).  

 

 

5.2.7. Koçanda tane ağırlığı 

 

Şeker mısırı tane olarak konserve veya dondurulmuş gıda yapımında 

kullanılacaksa koçanda tane ağırlığı önemli olacak bir özelliktir. Yüksek değerde 

olduğunda elde edilecek toplam verim ve sağlanacak kazanç da yükselecektir. Koçanda 

tane ağırlığını koçan ağırlığı, koçan uzunluğu, koçanda sıra ve tane sayısı değerlerinin 

etkilemesi beklenen bir durumdur. 
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Koçanda tane ağırlığını Çetiner (1998) 104,3 g ; Tuncay vd. (2005), 75,5 g ile 

173,3 g arasında bulmuşlardır. 

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde belirlenen koçanda tane ağırlığı 

değerleri 174,0 g ile 301,5 g arasında değişmiş olup (Çizelge 4.2.8.3.), pazar değeri 

açısından bakıldığında oldukça iyi bir sonuçtur.  

 

Karışık ekim uygulamalarından  M+F ekim düzenlemesi, her iki yılda da 

diğerlerine kıyasla daha yüksek değerlere ulaşmıştır (Şekil 4.2.8.1.). Kavuzlu ve 

kavuzsuz koçan ağırlığı ve koçanda tane sayısı özelliklerinde de M+F ekim düzenlemesi 

ilk sırayı almıştır.    

 

Đki yılın ayrı ayrı değerlendirilmesinden elde edilen veriler karışık ekim 

düzenlemeleri arasında her iki yılda da önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu 

sonuca göre de, ekim düzenlemelerinin bu özelliğe önemli etkileri olmuştur. (Çizelge 

4.2.8.1.).  

 

Koçanda tane ağırlığına etkisi olan koçan ağırlığı ve koçanda tane sayısına da, 

ekim düzenlemelerinin etkili olması, bu sonucun ortaya çıkmasına katkı yapmış 

olmalıdır.  

 

Çalışmanın ilk yılında elde edilen değerlere kıyasla, ikinci yılın değerleri % 44,2 

daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, ikinci yılın koşullarının daha iyi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Cesurer ve Ülger’de (1997), koçanda tane ağırlığının yıllara göre 

değişiklik gösterdiğini bildirmişlerdir  

 

Đki yılın birleştirilerek değerlendirilmesinde yıllar arasında bulunan önemli 

farklılıklar da, bu özellik üzerine yılın etkili olduğunu, “yıl x uygulama” ilişkisi de yıllar 

ile ekim düzenlemelerinin birlikte etkisinin önemli olduğunu göstermektedir. Koçanda 

tane ağırlığının verimle olan ilişkisi bütün uygulamalarda olumludur. Birinci yılda M+F 

düzenlemesinde, ikinci yılda 2F+2M düzenlemesinde ve iki yılın birlikte 
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değerlendirilmesinde ise bütün karışık ekim düzenlemeleri koçanda tane ağırlığının 

verimi önemli olarak olumlu etkilemesini sağlamışlardır.   

 

 

5.2.8. Tanede protein oranı 

 

Şeker mısırı, diğer mısır alt türlerine göre daha büyük bir embriyoya sahip 

olması nedeniyle daha fazla proteine sahiptir (Tracy, 2001). Yeteri kadar hayvansal 

protein alamayan ve protein ihtiyacını bitkisel proteinle karşılamaya çalışan kişilerin 

beslenmesinde, birlikte yetiştitirildiği fasulye (veya diğer baklagiller) düzeyinde olmasa 

da, gerek taze tüketimde gerekse konserve veya dondurulmuş gıda olarak tüketiminin 

gittikçe artması nedeniyle şeker mısırının katkısı protein içermeyen bir çok bitkisel 

gıdaya göre daha fazla olabilecektir.  

 

Okutan (1992), 1 kg şeker mısırında 35 g  kadar protein bulunduğunu 

belirtmiştir. Şeker mısırında protein oranı bugün için araştırma çalışmalarında fazla 

konu edilmiş olmamasına karşın, şeker mısırın tüketimi ve ticaretinin gösterdiği 

gelişmeyi dikkate alarak bu özellik de inceleme konusu olabilecektir. 

 

Şeker mısırında tanede protein oranını Koçak (1991), %3,3-3,6 gibi çok düşük 

bir oranda belirlerken, Altıparmak (2001), %9,6-9,9 ; Uçkesen (2000) %18,8-24,5 

olarak saptamıştır. 

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde saptanan protein oranları % 11,1 

ile % 12,2 arasında değişmiştir (Çizelge 4.2.9.3.).  

 

2009 yılında karışık ekim uygulamaları protein oranlarını önemli derecede 

etkilemiş fakat bu etki koşulların daha iyi olduğu ikinci yıl görülmemiştir. Đki yılın 

birleştirilmiş analizinde yılların protein üzerine önemli etkisi olduğu görülmüştür. 

Birinci yılda elde edilen değerlerin, ikinci yıla göre % 9,5 daha fazla olması, ikinci yıl 

daha fazla yağış olması ve azotun daha çok yıkanmasından kaynaklandığı kanısını 

vermiştir.  
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Her iki yılda da karışık ekim düzenlemeleri arasında en yüksek değerin  M+F 

uygulamasında görülmesi (Şekil 4.2.9.1.), bu düzenlemede mısırın, fasulyenin azot 

desteğinden daha fazla yararlanmasına bağlanabilir. Bu görüşü, iki komponentin birbiri 

ile etkileşiminin en az olduğu  2F+2M ve  4M+4F düzenlemelerinde protein oranının en 

düşük değerde olması desteklemektedir.  

 

 

5.2.9. Tanede nişasta oranı 

 

Şeker mısırında nişastasının hazmolabilirlilik derecesi diğer mısır alt türlerine 

göre daha yüksektir, ancak tüketimi ister taze olarak, ister konserve veya dondurulmuş 

olarak yapılsın, içeriğindeki nişastanın düşük olması istenmektedir (Anonim, 1990 ; 

Azanza, 1996), çünkü nişasta oranı arttıkça bir yandan taneler sertleşmekte diğer 

taraftan şeker mısırının en önemli özelliği olan şeker içeriği azalmaktadır. Nişasta ile 

şeker oranı arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizinde de bu sonuç 

bulunmuştur (Çizelge 4.2.10.4).  

 

Hasat döneminde tanelerin nişasta içerikleri %10-11 dir (Kün, 1985). Ancak 

yeni geliştirilen hibrit çeşitlerde bu oran %13-18,5 arasında görülmektedir. Şeker 

mısırında nişasta oranı, protein oranı konusunda olduğu gibi fazla inceleme konusu 

olma şansı bulamamış gibi gözükmektedir. 

 

Bu çalışmada ekim düzenlemelerinde belirlenen nişasta oranları %13.9 ile 19.4 

arasında değişmiştir (Çizelge 4.2.10.3.). Ekim düzenlemeleri her iki yılda da nişasta 

oranını önemli derecede etkilemiştir (Çizelge 4.2.10.1). Birinci yıl ve ortalamada 

yüksek değer gösteren 2F+2M  uygulaması (Şekil 4.2.10.3.), özellikle koşulların ikinci 

yıla göre daha az uygun geçtiği birinci yılda en yüksek değeri göstermiş olup, şeker 

mısır için en önemli kalite parametrelerden birisi olan şekerin daha az olmasına diğer 

uygulamalardan daha olumsuz etki yapma olasılığı vardır.  
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Daha yağışlı olan ikinci yılın değerleri, birinci yıla göre daha düşüktür. Bu sonuç 

Azanza’nın (1996), hasatta nem içeriğinin yüksek olmasının nişasta oranının az 

olmasına neden olduğu bildirişine uymaktadır. Đki yılın birleştirilmiş 

değerlendirilmesinde de yıllar arasında istatistik önemde farklılıkların olması, bu 

özelliğe yılların etkili olduğunu göstermiştir (Çizelge 4.2.10.2.).”Yıl x uygulama” 

interaksiyonu nişasta oranı üzerine ekim düzenlemeleri ile yılların birlikte etkisinin 

önemli olduğunun göstergesidir. 

 

 

5.2.10. Tanede şeker oranı 

 

Şeker mısırı, tanelerinde yüksek oranda şeker olması ve şekerinin de sakaroz 

olması nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır (Cobb ve Hannah, 1981 ; Koçak, 1987 ; 

Pierce, C.L., 1987).  

 

Şeker mısırı, kaynatma ve közlemenin yanı sıra konserve ve dondurulmuş olarak 

da değerlendirilebildiğinden, özellikle hızlı büyüme dönemlerinde enerji ihtiyacı yüksek 

olan çocuklar ve gençler için sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da tüketimi 

yapılabilen değerli bir gıda maddesidir. 

 

Şeker oranı, taze tüketimde olduğu kadar endüstride işlenecek ürünler içinde 

önemli kalite kriterlerinden birisidir ( Michaels ve Andrew, 1986 ; Boyette vd., 1990 ; 

Tuncay vd. 2005).  

 

Çeşitli araştırmacılar şeker mısırında bulunan şeker oranını % 2,9-12 arasında 

belirlemişlerdir (Kün, 1985 ; Koçak, 1991 ; Uçkesen, 2000 ; Tracy, 2001).   

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde elde edilen şeker oranları % 3,7 ile 

% 4,3 arasında değişmiştir (Çizelge 4.2.11.3.). 2009 yılında, karışık ekim düzenlemeleri 

arasında şeker oranını etkileyecek önemde bir farklılık görülmemiş yani şeker oranı 

ekim düzenlemelerinden etkilenmemiştir. Buna karşılık koşulların değişik olduğu 2010 

yılında şeker oranı ekim düzenlemelerinden önemli düzeyde etkilenmiş (Çizelge 
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4.2.11.1.), en düşük etkiyi 2F+2M yapmış, diğer uygulamalar ise birbirine çok yakın 

değerlerde çıkmıştır (Şekil 4.2.11.1.).   

 

2010 yılında elde edilen şeker oranı ilk yılın değerinden %7,9 daha yüksek 

olmuştur. Yıllar arasında etki bakımından önemli farklılıkların bulunması (Çizelge 

4.2.11.2) ikinci yılın daha iyi olan koşullarının tanede şeker birikimini teşvik ettiği 

kanısını vermiştir. Azanza’nın (1996), nem içeriğinin yüksek olduğu tanelerde nişasta 

oranının daha az buna karşı şeker oranının daha fazla olduğu bildirimi de elde edilen 

sonucu desteklemektedir.   

 

Bu çalışmada nişasta değerinin ikinci yılda, ilk yıla göre daha düşük olması da, 

şeker oranının daha yüksek olmasının diğer bir açıklamasıdır. 

 

Verim ile tanede şeker oranı arasındaki korelasyonlar her iki yılda ve iki yılın 

birlikte değerlendirilmesinde olumlu çıkmıştır. Đlk yıl M+F, iki yılın birlikte 

değerlendirilmesinde ise 2F+2M dışındaki tüm uygulamalarda  ilişki önemli olarak 

olumludur. Bu sonuç şeker mısırında en önemli kalite parametrelerinin başında gelen 

şeker oranı ile üretimin esas amacı olan verimin ilişkisinin karışık ekim 

düzenlemelerinden etkilenebildiğini, doğru ekim düzenlemesi yapıldığında ise verimle 

birlikte artabileceğini göstermesi bakımından önemlidir.  

 

 

5.2.11. Taze koçan verimi 

 

Bütün üretimlerde olduğu gibi, karışık ekimle yapılan üretimlerde de elde 

edilecek verimin yüksek olması en başta gelen isteklerden biridir. Karışık ekimde 

birden fazla, çoğunlukla iki tür birlikte yetiştirildiği için esas olarak yüksek olması 

istenen verim, karışık olarak yetiştirilen bu türlerin birlikte verdiği verim, diğer bir 

deyişle kombine verimdir. Kombine verimin yüksek olması toplam geliri artıracaktır. 

Kombine verimin yüksek olması ise karışık olarak yetiştirilen türlerin birbirinden en az 

etkilenerek ikisinin de olabildiğince yüksek verim vermesi ile sağlanabilir Ancak birbiri 

ile rekabet eden iki türden birisi diğerine baskın olmakta ve daha yüksek verim 
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vermektedir. Bu nedenle türlerden birisi diğerinden daha yüksek verimin beklendiği 

komponent olmaktadır. Tahıl-baklagil karışık ekimlerinde genellikle tahıl, esas verimin 

alınacağı tür olmaktadır. Mısır-bodur fasulye karışık ekiminde ise baskın tür mısırdır. 

Bu çalışmada da esas yüksek verim alınmak istenen tür şeker mısırıdır.       

 

Şeker mısırı ile çalışma yürüten araştırmacıların saptadıkları taze koçan verimi 

değerleri 1100,8 kg/da ile  2672 kg/da arasında değişmektedir (Koçak ve Köycü, 1994 ; 

Ocakdan, 1997 ; Öktem ve Öktem, 1999 ; Kara ve Akman, 2002 ; Turgut ve Balcı, 2002 

; Bozokalfa vd., 2004 ; Eşiyok ve Bozokalfa, 2005 ; Sönmez vd., 2011).  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde elde edilen taze koçan verimi 

değerleri 1042,9 kg/da ile 2067,3 kg/da arasında olmuştur (Çizelge 4.2.12.3.).  

 

Çalışmanın iki yılında da karışık ekim düzenlemelerinin verime olan etkileri 

arasındaki fark önemli bulunmuştur (Çizelge 4.2.12.1). Đki yılda da en yüksek verim 

değerlerini M+F ekim düzenlemesi vermiştir (Şekil 4.2.12.3.). Bu sonuç rekabet gücü 

daha fazla olan mısırın, fasulyeyi diğer ekim düzenlemelerine kıyasla daha fazla baskı 

altına alması ve ortamdaki azot ve topraktaki sudan daha fazla yararlanmasının getirdiği 

bir sonuç gibi gözükmektedir. Fasulyenin daha çok alan bulabildiği, diğer bir deyişle 

mısırın daha az bulunduğu ekim düzenlemelerinde, mısır veriminin daha düşük olması 

da bu kanıyı güçlendirmektedir. 

 

Đki yılın birleştirilmiş analizinde yılların etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir 

(Çizelge 4.2.12.2.). Koşulların daha iyi olduğu ikinci yıl alınan verimler, birinci yıla 

göre dikkat çekici bir ölçüde yüksek olmuştur. Đki yılın verimi arasında %60 civarında 

bir fark bulunmaktadır. Bu sonuç verimi yılın da etkilediğini göstermektedir. “Yıl x 

uygulama” interaksiyonunun önemli olması ise (Çizelge 4.2.12.2.), şeker mısırında taze 

koçan verimine ekim düzenlemeleri ile yılların birlikte yaptığı etkinin önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır.  
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5.3. Alan Eşdeğerlilik Oranı (LER) 

 

Alan eşdeğerlilik oranı değeri, karışımın kapama (yalın) ekilen bitkiye kıyasla  

performansının belirlenmesi için kullanılmaktadır (Mead ve Willey, 1980). Tsubo 

vd.(1983), LER değerini karışıma giren bitkilerin birim alan verimlerinin, bunlar 

kapama ekildiklerinde elde edilen verimlere oranlarının toplamı olarak bildirmişlerdir. 

Bu değer 1 den büyük olduğunda karışık ekim, kapama ekime göre daha avantajlı  

olmaktadır. 

 

Mısır-bodur fasulye karışık ekimi üzerinde yürütülen çeşitli çalışmalarda LER 

değerleri 0,63 ile 1,92  arasında bulunmuştur (Camarena ve Cerrata, 1980 ; Deniz, 1985 

; Üstün, 1986 ; Gardner ve Kisakye, 1990 ; Mmbaga, 1990 ; Bilgen vd. 1991 ; Sharaiha, 

1994 ; Akman, 1995 ; Akman ve Sencar, 1999 ; Cesurer vd., 2001 ; Santalla vd., 2001 ; 

Tiryaki vd., 2004 ; Çiftçi vd., 2006 ; Geren, 2007).    

 

Şeker mısırı-bodur fasulye karışık ekimi çalışması yürüten Tiryaki vd. (2004), 

LER değerini 1,56 olarak saptamışlardır.  

 

Bu çalışmada karışık ekim düzenlemelerinde belirlenen LER değerleri 1,74 ile 

1,93 arasında değişmiştir (Çizelge 4.3.1.). Bu değerler oldukça yüksektir ve ekim 

düzenlemelerinin etkinliğinin kapama ekime göre % 74-93 arasında değişen oranlarda 

daha fazla olduğunu göstermektedir. LER değerlerinin oluşmasında iki çalışma yılında 

da karışık ekim düzenlemelerinin etkisinin önemli olduğu görülmüştür (Çizelge 4.3.2.).  

 

Karışık ekim düzenlemeleri içinde en etkin olanı, kapama ekime göre %88  daha 

üstün olan M+F olmuştur. En düşük değer ise 2F+2M  ve 4M+4F de belirlenmiştir. Bu 

sonuçları daha çok, uygulamalardaki mısır verimlerinin düzeyi etkilemiştir.  
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5.4. Eşdeğer Verim 

 

Karışık ekim uygulamalarında elde edilen toplam verimlerin, karışımda yer alan 

her komponentin karşılığı olarak belirlemek için kullanılan bir endekstir. Bu çalışmada 

ekim düzenlemelerinden elde edilen verimler, fasulye ve mısır eşdeğer verimleri olarak 

hesaplanmıştır (Çizelge 4.4.1.). Fasulye eşdeğer veriminde (FEV) ilk yıl ve iki yılın 

ortalamasında  M+F düzenlemesi, ikinci yıl ise 4M+4F düzenlemesi en yüksek değeri 

alırken, mısır eşdeğer veriminde (MEV) ilk yıl ve iki yılın ortalamasında yine en yüksek 

değeri M+F , ikinci yıl ise yine 4M+4F göstermiştir. Bu sonuçlar bodur fasulye ile şeker 

mısırı komponentlerinin verimleri tarafından belirlenmiş olarak gözükmektedir. 

 

 

5.5. Toplam Gelir   

 

Karışık ekim düzenlemelerinin getirdiği toplam gelirlerin her iki yılda da 

kapama ekimlere göre yüksek olmasını, bunlardan elde edilen kombine verimlerin 

yüksek olması sağlamıştır.  Birinci yıl ve ortalamada en yüksek gelirin M+F 

uygulamasından elde edilmesi, mısır komponentinin verdiği yüksek veriminin bir 

sonucu olarak görülmüştür.       
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BÖLÜM  6 

 

SONUÇ 

 

 

Orta Anadolu Bölgesi genelinde ve Eskişehir’de toprak verimliliği oldukça 

düşüktür ve organik madde birikimi zordur. Ekim nöbeti sistemi birçok alanda dikkat 

çekici boyutta eksik ya da yanlış uygulanmaktadır. Küçük üreticilerin çoğu topraklarına 

verimlilik artırıcı yatırım yapamamaktadırlar. Bu alanlarda uygulanacak karışık ekim 

düzenlemeleriyle bu konuya önemli düzeyde bir katkı sağlanabilecektir.   

 

Toprak verimliliği sadece agronomik değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir 

konudur ve karışık ekim sistemi önemli bir ekonomik potansiyel yaratmasının yanı sıra 

topraklara yapılan yoğun tarım baskısını da azaltabilecektir. 

 

Eskişehir’de küçük parçalı, sebze üretimi için kullanılan sulanabilir arazilerin 

çok olması ve çoğunda üretimin düşük gelirli aile işletmeciliği şeklinde yapılması gibi 

nedenlerle şeker mısırı-bodur fasulye karışık ekim sisteminin uygulanması mümkün 

sistemlerden biri olduğu kanısına varılmıştır. 

 

Fasulyede  bitki boyu, bitki ağırlığı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane ağırlığı, bin 

tane ağırlığı ve verim her iki yılda da ekim düzenlemelerinden önemli düzeyde 

etkilenmişlerdir. Verimin ve verimi etkileyen önemli ögelerin düzenlemelere göre farklı 

değerler  vermiş olması, ekim düzenlemesinde tercihlerin dikkatle yapılmasının önemli 

olacağını göstermektedir. Đki yılın birlikte değerlendirilmesi boy, bitki ağırlığı, bitkide 

bakla sayısı, bitkide tane ağırlığı, bakla boyu, baklada tane sayısı, bin tane ağırlığı, 

protein oranı ve verim üzerine yılların etkisinin de önemli olduğunu göstermiştir. Bu 

etki, elde edilmek istenen özelliğe, ulaşılmak istenen amaca göre, farklı iklim 

koşullarından az etkilenen, az değişkenlik gösteren veya uygun koşullarda diğerlerine 

göre daha iyi, olumsuz koşullarda diğerleri kadar sonuçlar veren gibi farklı ekim 

düzenlemelerinin belirlenmesinin gerekliliğini de göstermektedir. “Yıl x uygulama” 
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interaksiyonu da incelenen özelliklerin ekim düzenlemeleri içinde yıllara göre tepki 

verdiğinin bir göstergesidir.   

 

Bu çalışmada iki farklı yılda bodur fasulyede bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, 

bitki ağırlığı, bitkide tane ağırlığı, bakla boyu, baklada tane sayısı, bintane ağırlığı ve 

verim bakımından en iyi sonuçları 4M+4F düzenlemesi vermiştir. Bu düzenleme 

bunlara ilave ten koşulların daha iyi olduğu ikinci yılda bitkide bakla sayısı ve tanede 

protein oranında da yeterli sonuç vermiştir. Bu sonuçlara göre fasulye yönünden 

bakıldığında  4M+4F  karışık ekim düzenlemesi öncelikle tercih edilecek bir düzenleme 

olarak gözükmektedir. Ayrıca kapama fasulye ekimde elde edilen verimden sadece %14 

gibi çok düşük bir oranda daha az ürün vererek, diğer ekim düzenlemelerine bu 

bakımdan da üstünlük sağlamıştır. Kuru fasulyenin depolanmasının daha kolay ve daha 

uzun süre yapılabilmesi ve istenildiği zaman paraya çevrilebilmesi nedeniyle  üretici, 

kombine verim içinde fasulyenin payının olabildiğince yüksek olmasını isteyebilir. 

4M+4F ekim düzenlemesi bu isteği diğerlerinden daha iyi karşılayacağı için tercih 

edilebilir.  

 

Bu düzenleme yılın gidişi iyi olduğunda eşdeğer verimde de yüksek bir değere 

ulaşmaktadır. Fasulyenin besleme kalitesi bakımından en önemli unsuru olan protein 

oranına bu çalışmada ekim düzenlemelerinin bir etkisi görülmemiştir. Bu durumda da 

4F+4M  uygulamasından elde edilen üründe pazarlama kıymeti açısından bir sorun 

oluşmayacaktır. Ayrıca iyi koşullarda bu düzenlemeden  protein oranı bakımından da 

iyi sonuç elde edilmiştir.  

 

Gerek pazar kıymetini gerekse tohum olma özelliğini yükselten bin tane ağırlığı 

bakımından da  4M+4F uygulaması iyi sonuç vermiştir. Bütün bunların yanı sıra ekimi, 

bakımı ve hasadının daha kolay ve hasat kaybının daha az olması bakımından da en 

elverişli düzenleme olarak 4M+4F gözükmektedir. 

 

Bu çalışmada şeker mısırında her iki yılda da boy, ilk koçan yüksekliği, kavuzlu 

koçan ağırlığı, kavuzsuz koçan ağırlığı, koçanda tane sayısı, koçanda tane ağırlığı, 

tanede nişasta oranı, verim gibi özellikler karışık ekim düzenlemelerinden önemli olarak 
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etkilenmişlerdir. Đki yılın birlikte değerlendirilmesi ile bitki boyu, kavuzsuz koçan 

ağırlığı, kavuzlu koçan ağırlığı, koçan uzunluğu, koçanda tane sayısı, koçanda tane 

ağırlığı, tanede nişasta oranı, tanede şeker oranı ve verim üzerine yılların etki yaptığı 

belirlenmiştir. Şeker mısırında verim, verim ögeleri, kalite özellikleri üzerine yılın etkili 

olması ekim düzenlemesi seçimini daha da önemli hale getirmektedir. “Yıl x uygulama” 

etkileşimi de bunun bir göstergesi olmaktadır.           

 

Önemli olan özelliklerin çoğunda, ya en iyi, ya da diğer düzenlemeler kadar 

değerler veren  M+F ekim düzenlemesi ; alan eşdeğerlilik oranında, eşdeğer verimde ve 

toplam gelirde de en iyi sonuçları vermiştir.  

 

Eskişehir’de ve bölgenin koşulları uygun yerlerinde karışık ekim, uygulanabilir 

ve uygulanması yarar sağlayacak bir üretim sistemidir. Bu sitem içinde, şeker mısırı- 

bodur fasulye birlikteliği agronomik, ekonomik ve sosyal açıdan önemli faydalar 

sağlayabilecektir. Bu çalışmada elde edilen verilere dayanılarak toplam geliri içinde 

şeker mısırından sağlayacağı kısmın daha fazla olacağına inanan üreticiler için M+F 

ekim düzenlemesi, fasulyenin payının biraz daha yüksek olmasını isteyen üreticiler için 

4M+4F ekim düzenlemesinin önerilebileceği sonucuna varılmıştır.   
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