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ÖZET 

 

 

          Bu araştırma, 2012-2013 vejetasyon döneminde kışlık ve yazlık olarak Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 

yürütülmüştür.  

          Araştırmanın amacı, farklı ekim zamanlarında, ekim normu ve sıra arasında, 

çemen bitkisinin verim ve bazı morfolojik kriterler üzerindeki etkisini belirlemektir. 

Çalışmada, tohum verimi, bitki boyu, bitkide dal sayısı, bakla sayısı, bakla uzunluğu, 

bin tohum ağırlığı, baklada tohum sayısı, bitki başına tohum verimi, gibi özellikler 

incelenmiştir  

          Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Çalışmada materyal olarak Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri 

Bölümünce tescil ettirilen GÜRARSLAN çemen çeşidi kullanılmıştır. 

           Araştırma sonuçlarına göre Eskişehir ekolojik koşulları altında; kışlık ekimlerde 

yüksek verim alınması için 40 cm sıra arasında, 4 kg/da ekim normu uygulanması; 

yazlık ekimlerde ise 60 cm sıra arasında, 5 kg/da ekim normu uygulanması uygun 

bulunmuştur.  

           Ayrıca elde edilen sonuçlara göre bitki boyu 15,900 - 71,167 cm, bitkide dal 

sayısı 0,600 - 2,900 adet/bitki, bakla sayısı 1,533 - 17,200 adet/bitki, bakla uzunluğu 

5,400 - 9,700 cm, bin tohum ağırlığı 11,900 - 21,300 g, baklada tohum sayısı 3,700 - 

18,533 adet/bakla, bitki başına tohum verimi 0,933 - 5,133 g/bitki, verim 54,297 - 

177,097 kg/da aralıklarında değerler almıştır.  

 

 Anahtar Kelimeler: Trigonella foenum-graecum L., çemen, verim, bitki boyu, 

bitkide dal sayısı, bakla sayısı, bakla uzunluğu, bin tohum ağırlığı, baklada tohum 

sayısı, bitki başına tohum verimi. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted as summery and wintery at Eskişehir Osmangazi 

University Faculty of Agriculture, Field Crops Department test field in 2012-2013 

vegetation period. 

The aim of the research is to determine the effects of different planting seasons, 

planting density and planting rows on yield and some morphological criteria of 

fenugreek. In this research criteria such as seed yield, plant height, number of branches, 

number of pots, length of pots, weight of one thousand seeds, number of seeds in a pot, 

seed yield per plant were studied. 

The experiment was established as randomized block design with three 

replications. In the study fenugreek of GÜRARSLAN type patented by Ankara 

University, Faculty of Agriculture, Field Crops Department was used. 

According to the results of the research, to achieve the highest yield under the 

ecological terms of Eskişehir, 40 cm of plant row and 4 kg/da planting density in winter 

and 60 cm of plant row and 5 kg/da planting density in summer are recommended. 

In addition, values for variations of 15,900 - 71,167 cm for plant height,  0,600 - 

2,900 branches per plant,  1,533 - 17,200 number of pots per plant,  5,400 - 9,700 cm of 

pot length , 11,900 - 21,300 g of one thousand seed weight,  3,700 - 18,533 number of 

seeds per pot, 0,933 - 5,133 of seed yield, 54,297 - 177,097 kg/da yield  were recorded . 

 

Keywords: Trigonella foenum-graecum L., fenugreek, yield, plant height, 

branches per plant, number of pots per plant, pot length,  one thousand seed weight, 

number of seeds per pod, seed yield per plant. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ VE AMAÇ 

                  Bitkiler, insanlar için temel besin kaynakları olmanın yanı sıra ilaç ham 

maddesi olarak da büyük öneme sahiptirler. İnsanlar ilk çağlardan beri deneme yanılma 

yoluyla bitkilerin bir kısmının şifalı ve besleyici, diğer bir kısmının ise zehirli olduğunu 

tecrübe etmişlerdir.  Tarih içerisinde ilerleyen zamanlarda tıbbi bitkileri sadece 

toplayarak faydalanmakla kalmamışlar aynı zamanda diğer kültür bitkilerinde olduğu 

gibi bunları da kültüre alarak tarım alanlarında üretimlerini yapmışlardır.  Bitkileri 

kültüre alma bakımından bir karşılaştırma yapılacak olunursa en son kültüre alınan 

bitkilerin tıbbi bitkiler olduğu görülecektir (Baydar, 2013). 

                  Bugün dünyada yaklaşık 500 bin çiçekli veya tohumlu bitki türünün 

bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan sadece 20 bin kadar türden tıbbi amaçlarla 

faydalanma imkanı bulunmaktadır.  Bu 20 bin bitki türünün ise 4 bin türünden tıbbi 

amaçlı olarak yoğun şekilde faydalanılırken, 500 kadar türden ise ticari olarak 

faydalanılmaktadır (Baydar, 2013). 

Ülkemiz; Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan gen merkezinin kesişiminde yer 

almaktadır.  Bu özelliğe sahip Türkiye’de yayılış gösteren 9 bin bitki türünün 500 

kadarından ilaç ve koku ham maddesi olarak faydalanılmaktadır. (Bayram ve d, 2010). 

Bu da ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği bakımından ne kadar zengin olduğunu 

göstermektedir. 

Ülkemizde doğal yayılış gösteren ve tıbbi amaçlarla kendisinden faydalanılan 

bitkilerin yer aldığı bitki familyaları ve bunlarda yer alan türlere; 

Umbelliferae/Apiaceae (anason, kimyon, rezene, kişniş, dereotu, çörekotu, maydonoz 

v.b), Labiateae/Lamraceae (nane, adaçayı, kekik, lavanta, biberiye, oğul otu, fesleğen, 

zanter v.b), Zingiberaceae (havlıcan, kakule, zerdeçal, zencefil v.b), Liliacea (Frenk 

soğanı, sarımsak, soğan v.b), Lauraceae (defne, tarçın), Myrtaceae (mersin, yenibahar), 

Orchidaceae (salep, vanilya), Solanaceae (banotu, güzelavratotu, adamotu, tatula v.b), 
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Compositae/Asteraceae (pelin, tarhun, aspir), Papaveraceae (haşhaş), 

Leguminosae/Fabaceae (çemen) örnek verilebilir (Baydar, 2013). 

Leguminosae/Fabaceae familyasına mensup olan çemen, önemli bir ilaç ve baharat 

bitkisidir. Anavatanı olarak Avrupa’nın Güneyi ve Akdeniz çevresi kabul edilmektedir 

(Er ve Yıldız, 2007; Esmaeili et al., 2012). Dünyada çemenin tarımı Orta ve 

Güneydoğu Avrupa, Batı Asya, Hindistan ve Kuzey Afrika’da yapılmaktadır (Er ve 

Yıldız, 2007; Esmaeili et al., 2012; Elmnan et al., 2012). Türkiye’de ise yabani olarak 

yetiştiği gibi Orta ve Güneydoğu illerinde tarımı yapılmaktadır (Er ve Yıldız, 2007). 

 Çemen bitkisinden farklı şekillerde faydalanılmaktadır. Tohumlarından 

pastırma çemeni hazırlandığı gibi etlerin terbiye ve muhafazasında da 

kullanılmaktadır. Tohumlarından elde edilen un bazı baharat karışımlarına girmektedir 

(Elmnan et al., 2012). Bitki halk hekimliğinde göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, 

uyarıcı, midevi, anti-ülser ve antimikrobik etkilerinden dolayı kullanılmaktadır (Doshi 

et al., 2012). Ayrıca şeker hastalığının tedavisinde kullanılması ve antitümör etkisi 

nedeniyle günümüzde dikkatleri üzerine çeken önemli bir tıbbi bitkidir (Baytop, 1999; 

Esmaeili et al., 2012; Doshi et al., 2012; Fikreselassie et al., 2012). Diğer taraftan 

çemenin baklagil bitkisi olması ve kışlık olarak yetiştirilebilme özelliğine sahip olması 

nedeniyle önemli bir yeşil gübre bitkisidir. Münavebede yeşil gübreleme amaçlı 

kullanıldığında toprağın strüktürünü ve verimliliğini arttırdığını yapılan çalışmalar 

göstermiştir (Fikreselassie et al., 2012). Yazlık olarak ekimi yapılan çemenlerin bu 

amaçla kullanılabilirliği de çalışma sonuçları arasında yer almıştır. 

Çemen kazık köklü bir bitki olup kökleri toprağın derinliklerine inerek toprağın 

alt profillerinde bulunan bitki besin elementi ve sudan rahatlıkla faydalanabilmektedir. 

Ayrıca iyi gelişen yan köklere de sahiptir.  Bitki 90-110 cm kadar boylanmakta olup 

seyrek bir dallanma göstermektedir. Açık yeşil renkli yaprakları bileşik olup 3 

yaprakçıktan oluşmaktadır. Yaprak koltuklarından çıkan küçük ve açık beyaz renkli 

çiçeklere sahiptir. Çemen bitkisinde her ne kadar kendine döllenme hakim ise de zaman 

zaman böcek ziyaretleri nedeniyle az da olsa yabancı döllenme söz konusu olmaktadır 

(Fikreselassie et al., 2012). Çiçeklerin kendine döllenmesi ile oluşan baklalar 10-15 cm 
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uzunluğundadır. Baklaların içerisinde üzerleri derin çizgili, sarı kahverengi, 3-5 mm 

uzunluğunda ve 10-15 adet tohum bulunur (Er ve Yıldız, 2007; Baytop, 1999). 

            Çemen bitkisinin tohumunun bileşiminde; sabit yağ, uçucu yağ, alkaloit (kolin), 

trigonellin, musilaj, fosforlu organik bileşikler (fitin) ve saponin (gitogenin, tigogenin 

ve neotigogen) bulunmaktadır (Baytop 1999; Doshi et al., 2012). 

         Ülkemizin Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde tarımı yapılan çemen 

bitkisinin ıslahı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü’nde yürütülmüş olup, bu 

çalışmanın sonucunda “GÜRARSLAN” isimli kışlık bir çeşit tescil ettirilmiştir. Bu 

çeşit Orta Anadolu ve Batı Geçit Kuşağında yer alan illerimizin iklim koşullarına 

dayanıklı olup, kışlık olarak tarımı yapılabilmektedir (Beyzi, 2011). Çemen üretiminin 

yapıldığı ve ya yapılma potansiyeli bulunan illerde tescil ettirilmiş olan bu kışlık 

çeşidin agronomik özelliklerinin belirlenerek önerilmesi çemen üretiminde verim ve 

kaliteyi artırma açısından büyük önem sahiptir. Yürütülen çalışma ile hem kışlık hem 

de yazlık olarak ideal sıra arası ve tohumluk miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yürütülen çalışmanın amacı Batı Geçit Kuşağı’nda yer alan Eskişehir 

koşullarında çemen bitkisinin yazlık ve kışlık üretiminde en uygun sıra aralığının ve 

dekara atılacak tohumluk miktarının belirlenmesidir. 
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BÖLÜM 2 

ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Rao vd. (1983), Hindistan ekolojik koşulları altında yürütmüş oldukları 

çalışmalarında 13 ayrı çemen hattını kullanmışlardır. Yürüttükleri bu çalışmada 13 

çemen hattında en yüksek verimi 66,4 kg/da ile “Lam Sel. 1” hattından elde ettiklerini 

rapor etmişlerdir. 

Singh ve Nand (1984),  Hindistan’da çemen bitkisinde uygun ekim zamanının, 

uygun sıra arasının ve uygun azotlu gübre dozlarının tohum verimi üzerine etkisinin 

tespitini belirlemek amacıyla yürüttükleri bir çalışmada, 2 farklı ekim zamanında (15 

Ekim ve 15 Kasım) farklı sıra arası mesafe ve azotlu gübre uygulamışlardır. 

Çalışmanın sonucunda, en yüksek tohum veriminin 15 cm sıra aralığı ile 4,5 kg/da 

azot dozu uygulanan ve 15 Kasım tarihinde yapılan ekimden elde ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Köroğlu (1985), Ankara ekolojik koşullarında çemen bitkisinin fenolojik, 

morfolojik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında 

bitki boyu 38,4-50,5 cm, bin tohum ağırlığı 25,0-31,8 g, bakla boyu 2,5-17 cm, bitki 

başına meyve sayısı 9,0-38,4 adet ve meyvede tohum sayısı 4-20 adet arasında 

değerler aldığını rapor etmiştir. 

Fansa (1987), Çukurova ekolojik koşullarında çemen bitkisinde farklı dozlarda 

fosfor uygulamasının bazı önemli verim özellikleri üzerine etkisini incelemek 

amacıyla yürüttüğü çalışmasında; 0, 3, 6, 9  kg/da P2O5 gübre dozlarını uygulamıştır. 

Bu uygulamalar sonucunda en yüksek tohum verimi 6 kg/da P2O5; en yüksek ot 

verimini ise 3 kg/da P2O5 uygulamasından elde ettiğini bildirmiştir. ayrıca yürütülen 

bu çalışmada; yaş ot verimi ile kuru ot verimi ve bin tohum ağırlığı arasındaki 

ilişkinin önemsiz olduğu belirlenmiş olup araştırma sonunda; en yüksek tohum verimi 

86,25 kg/da ile 6 kg/da P2O5 dozundan elde edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada ot verimi 

ve bin tane tohum ağırlığı arasındaki ilişkinin de önemsiz olduğu araştırmacı 

tarafından rapor edilmiştir. 



5 

 

 

Rao ve Sharma (1987), Hindistan’da çemen tohumunun besin maddesi 

içeriklerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarında; % 25,5 protein, % 7,9 

yağ, % 48 yararsız karbonhidrat, % 20 müsilaj madde ve % 4,8 diosgenin veren 

saponin bulunduğunu rapor etmişlerdir. 

Arslan vd. (1989 a), farklı iklim koşullarında ait çemen popülasyonlarının 

tohum verimlerinin belirlenmesi için yürüttükleri araştırmada, en yüksek tohum 

verimini 87,4 kg/da olarak Kayseri Yeşilhisar popülasyonundan, en düşük tohum 

verimini ise 63,0 kg/da ile L-1589 Kayseri popülasyonundan aldıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca biyolojik verimin 208,3-6 294,8 kg/da arasında ve bin tane 

tohum ağırlığının 14,83-16,36 g arasında değişiklik gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Arslan vd. (1989 b), Çemen bitkisinde farklı ekim zamanlarının (1 Mart, 15 

Mart, 1 Nisan ve 15 Nisan) verim üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmada, en fazla biyolojik verimi 343,4 kg/da ile birinci ekim zamanında (1 Mart), 

en düşük biyolojik verimi ise dördüncü ekim zamanında (15 Nisan) 218,5 kg/da 

aldıklarını belirtmişlerdir. Bin tohum ağırlıkları 14,78 g (1 Mart) ile 16,01 g (1 Nisan) 

arasında değişmiştir. Bunun yanında en fazla tohum verimi (15 Mart) 112,8 kg/da, en 

az verim ise (15 Nisan) 75,7 kg/da olarak belirlenmiştir. Hasat indeksi ise en yüksek 

% 34,8 (15 Nisan), en düşük de %28,7 (15 Mart) olarak araştırmacılar tarafından 

tespit edilmiştir. 

Baswana ve Pandita (1989), Çemen bitkisinde farklı ekim zamanlarının ve sıra 

aralarının (15 Eylül, 5 Ekim, 25 Ekim ve 14 Kasım) (20, 30 ve 40 cm ) verim üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, tohum verimini sırasıyla 266 kg/da, 

271 kg/da, 184 kg/da ve 150 kg/da olarak bulmuşlardır. Ayrıca en yüksek verimin 20 

cm sıra aralığından elde edildiği araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. 

Mohamed (1990), Sıra arası mesafenin çemen bitkisinin verim ve verim 

unsurları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında 3 farklı sıra arası 

mesafe (10-20-30 cm) uygulamıştır. Yürüttüğü bu çalışmada en yüksek tohum 

verimini 20 cm sıra arası mesafe uygulamasından almıştır. Bu sıra arası 

uygulamasından elde ettiği tohum verimini ise 159,5 kg/da olarak belirtmiştir. 

Banafar ve Nair (1992),  Japalpur – Hindistan’da farklı çemen çeşitlerinin 

tohum verimlerinin ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürüttükleri 
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çalışmalarında en yüksek bitki boyunu 117 cm; en fazla bitkide dal sayısını ise 9,1-9,7 

adet olarak rapor etmişlerdir. 

Akgül (1993), Malatya ve Elazığ illeri çevresinde yetişen Trigonella L. cinsine 

ait 18 taksonu morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırmak amacıyla yürüttüğü 

çalışmasında, morfolojik ölçümlerden elde edilen bilgileri küme analizi olarak 

kullanmış ve sayısal taksonomik yönden değerlendirmiştir. Yürüttüğü bu çalışmanın 

sonucunda ise; Trigonella foenum-graecum L.’nin bitki yüksekliğinin 13-20 cm, 

gövde sayısının 3-4, stipul uzunluğunun 0,5 cm, tipul genişliğinin 0,2 cm, yaprakçık 

uzunluğunun 0,8-1,5 cm ve yaprakçık genişliğinin 0,2-0,6 cm olduğunu pedunkulun 

bulunmadığını, çiçek sayısının 1, kaliks uzunluğunun 5 mm, kaliks dişlerinin 

uzunluğunun 1-2 mm, korolla uzunluğunun 8 mm, meyve uzunluğunun 4,0-8,6 cm ve 

meyve genişliğinin 0,2-0,3 cm olduğu ve çiçek renginin sarı olduğunu rapor etmiştir. 

Kolcu (1993), Çukurova ekolojik şartları altında İtalyan çimi ve çemen 

tohumlarının 9 farklı karışım oranı ile 3 farklı biçim zamanını beraber uygulayarak 

verim ve bazı verim unsurları üzerine etkisini araştırmış; kuru ot verimi en yüksek 10 

Nisan tarihinde yapılan biçimden 349,93 kg; en düşük ise 10 Mart tarihinde yaptığı 

biçimden 194,40 kg almıştır. Araştırmada ele alınan karışım oranları yönünden 

botanik kompozisyondaki en yüksek çemen oranı da %80 çemen içeren karışımlardan 

elde edilmiştir. 

Arslan (1994),  Ekim normunun ve sıra arası mesafesinin çemen bitkisinin bazı 

özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla 15, 30 ve 45 cm olarak üç ayrı sıra 

arasında ve 2, 3 ve 4 kg/da tohum kullanılarak yaptığı çalışma sonucunda en yüksek 

verimi dekara 2 ve 3 kg tohum kullanıldığında ve 15 cm aralık ile ekim yaptığı 

parselden elde etmiştir. 45 cm aralıkla ekimde verim azalmıştır. Ot veriminin dekara 

313,7 - 358,8 kg arasında değiştiğini, en yüksek verimin ise 15 cm sıra aralığında ve 3 

kg/da tohumluk kullanıldığında elde ettiğini rapor etmiştir. 

Yılmaz ve Akdağ (1994), Tokat ekolojik koşullarında çemen bitkisinde ekim 

sıklığı ve gübrelemenin verim ve verim komponentleri üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla yürüttükleri çalışmalarında; en yüksek tohum verimini (90,3 kg/da) 20 cm 

sıra aralığında ekim yapıldığında ve dekara 2 kg N ile 6 kg P2O5 gübresi 

uygulanıldığında elde ettiklerini bildirmişlerdir. 

Sade vd. (1996), 47 adet çemen hattı kullanarak, çemenin verim ve verim 
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komponentleri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirlemek amacıyla 

yürüttükleri çalışma sonucunda; bitki başına meyve sayısı ve tek bitki veriminin 

çemende tohum verimini doğrudan etkilediği ve bu etkinin tohum verimini artırıcı 

yönde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalık (1996), çemen (Trigonella foenum-graecum L.) bitkisinde kalite 

kriterlerinin belirlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmasında, tohumlarda yabancı madde 

oranının % 11,12-16,31, sabit yağ miktarının % 4,18-7,58, nem oranının % 7,0-10,0, 

toplam kül oranının % 3,11-8,86, asitte çözünmeyen kül oranının % 0,99-6,43, protein 

oranının % 19,52-31,73, uçucu olmayan ekstraktının %3,82-7,81 ve suda çözünen 

ekstraktının ise % 20,11-40,43 arasında olduğunu bildirmiştir. 

Kevseroğlu ve Özyazıcı (1997),  farklı azotlu gübre dozlarının çemen 

bitkisinin bazı tarımsal özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir 

çalışma yürütmüşlerdir.  Çalışmada, 9 kg N/da uygulamasından bitki boyunu 43,03 

cm, bitkide bakla sayısını 35,33 adet ve baklada tohum sayısını 11,40 adet olarak 

bildirmişlerdir.  6 kg N/da uygulamasından ise bitki boyu için 40,73 cm, bitkide bakla 

sayısını 28,76 adet ve baklada tohum sayısı için de 10,98 adet olarak elde edildiğini 

rapor etmişlerdir. 

Tamkoç vd. (1997), Konya ekolojik şartlarında iki yıl boyunca 15 çemen hattı 

ve bir standart çeşit kullanılarak yürüttükleri çalışmalarında, tohum verimi 47,5-74,0 

kg/da, bitki boyu 29,9-35,5 cm, bitkide dal sayısı 2,60-4,40 adet, bitkide bakla sayısı 

13,6-24,4 adet, baklada tohum sayısı 11,55-12,70 adet ve bin tohum ağırlığı 13,97-

19,33 g arasında olduklarını belirtmişlerdir. 

Özdemir (1999), seçilmiş bazı çemen hatlarının verim ve verim öğeleri 

üzerinde bir çalışma yapmıştır. Çalışmada materyal olarak tek bitki seleksiyonuyla 

seçilmiş 7 hat kullanmıştır. Çemen hatlarında, tohum veriminin 142,5-305,5 kg/da, 

bitki boyunun 49,40-71,40 cm, bitki başına meyve sayısının 11,20-15,00 adet, 

biyolojik verimin 399,3- 741,8 kg/da, bitkide dal sayısının 2,32-3,13 adet, bin tohum 

ağırlığının 14,80-19,60 g, meyvede tohum sayısının 13,10-15,20 adet ve meyve 

bağlama yüksekliğinin ise 22,80-31,80 cm arasında değiştiğini rapor etmiştir. 

Ayanoğlu ve Mert (1999), Hatay ekolojik şartlarında seçilen 35 çemen hattı 

kullanarak iki yıl yürüttükleri çalışmalarında, tohum veriminde 132,3-220,1 kg/da, 

bitki boyunda 92,5-139,6 cm, bin tohum ağırlığında 12,23-18,58 g, bitki başına dal 
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sayında 3,58-5,66 adet, bitki başına meyve sayısında 22,0-44,92 adet ve meyvede 

tohum sayısında 11,66-15,23 adet arasında değişen değerlerin gözlendiği rapor 

etmişlerdir. 

Yılmaz ve Telci (1999), Tokat koşullarında baharat olarak kullanım amacıyla 

çemen üretimi üzerinde yaptıkları çalışmalarında elde edilen iki yıllık sonuçlara göre; 

kışlık ve yazlık ekimlerde sırasıyla, bitki boyunun 47,81-53,38 cm, tohum veriminin 

19,7-128,6 kg/da, bin tohum ağırlığının 16,65-17,60 g ve tohumda ham protein 

oranının ise % 29,6-32,0 arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. 

Gürbüz vd. (2000), tek bitki seleksiyonu ile geliştirilen 36 çemen hattında 

verim ve verim özellikleri arası ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, 

çemen bitkisi her iki yılda da tek bitki verimi ile meyve sayısı ve bin tohum ağırlığı 

arasında pozitif ve önemli düzeyde ilişkiler gözlemlemişlerdir. Her iki yılda da Path 

analizi sonucunda tek bitki verimi üzerine doğrudan en yüksek olumlu etkiyi bin 

tohum ağırlığı gösterirken, bitki boyu ve dal sayısının her iki yılda da tek bitki verimi 

üzerine doğrudan negatif yönde etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Kızıl ve Arslan (2003), Diyarbakır ekolojik koşulları altında bazı çemen 

hatlarında farklı ekim normlarının (2 kg/da, 3 kg/da, 4 kg/da, 5kg/da) verim ve verim 

özellikleri üzerine etkileri araştırdıkları çalışmada ekim normlarına göre; araştırmada 

incelenen özelliklerden bitki boyunun 49,49-50,31 cm, ilk bakla yüksekliğinin 16,29-

19,14 cm, dal sayısının 3,29-4,19 adet/bitki, bin tohum ağırlığının 16,89-17,25 g ve 

tohum veriminin 137,7-185,9 kg/da, hatlara göre ise; bitki boyunun 47,23-53,08, ilk 

bakla yüksekliğinin 16,54-19,31 cm, dal sayısının 3,60-3,98 adet/bitki, bin tohum 

ağırlığının 15,65-18,80 g ve tohum veriminin 147,6-180,5 kg/da arasında değerler 

aldığını rapor etmişlerdir. 

Başbağ ve Saruhan (2003), Diyarbakır ekolojik koşulları altında çemen 

bitkisinde farklı sıra arası mesafeleri (20, 30, 40, 50 ve 60 cm) ve tohumluk 

miktarlarının (1, 2, 3, 4 ve 5 kg/da) çemenin ot verimine yönelik etkisini araştırdıkları 

çalışmanın sonucunda, en yüksek bitki boyu, ot ve protein verimlerinin 30-60 cm arası 

sıra arası mesafeleri ve 2-5 kg/da arası tohumluk miktarlarından elde ettiklerini 

bildirmişlerdir. Sıra arası x tohumluk miktarı kombinasyonunun incelenen özelliklere 

istatistiksel olarak etkisi olmadığı, en yüksek değerler 60 cm sıra arası x 5 kg/da 

tohumluk miktarı kombinasyonundan, en düşük değerler ise 20 cm arası ve 1 kg/da 
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tohumluk miktarından elde edildiği araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir. 

Ahmadiani (2004), İran’da çemen (Trigonella foenum-graecum L.) bitkisinin 

çiçeklenme zamanında bitkinin taze kısımlarından 150 g örnek alarak 3 saat boyunca 

saf su damıtması ile gerçekleştirmiş ve aparatta %0,3 oranında açık sarı renginde 

uçucu yağ biriktiği ölçmüştür. Ayrıca bu çalışmada gaz kromotografisi ile Trigonella 

foenum-graecum L.’un uçucu yağ bileşiminin [delta]cadinene (%27,6), [alpha]-

cadinol (%12,1), [gamma]-eudesmol %11.2 ve [alpha]bisabolol (%10,5)’den 

oluştuğunu tespit etmiştir. 

Dayanand (2004), 1995 yılında Hindistan ekolojik koşulları altında çemen 

bitkisinde farklı fosfor dozlarının (0, 2, 4 ve 6 kg/da) ve kükürt dozlarının (0, 2, 5, 7.5 

ve 10 kg/da) verim ve verim özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla 

yaptığı çalışma sonucunda, en yüksek tohum veriminin 6 kg/da fosfor ve 10 kg/da 

kükürt uygulamalarından elde ettiğini rapor etmiştir. 

Singh vd. (2005), 2003 yılında, Hindistan ekolojik koşulları altında, çemen 

bitkisi için en uygun ekim zamanını ve sıra aralığını belirlemek amacıyla yaptıkları 

araştırmada farklı ekim zamanları (30 Ekim, 15 Kasım ve 30 Kasım) ve sıra aralıkları 

(22,5 ve 30 cm) uygulamışlardır. Çalışma sonucunda bakla sayısı, bakla uzunluğu ve 

dal sayısı gibi özelliklerin ekimdeki gecikmeye bağlı olarak değerlerinin yükseldiği, 

en uygun ekim zamanının 30 Kasım olduğu, ayrıca en yüksek bitki boyunun 30 Ekim 

tarihinde yapılan ekimlerden gözlemlendiğini belirtmişlerdir. 

Başbağ ve Tonçer (2005), Diyarbakır ekolojik koşulları altında yaptıkları 

çalışmada seleksiyon ıslahı ile elde etmiş oldukları 50 çemen hattını kullanmışlardır. 

Çalışmada, bitki boyu 32,43-43,73 cm, bitkide ana dal sayısı 1,20-2,73 adet, alt bakla 

yüksekliği 13,47-20,97 cm, bitkide bakla sayısı 5,80-14,00 adet, baklada tane sayısı 

13,30-16,43 adet, bin tane ağırlığı 12,90-16,69 g, tohum verimi 75,65-174,76 kg/da ve 

biyolojik verim 236,72- 472,03 kg/da arasında değiştiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca 

en yüksek tohum verimi ve biyolojik veriminin sırasıyla; 11, 4, 10, 41, 32, 1, 3, 21, 

20, 17, 28, 36, 22, 33, 12, 13 ve 8 no’lu hatlardan elde ettiklerini belirtmişlerdir. 

Nehara vd. (2006), Hindistan ekolojik koşulları altında çemen bitkisinin verim 

ve verim unsurları üzerine farklı fosforlu gübre dozları (0, 2,5 ve 5 kg P/da) ve kükürt 

dozları (0, 2,5 ve 5 kg S/da) uygulamalarının etkisini, 2001-2002 ve 2002-2003 yılları 

arasında gözlemlemiş ve araştırma sonucunda; fosfor ve kükürtlü gübre dozlarının 
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artışına paralel olarak çemen bitkisinin verim özelliklerinden alınan değerlerde artış 

sağlanabileceğini ve en yüksek tohum veriminin 5 kg P/da ve 5 kg S/da gübre 

uygulamalarından elde ettiklerini gözlemleyerek bildirmişlerdir. 

Kan ve Mülayim (2006), çemen bitkisinin bazı tarımsal karakterleri üzerine 

organik (500, 1000, 1500, 2000 kg/da) ve inorganik gübrelerin (5, 10, 15, 20 kg/da 

DAP ve 0.5, 1, 1.5, 2 kg/da ZnSO47H2O) etkilerini araştırmak üzere yaptıkları 

çalışmada; en yüksek bitki boyu 56,54 cm, dal sayısı 3,47 adet/bitki, bakla uzunluğu 

11,37 cm, ilk bakla yüksekliği 17,85 cm, bitki başına bakla sayısı 9,46 adet/bitki, 

baklada tohum sayısı 14,65 adet/ bakla, bitki başına tohum verimi 2,73 g/bitki, 1000 

tohum ağırlığı 19,16 g, tohum verimi 63,78 kg/da, 2000 kg/da organik gübre 

uygulamasından elde edildiğini rapor etmişlerdir. 

Gowda vd. (2006),  çemenin verim ve gelişimi üzerine, 6 farklı ekim zamanı 

(15 Haziran, 1 Temmuz, 15 Temmuz, 1 Eylül, 15 Eylül ve 1 Ekim) ve 3 farklı ekim 

sıklığının (15x15, 30x15 ve 30x30 cm) etkilerinin araştırmışlardır.  Bu çalışmada, en 

yüksek bitki boyu (56,2 cm), dal sayısı (10,0 adet), bitki başına bakla sayısı (50,9 

adet), bakla başına tohum sayısı (15,4 adet) ve en yüksek tohum veriminin ( 238,8 

kg/da) ikinci ekim zamanından (1 Temmuz) elde edildiğini, ikinci en yüksek tohum 

veriminin ise, üçüncü ekim zamanında (15 Temmuz) yapılan ekimlerden elde 

edildiğini belirmişlerdir. En yüksek tohum veriminin ise sık yapılan ekimlerden 

(15x15 cm) elde edildiğini diğer verim parametreleri ve maksimum büyümenin ise 

30x30 cm sıra aralığından elde edildiğini bildirmişlerdir. 

Eroğlu vd. (2007) yaptıkları bu çalışma ile farklı kimyasal bileşiklerin çemen 

bitkisinin çimlenmesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu araştırmada çemen 

tohumlarına 9 farklı kimyasal bileşik ve kontrol olarak da saf su uygulanmış, ışık ve 

karanlık ortamlarda çimlendirilmiş ve tohumların toleransı gözlemlenmiştir. Sonuç 

olarak AIK(SO4)2, CuSO4, ZnSO4, MnSO4, MgSO4, MgSO4, KNO3 ve saf su 

(kontrol) kimyasal bileşenlerde yüksek, K2SO4, CaCl, NaNO3 kimyasal bileşenlerinde 

ise düşük çimlenme oranları bulduklarını belirtmişlerdir. 

Lakpale vd. (2007), Hindistan ekolojik koşulları altında, 2001-2002 ve 2002-

2003 yıllarında çemenin verim ve verim özellikleri üzerine bazı gübrelerin etkilerini 

araştırmışlardır.  Yürüttükleri araştırmada, 2 çiftlik gübresi (0, 1 ton/da) uygulanması 

ve 3 farklı fosfor dozu (0, 5 ve 10 kg/da) uygulamalarının sonucunda en yüksek 
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verimin 10 kg/da fosfor gübre dozu ile birlikte 1 ton/da çiftlik gübresi 

uygulamalarından elde ettiklerini rapor etmişlerdir. 

Purbey ve Sen (2007), Hindistan ekolojik koşulları altında 2001-2002 ve 2002-

2003 yılları kışlık çemenin besin içeriği ve verim performanslarını değerlendirmek 

amacı ile Rhizobium bakteri inokulasyonu ile bitki büyüme düzenleyicileri 

uyguladıkları çalışmadan alınan sonuca göre, bakteri uygulamalarının tohumun azot, 

fosfor ve potasyum içeriği ile tohum verimini olumlu etkilediği ve özellikle de tohum 

veriminde önemli bir artış sağladığını gözlemleyerek rapor etmişlerdir. 

Tokbay (2007), Aydın ekolojik koşulları altında, 2005-2006, 2006-2007 

yıllarında çemenin verim ve kalite özelliklerine, farklı ekim zamanı (15 Ekim, 15 

Kasım, 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Şubat, 15 Mart ve 15 Nisan) ve sıra aralığının (20 cm, 

40 cm, 60 cm) etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Deneme sonucunda 

15 Kasım ekim zamanının ve 60 cm sıra arası kombinasyonunun, ekim zamanlarına 

göre, ele alınan farklı sıra aralarında yüksek tohum verimi ve sabit yağ oranı için 

uygun olduğunu belirtmiştir. 

Patil vd. (2008), Hindistan ekolojik koşulları altında çemen bitkisinin verim ve 

verim unsurlarına çiftlik gübresi (0 ve 5 ton/da) uygulamalarının etkilerini belirlemek 

amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda; en yüksek tohum verimi, bitki boyu, dal 

sayısı, kuru madde miktarı, nodül sayısı, nodül kuru ağırlığı, bakla sayısı, baklada tane 

sayısı ve bitki başına tohum ağırlığı gibi özellikleri 5 ton/da çiftlik gübresi 

uygulamasından aldıklarını rapor etmişlerdir. 

Özel vd. (2008), Harran ekolojik koşulları altında çemende farklı sıra arası 

mesafelerin (15 ve 30 cm) ve tohumluk miktarlarının (2, 4, 5 ve 6 kg/da) verim 

üzerine etkilerini araştırmak üzere yürüttükleri çalışmada; bitki boyunun 87,57-111,73 

cm, dal sayısının 2,70-5,47 adet/bitki, bakla sayısının 16,23-29,17 adet/bitki, tohum 

sayısının 11,47-14,43 adet/bakla, bin tohum ağırlığının 21,72-24,09 g ve tohum 

veriminin 270,47-412,90 kg/da olduğunu bildirilmiştir. En yüksek tohum verim değeri 

15 cm x 2 kg/da uygulamasından elde edilmiştir. Çalışma sonucunda; çemen tarımı 

için 15 cm sıra arası uygulamasının 30 cm sıra arası uygulamasına göre daha uygun 

olduğunu, tohumluk miktarı bakımından ise 2 kg/da (15 cm sıra arası için) ve 4 kg/da 

(30 cm sıra arası için) tohumluk uygulamalarının yüksek verim için tercih edilebilecek 

uygulamalar olduğunu rapor etmişlerdir. 
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İpek vd. (2008), 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında, çemen ve kimyon tohumlarının 

çimlenmesi üzerine tohum yaşı (yeni hasat edilen tohum, hasattan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 

21 ve 24 ay sonra) ve GA3 (kontrol (saf su), 100, 200 ve 400 ppm) uygulamalarının 

etkilerini belirlemek amacıyla yürüttükleri araştırmada; çemen tohumlarında 

çimlenme oranının % 95,5-100,0, kimyon tohumlarında ise % 18,5-79,0 arasında 

değiştiği ve ayrıca, kimyonda tohum yaşı arttıkça çimlenme oranının önemli şekilde 

etkilenmediği, yaşlı kimyon tohumlarının çimlenme oranı GA3 uygulamasıyla arttığı 

ve çemende çimlenmenin, tohum yaşı ve GA3 uygulamasından etkilenmediği 

sonucunu rapor etmişlerdir. 

Sammurai ve Yadav (2008), çemen bitkisinde farklı fosfor (0, 2 ve 4 kg/da 

P2O5) ve çinko dozları (0, 2,5, 5,0 ve 7,5 kg/da ZnS047H20) uygulamalarının çeşitli 

özelliklere olan etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, biyolojik verimi, 

tohum verimi, bitkide bakla sayısı ve bitkide dal sayısı üzerinde 4 kg/da P2O5 

uygulamasının ve biyolojik verim, tohum verimi, bitkideki bakla sayısı gibi özellikler 

üzerinde 5 kg/da çinko uygulamasının önemli artışlar gösterdiği sonucunu 

belirtmişlerdir. 

Aydın (2010), bazı morfolojik, fenolojik ve kalite kriterlerinin, farklı orijinli 

çemen popülasyonları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı 

çalışmasında; çemende çıkış süresinin 18-25 gün, ilk çiçeklenme süresinin 36-38 gün, 

bitki boyunun 22,7-36,0 cm, bin tohum ağırlığının 13,517,8 g, bitkide bakla sayısının 

20,3-31,1 adet/bitki, baklada tohum sayısının 9,4-11,6 adet/bakla, tohum veriminin 

20,1-106,8 kg/da, ham protein oranının %25,4-30,8, ham kül oranının %3,1-7,9 ve 

müsilaj oranının %19,7-24,3 olduğunu gözlemleyerek rapor etmiştir. 

Tunçtürk (2010), Van ekolojik koşulları altında çemen bitkisinde farklı gübre 

kaynakları, ekim zamanı ve bakteri aşılamasının verim ve kalite özellikleri üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı tez çalışmasında, en yüksek tohum veriminin 

2008 deneme yılında 110,16 kg/da ile birinci ekim zamanında (1 Nisan) bakteri 

aşılamasının yapıldığı çiftlik gübresi uygulamasından elde ettiğini; 2009 deneme 

yılında ise en yüksek tohum veriminin 105,19 kg/da ile birinci ekim zamanında (1 

Nisan) bakteri aşılamanın yapıldığı arıtma çamuru uygulamasından elde ettiğini 

belirtmiştir. 
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Elçi (2010), Van ekolojik koşulları altında farklı çemen çeşit ve 

populasyonlarının bazı verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürüttüğü 

çalışmada; 14 farklı çemen popülasyonu ile bir adet tescilli çemen çeşidini materyal 

olarak kullanmıştır. Çalışma sonunda; bitki boyu 20,1-25,5 cm, dal sayısı 0,1-0,8 

adet/bitki, ilk bakla yüksekliği 11,1-14,2 cm, bakla sayısı 2,4-4,5 adet/bitki, bakla 

uzunluğu 10,4-12,0 cm, baklada tohum sayısı 9-11,9 adet/bakla, bin tohum ağırlığı 

11,6-17,3 g, bitki başına verim 0,56-0,85 g/bitki, dekara verim 26,1-50,2 kg/da, ot 

verimi 111,4-169 kg/da, biyolojik verim 137,5-213,6 kg/da, hasat indeksi % 17-33 ve 

ham protein oranının ise % 10,1-21,9 değerler arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Boran (2011), Konya ekolojik koşullarında çemen bitkisinde sıra arası 

mesafesinin yeşil ot ve tohum verimi üzerine etkisini araştırmıştır. Yürüttüğü bu 

araştırmaya göre yeşil ot verimi denemesinden ortalama olarak sırasıyla bitki boyunu 

36,58 cm; sap çapını 2,73 mm; yeşil ot verimini 937,46 kg/da; kuru ot verimini 313,23 

kg/da; kuru otundaki protein verimini 51,77 kg/da olarak bildirmiştir. Tane verimi 

denemesinden ise ortalama olarak sırasıyla bitki boyunu 37,23 cm; sap çapını 2,83 

mm; protein verimini 82,54 kg/da; ilk meyve yüksekliğini 13,91 cm; bitkide bakla 

sayısını 7,56 adet/bitki; meyvede tohum sayısını 10,91 adet/bitki; tohum verimini 

275,32 kg/da; bin tane ağırlığını 19,75 g; ana dal sayısını 2,82 adet/bitki olarak 

bildirmiştir. Sonuç olarak bitkinin yeşil ot üretimi amacıyla kullanılacağı ekimlerde 35 

cm sıra arasının, tohum üretimi olarak kullanılacağı ekimlerde ise 45 cm sıra arasının 

kullanılmasının daha uygun olacağını bildirmiştir. 

Beyzi (2011), 2009-2010 vejetasyon döneminde kışlık olarak Ankara 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında yürütmüş 

olduğu çalışmasında, farklı dozlarda uygulamış olduğu fosforlu gübrelerin (TSP), 

çemen bitkisinin verim ve bazı morfolojik kriterler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 

Yürütmüş olduğu bu çalışmada; tohum verimi, biyolojik verim, bitki boyu, meyve 

sayısı, meyvede tohum sayısı, dal sayısı, bin tohum ağırlığı ve hasat indeksi gibi 

özellikleri incelemiştir. Denemeyi tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 

desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurmuştur ve çalışmada materyal olarak Ankara 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü tarafından tescil ettirilen 

GÜRARSLAN çemen çeşidini kullanmıştır. Yürütmüş olduğu bu araştırmanın 

sonucunda; ortalama bitki boyu 48,22 – 50,96 cm, meyve sayısı 11,28 – 16,08 adet, 
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meyvedeki tohum sayısı 9,58- 10,26 adet, dal sayısı 2,8-3,23 adet, bin tohum ağırlığı 

19,71- 20,10 g, biyolojik verim 638,28-729,30 kg/da, tohum verimi 176,03-194,30 

kg/da ve hasat indeksi % 26,32-28,48 arasında değiştiğini bildirmiştir. Sonuç olarak, 

tohum verimi, bitki boyu, meyve sayısı, meyvede tohum sayısı, dal sayısı, bin tohum 

ağırlığı ve hasat indeksinin, uygulanan gübre dozlarından etkilenmediği; biyolojik 

verimin ise gübre dozlarından istatistiki olarak etkilendiği sonucuna varmıştır. 

Tunçtürk ve Çiftçi (2011), Van ekolojik koşullarında, 2008 ve 2009 yıllarında 

2 yıllık olarak yürütmüş oldukları çalışmalarında çemen bitkisi üzerine farklı ekim 

zamanlarınının, farklı gübre kaynaklarının ve bakteri aşılamasının etkisini 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler dikkate alındığında çemen 

bitkisinin tohum verimi üzerine deneme faktörlerinin etkileri her iki deneme yılında 

da istatistiksel olarak önemli bulunduğunu bildirmişlerdir. 2008 yılında en yüksek 

tohum verimi 110,16 kg/da ile bakteri aşılamasının ve çiftlik gübresi uygulamasının 

yapıldığı birinci ekim zamanında ,1 Nisan’da, alınırken, en düşük verim 57,26 kg/da 

ile ikinci ekim zamanından, 20 Nisan’da, ve kontrol parsellerinden alındığını 

bildirmişlerdir. Diğer taraftan 2009 yılında en yüksek tohum verimi 105,19 kg/da ile 

bakteri aşılamasının ve arıtma çamuru uygulamasının yapıldığı birinci ekim 

zamanında (1 Nisan) alınırken, en düşük verim 53,53 kg/da ile ikinci ekim 

zamanından (20 Nisan) ve kontrol parsellerinden alındığını bildirmişlerdir. 
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      BÖLÜM 3 

MATERYAL VE METOD 

 

3.1. Materyal     

3.1.1. Deneme Materyali 

Çalışmada materyal olarak Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

tarafından tescil ettirilen kışlık GÜRARSLAN çemen çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan GÜRARSLAN çemen çeşidi tohumları Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Tarla Bitkileri Bölümü’nden temin edilmiştir. 

3.1.2. Deneme Yeri Hakkında Genel Bilgiler 

Farklı Ekim Sıraları Ve Ekim Normlarının Yazlık Ve Kışlık Çemen ’de (Trigonella 

Foenum-graecum L.) Verim Ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisini saptamak amacıyla 

yapılan bu çalışma, 2012–2013 üretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi deneme tarlalarında kıraç koşullarda yürütülmüştür. İç Anadolu Bölgesinin 

kuzeybatısında yer alan Eskişehir ili 26° 58’ ve 32° 04’ doğu boylamları ile 39° 06’ ve 

40° 09’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 792 m’dir.  

 

3.1.3. Denemenin Yürütüldüğü Yıllardaki İklim Verileri 

 

Bu araştırma, 2012-2013 vejetasyon döneminde yazlık ve kışlık olarak Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlasında 

yürütülmüştür. Eskişehir ilinin uzun yıllar ortalaması ve denemenin yürütüldüğü yıla ait 

aylık ortalama sıcaklık (˚C), nispi nem (%) ve yağış miktarı (mm) değerleri Çizelge 3.1 de 

verilmiştir. 

Bitkinin üretim sezonu olan Ekim-Ağustos ayları (10 ay) arasındaki toplam yağış 

338,2 mm/cm2 iken, aynı aylara ait uzun yıllar toplam yağışı 465,6 mm/cm2 olmuştur. 

Çalışmanın yürütüldüğü dönemde bölgemiz uzun yılları ortalamasından 127,4 mm/cm2 daha 

düşük yağış almıştır. Çemen bitkisinde verim artışında etkisi yüksek olan Nisan ve Mayıs 
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aylarında ise uzun yıllara göre sırasıyla 19,1 ve 31,2 mm/cm2 daha düşük yağış alınmıştır 

(Çizelge 3.1). 

 

Denemenin yürütüldüğü dönemin (Ekim-Ağustos) ortalama sıcaklığı 11,03 oC iken, 

aynı döneme ait uzun yıllara ait sıcaklık ortalaması 10,16 oC’dir. Ayların ortalama 

sıcaklıkları itibariyle denemenin yürütüldüğü dönem ile uzun yıllara ait değerler hemen 

hemen birbirine yakındır (Çizelge 3.1). 

2012 Ekim ile 2013 Ağustos ayları arasındaki 10 aylık vejetasyon dönemine ait 

ortalama nisbi nem % 65,34 iken uzun yıllara ait değer ise %59,68 olmuştur. Bu değerler 

bize deneme döneminin uzun yıllar göre bir miktar daha rutubetli olduğunu ortaya 

koymaktadır (Çizelge 3.1). 

 

 

 

 
 

Yıllar Ocak Şu at Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

ToplamYağış mm  

2012 

2013 

52,4 

17,6 

46,0 

36,2 

50,4 

40,1 

23,7 

30,9 

50,6 

18,5 

12,6 

31,3 

12,3 

2,1 

1975-2010 39,2 33,6 36,1 50,0 49,7 35,1 16,0 

OrtalamaSı aklık °C  

2012 

2013 

-2,5 

2,3 

-4,3 

5,0 

-2,6 

7,1 

12,8 

10,8 

15,5 

18,2 

21,7 

20,0 

24,0 

21,6 

1975-2010 0,3 2,1 6,2 11,3 16,0 20,2 23,5 

OrtalamaNispiNem (%) 

2012 

2013 

76,6 

67,7 

76,9 

88 

66,2 

59,8 

53,2 

63,2 

62,6 

51,5 

48,9 

53,9 

49,4 

51,9 

1975-2010 58,2 59,4 61,2 60,8 60,3 59,1 60,0 

 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam/

Ortalama 

ToplamYağış mm  
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2012 

2013 

42,8 

0 

0,3 

5 

72,2 

73,2 

19 

21,6 

70,3 

6,6 

452,6 

283,1 

1975-2010 12.4 18.9 32.5 36.0 42.6 402,1 

OrtalamaSı aklık °C  

2012 

2013 

21,7 

22,4 

19,1 

16,7 

14,5 

9,8 

7,8 

6,7 

3 

-1,7 

10,89 

11,57 

1975-2010 23,2 18,7 13,0 6,8 2,2 12,0 

OrtalamaNispiNem (%) 

2012 

2013 

48,4 

53,1 

51,1 

55,1 

62,3 

64,8 

74,1 

74,1 

81 

77,6 

62,56 

63,39 

1975-2010 61,3 63,1 60,7 57,9 59,2 60,1 

*Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınmıştır. 

Tablo  3.1 Eskişehir ilinde  yetiştirme  dönemi içerisinde  uzun yıllar  (1960–2012) ve 

2012–2013 üretim yılına ait meteorolojik veriler.(*) 

 

3.1.4. Deneme Alanının Toprak Özellikleri 

Deneme kurulan alanın üç farklı yerinden 0-30 cm derinlikten alınan toprak 

numunelerinin analizleri, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Analizi 

laboratuvarında yapılmıştır. Deneme yerine ait toprak analiz sonuçları Çizelge 3,2’de 

verilmiştir. 

 
Toprak 

Derinliği 

(cm) 

Toplam 

Tuz 

(%) 

Organik 

Madde 

(%) 

Kireç(%) 

Bitkiye Yarayışlı 

Bünye pH 
Fosfor(P2O5 

kg/da) 

Potasyum(K2O 

kg/da) 

0-20 0,35 1,3 5,46 4,76 234 
Killi 

Tınlı 

7,6-

8,2 

*Analizler, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü toprak analiz laboratuvarında yaptırılmıştır. 
 

Çizelge 3.2 Deneme yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.(*) 
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Deneme yerinin toprağı killi tınlı (pH: 7,6-8,2) bünyeye sahip olup hafif alkali (pH 

7,6-8,2) bir yapı arz etmektedir. Hafif tuzlu (% 0,35) ve orta düzeyde kireçli (% 5,46) olan 

deneme alanı toprağı organik madde içeriği (% 1,3) bakımından da yetersizdir. 

Faydalanılabilir fosfor düzeyi (4.76 P2O5 kg/da)  az iken, potasyum (234 K2O kg/da)  yeterli 

düzeydedir. (Çizelge 3.2)
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3.2. Metod 

3.2.1. Denemenin Kurulması ve Yürütülmesi 
 

Deneme ‟ Tesadüf Blokları Deneme Desenine‟ göre 3 tekerrürlü olarak 

kurulmuştur. Çalışmada ana parsellere sıra araları (20, 40 ve 60 cm) ve alt parsellere ise 

ekim normları (3,4 ve 5 kg/da tohumlık) yerleştirilmiştir. Denemede kışlık ekimler 

15.10.2012 tarihinde yapılırken yazlık ekimler ise 12.03.2013 tarihinde markörle açılan 

sıralara elle ekilerek yapılmıştır. Denem parsellerindeki sıraların uzunlukları 3m olarak 

alınmıştır. Çalışmada herhangi bir gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele 

uygulaması yapılmamıştır. Yabancı ot mücadeleleri kışlık ekimler için Mart ayının 

ikinci yarısında, yazlık ekimler için ise Nisan ayının ikinci yarısında elle ve çapayla 

yapılmıştır. Hasat kışlıklarda 01.07.2013 ve yazlıklarda ise 23.07.2013 tarihinde her 

parselin kenar tesirleri çıkarılarak elle yapılmıştır. Kenar tesiri olarak her parseldeki 4 

sıranın ilk ve son sıraları bırakılmış, yapılan ölçüm ve tartımlar 2 sıra üzerinden 

yapılmıştır. 

 
3.2.2. Gözlem ve Ölçümler 
 
3.2.2.1. Bitki boyu (cm) 
 

Hasat öncesi, her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son sıralar 

alındıktan sonar geriye kalan iki sıradaki bitkiler arasından rastgele seçilen 10 bitkide, 

metre kullanılarak toprak seviyesinden ana dalın sonuna kadarki uzunluk cm olarak 

ölçülmesi ile bulunmuştur. 

 
3.2.2.2. Bitkide dal sayısı (adet) 

Hasat öncesi, her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son sıralar 

alındıktan sonra, geriye kalan iki sıradaki bitkiler arasından rastgele seçilen 10 bitki 

toprak yüzeyinden makasla kesilip alındıktan sonra dalları sayılarak belirlenmiştir. 
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3.2.2.3. Bitki başına bakla sayısı (adet/bitki) 
 

Hasat öncesi her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son sıralar 

alındıktan sonra geriye kalan iki sıradaki bitkiler arasından rastgele seçilip alınan 10 

bitkinin baklaları (meyve)  sayılarak belirlenmiştir. 

 
3.2.2.4. Bakla uzunluğu (cm) 
 

Hasat öncesi her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son sıralar 

alındıktan sonra geriye kalan iki sıradaki bitkiler arasından rastgele seçilip alınan 10 

bitkinin baklaları (meyve)  sayılarak alındıktan sonra her bitkiden tesadüfen alınan 

baklaların 3 adetinin boyu ölçülerek cm olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.2.5. Baklada tohum sayısı (adet) 
 

Bitkiler hasat edilmeden önce her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son 

sıralar alındıktan sonar geriye kalan iki sıradaki bitkiler arasından rastgele seçilen 10 

bitkide ve her bitkide tesadüfen seçilen 3 baklada tohumlar sayılmış, daha sonra 

bunların ortalamaları alınarak belirlenmiştir. 

 
3.2.2.6. Bitki Başına Tohum Verimi (g) 

Hasattan önce her parselden tesadüfen seçilen 10 bitkinin tohumları alınıp 

tartıldıktan sonra tekrar 10’a bölünerek gram olarak belirlenmiştir. 

3.2.2.7. Bin tohum ağırlığı (g) 
 

Her parsele ait tohumlardan 4 x 100‟ lük gruplar alınmış, hassas terazi ile 

tartılarak elde edilen değerlerin ortalaması hesaplanmış ve bu sonucun 10 ile çarpılması 

ile bulunmuştur. 
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3.2.2.8 Tohum verimi (kg/da) 

         Her parselde kenar tesiri olarak bırakılan ilk ve son sıralar alındıktan sonra geriye 

kalan iki sıradaki bütün bitkilerin tohumları harman edilip, temizlenmiş, tartılmış ve 

elde edilen değerler dekara çevrilerek dekara tohum verimi hesaplanmıştır. 

 

 
3.2.3. İstatistiki Analiz ve Değerlendirmeler 
 

Tesadüf bloklarında Bölünenen Bölünmüş Parseller deneme desenine göre üç 

tekrarlamalı olarak yürütülen bu çalışmadan elde edilen değerler, MSTAT paket 

programında varyans analizine tabi tutulmuş ve konular arasındaki farklılıkların önem 

seviyelerini belirlemek amacıyla “Duncan Testi” uygulanmıştır. 
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BÖLÜM 4    

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

4.1. Bitki Boyu 

Bitki boyu önemli bir verim unsurudur. Çünkü artan bitki boyuna paralel olarak 

genelde bitki başına bakla sayısı artmaktadır. Bu da bitki başına ve dekara tohum 

veriminin artışına neden olmaktadır. Bu nedenle yapılan ıslah çalışmalarında ve 

agronomik uygulamalarda bitki boyunun dikkate alınması önem taşımaktadır (Baydar, 

2013, Şehirali ve Özgen, 2010). Yapılan çalışmalarda çemen gibi tıbbi ve aromatik 

bitkilerde bitki boyunun uzamasıyla birlikte verimde belirli oranda artış meydana 

geldiği ortaya konmuştur (Elçi, 2010). Çalışmamızda çemende en yüksek bitki boyunu 

elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı ve ekim normu 

uygulamalarına ait varyans analiz tablosu Tablo 4,1’de verilmiştir. 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  26,394  0,560öd  

Ekim Zamanı 1  18921,802  401,814**  

Hata1 2  47,091    

Ekim Sıklığı 2  196,324  16,791**  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  272,057  23,268**  

Ekim Normu 2  32,033  2,740öd  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  25,745  2,202öd  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  51,364  4,393**  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  15,753  1,347öd  

Hata2 32  11,692    

Genel 53  390,879    

D.K. (%): 13,24 
*: %5’te önemli, **: %1’de önemli, ö.d.: Önemli değil 

Tablo 4.1 Çemende ekim zamanı, ekim normu ve ekim sıklığının bitki boyu üzerine 
etkisine ait varyans analiz tablosu 

 

 

 



23 

 

Tablo 4.1 den da görüldüğü gibi; ekim zamanı ve ekim sıklığının çemende bitki boyu 

üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak belirlenirken; ekim zamanı x ekim sıklığı 

interaksiyonu ve ekim sıklığı x ekim normu interaksiyonu da % 1 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemende bitki 

boyu üzerine etki ortalamaları Tablo 4.2.1’de ve Şekil 4.2 ’de verilmiştir. 

Tablo 4.2’ de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bitki boyu (55.53 cm) yazlık 

ekime göre (18.09 cm)  % 32 kadar daha yüksek bulunmuştur. Buda bize kışlık ekimin 

daha yüksek bitki boyu için önemli olduğunu göstermiştir. Yazlık ekimden daha düşük 

bitki boyunun elde edilmesinin en önemli nedeni yazlık ekimde bitkinin vejetasyon 

döneminin yaklaşık % 50 oranında azalmasıdır. Vejetasyon süresinin kısalması erken 

bastıran yaz sıcaklıkları ile birlikte bitki boyunun önemli düzeyde kısalmasına neden 

olmaktadır.  Nitekim yapılan araştırmalarda çemende kışlık ekimin yazlık ekim 

üzerinde bitki boyu açısından üstün olduğunu göstermiştir (Kızıl ve Arslan, 2003, 

Başbağ ve Saruhan, 2003). Çemende tarımında ekim sıklığı ve ekim normu önemli 

agronomik uygulamalardır. Farklı ekim normları bitki boyu üzerinde istatistiki anlamda 

önemli farklılıklar oluşturmamış olmakla birlikte en yüksek bitki boyu 3 kg/da ‘dan 

38.34 cm ile elde edilmiştir. En düşük bitki boyu ise 5 kg/da’dan 35,87 cm olarak elde 

edilmiştir. En fazla bitki boyu ise 20 cm sıra aralığından 40,63 cm ile elde edilmiş 

olmasına rağmen en düşük bitki boyu ise 60 cm sıra aralığından 35,01cm ile elde 

edilmiştir. Burada daralan sıra ağırlıkları ile artan tohumluk miktarı bitkiler arasında 

özellikle ışıklanma rekabetini arttırarak bitki boyunda uzamaya neden olduğu 

düşünülmektedir (Geçit ve ark., 2008).  Ekim zamanlarının ortalaması olarak en yüksek 

bitki boyu 45,45 cm ile 20 cm sıra aralığından ve 3 kg/da tohumluk normundan elde 

edilmiştir. 
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Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 71,167  62,997  56,800  63,654  
40 cm 54,693  50,863  51,857  52,471  
60 cm 49,073  50,677  51,683  50,478  

Ortalama 58,311  54,846  53,447  55,534 A 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 19,733  17,167  15,900  17,600  
40 cm 15,967  17,367  18,133  17,156  
60 cm 19,400  18,433  20,767  19,533  

Ortalama 18,367  17,656  18,267  18,096 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 45,450  40,082  36,350  40,627 A  
40 cm 35,330  34,115  34,995  34,813 B  
60 cm 34,237  34,555  36,225  35,006 B  

Ortalama 38,339 36,251 35,857  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Sık: 3,29, Ek.Zam x Ek.Normu: 4,81, Ek.Zam x Ek.Sık.: 4,64  

Tablo 4.2 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bitki 

boyu ortalamaları (cm) 

 

Şekil 4.1 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bitki 
boyu ortalamaları 
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4.2. Bitkide Dal Sayısı 

Bitki başına dal sayısı çemen bitkisinde önemli bir verim komponentidir.  Çünkü 

bitkide dal sayınsın artışı ile birlikte artan bitki başına bakla sayısı birim alana tohum 

veriminde artışa neden olmaktadır.  Bu nedenle yapılan agronomik uygulamalarda 

bitkide dal sayısını attırıcı uygulamalar önem taşımaktadır. (Elçi, 2010). Yapılan 

çalışmalarda çemen bitkisinde dal sayısının artması ile birlikte verimde belirli oranda 

artış meydana geldiği ortaya konmuştur. Yürütülen çalışmada çemende en yüksek bitki 

de dal sayısını elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı ve ekim 

normu uygulamalarına ait varyans analiz tablosu Tablo 4,3’ de verilmiştir. 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  26,394  0,560öd  

Ekim Zamanı 1  18921,802  401,814**  

Hata1 2  47,091    

Ekim Sıklığı 2  196,324  16,791**  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  272,057  23,268**  

Ekim Normu 2  32,033  2,740öd  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  25,745  2,202öd  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  51,364  4,393**  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  15,753  1,347öd  

Hata2 32  11,692    

Genel 53  390,879    

D.K. (%): 13,24 
*: %5’te önemli, **: %1’de önemli, ö.d.: Önemli değil 

Tablo 4.3 Çemende ekim zamanı, ekim normu ve ekim sıklığının bitkide dal sayısı 
üzerine etkisine ait varyans analiz tablosu 

Tablo 4.3 den de görüldüğü gibi; ekim zamanı ve ekim sıklığının çemende bitki dal 
sayısı üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak belirlemiştir. Ekim normu, ekim zamanı 
x ekim sıklığı interaksiyonu ve ekim sıklığı x ekim normu interaksiyonu ise bitkide dal 
sayısı üzerinde istatistiki anlamda önemli bir etkide bulunmamıştır. Ekim zamanı, ekim 
sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemende bitkide dal sayısı üzerine etki 
ortalamaları Tablo 4.4’de ve Şekil 4,2’de verilmiştir. Tablo 4.4’ de gösterildiği gibi 
kışlık ekimden elde edilen bitki dal sayısı (1,97 adet/bitki) yazlık ekime göre (0,76 

adet/bitki)  % 38 kadar daha yüksek bulunmuştur. Buda bize kışlık ekimin daha yüksek 
bitkide dal sayısı için önemli olduğunu göstermiştir. Yazlık ekimden daha düşük bitkide 
dal sayısının elde edilmesinin en önemli nedeni yazlık ekimde bitkinin vejetasyon 
döneminin yaklaşık % 50 oranında azalmasıdır. Bu durum bitkide vejetatif gelişimin bir 
parçası olan dallanmayı kısıtladığını göstermektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda 
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çemende kışlık ekimin yazlık ekim üzerinde bitkide dal sayısı açısından üstün olduğunu 
göstermiştir. Çemende tarımında ekim sıklığı ve ekim normu önemli agronomik 

uygulamalardır. Farklı ekim normları bitkide dal sayısı üzerinde istatistiki anlamda 
önemli farklılıklar oluşturmamış olmakla birlikte en yüksek bitkide dal sayısı 3 kg/da 
‘dan 1.58 adet/bitki ile elde edilmiştir. En düşük bitkide dal sayısı ise 5 kg/da’dan 1,28 

adet/bitki olarak elde edilmiştir. Farklı sıra aralıklarında en fazla bitkide dal sayısı ise 
20 cm sıra aralığından 1,88 adet/bitki ile elde edilmiş olmasına rağmen en düşük bitkide 
dal sayısı ise 40 cm sıra aralığından 1,30 adet/bitki olarak elde edilmiştir. Ekim 
zamanlarının ortalaması olarak en yüksek bitkide dal sayısı 2,10 adet/bitki ile 20 cm sıra 
aralığından ve 4 kg/da tohumluk normundan elde edilmiştir. 

 

 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 2,900  2,867  1,867  2,544  
40 cm 2,133  1,567  1,667  1,789  
60 cm 1,700  1,533  1,533  1,589  

Ortalama 2,244  1,989  1,689  1,974 a 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 1,000  1,333  1,333  1,222  
40 cm 1,000  0,833  0,600  0,811  
60 cm 0,733  0,833  0,700  0,756  

Ortalama 0,911  1,000  0,878  0,930 b 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 1,950  2,100  1,600  1,883 A   
40 cm 1,567  1,200  1,133  1,300 B  
60 cm 1,217  1,183  1,117  1,172 B  

Ortalama 1,578 1,494 1,283  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Sık: 3,29   

*A: % 1’de önemlidir, a: %5’te önemlidir 

Tablo 4.4 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bitki 

dal sayısı ortalamaları (adet) 
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4.3. Bakla Sayısı 
 

Bitki başına bakla sayısı çemen bitkisinde bitki boyu ve bitki başına dal sayısı 

gibi önemli bir verim komponentidir.  Çünkü bitkide bakla sayınsın artışı ile birlikte 

artan bitki başına tohum verimi birim alana tohum veriminde artışa neden olmaktadır.  

Bu nedenle yapılan agronomik uygulamalarda bitkide dal ve bakla sayısını attırıcı 

uygulamalar önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu karakterler ıslahta kullanılan önemli 

kriterlerdir. Yapılan çalışmalarda çemen bitkisinde bakla sayısının artması ile birlikte 

verimde belirli oranda artış meydana geldiği ortaya konmuştur. Yürütülen çalışmada 

çemende en yüksek bitkide bakla sayısını elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı 

ve ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait varyans analiz tablosu Tablo 4.5’ de 

verilmiştir. 

 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  0,228  0,085öd  

Ekim Zamanı 1  2404,669  901,266**  

Hata1 2  2,668    

Ekim Sıklığı 2  1,073  0,827öd  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  3,842  2,961öd  

Ekim Normu 2  1,295  0,998öd  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  2,654  2,046öd  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  2,963  2,284öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  1,854  1,429öd  

Hata2 32  1,297    

Genel 53  46,911    

D.K. (%): 13,24 
*: %5’te önemli, **: %1’de önemli, ö.d.: Önemli değil 

Tablo 4.5 Çemende ekim zamanı, ekim normu ve ekim sıklığının bakla sayısı üzerine 
etkisine ait varyans analiz tablosu 
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                Tablo 4.5 den da görüldüğü gibi; ekim zamanı çemende bitki bakla sayısı  

üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak tespit edilmiştir. Ekim normu, sıra aralığı, 

ekim zamanı x ekim sıklığı interaksiyonu ve ekim sıklığı x ekim normu interaksiyonu 

ise bitkide bakla sayısı üzerinde istatistiki anlamda önemli bir etkide bulunmamıştır. 

Ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemende bitkide bakla 

sayısı üzerine etki ortalamaları Tablo 4.6’ da verilmiştir. 

                Tablo 4.6’ de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bitkide bakla sayısı 

(15,59 adet/bitki) yazlık ekime göre (2.24 adet/bitki)  % 695 kadar daha yüksek 

bulunmuştur. Verim üzerinde önemli etkiye sahip olan yüksek bitkide bakla sayısı için 

kışlık ekimin önemli olduğunu göstermektedir. Yazlık ekimden daha düşük bitkide 

bakla sayısının elde edilmesinin en önemli nedeni yazlık ekimde bitkinin vejetasyon 

döneminin önemli miktarda kısalmasıdır. Bu durum bitkide vejetatif gelişimin bir 

parçası olan dallanmayı ve buna bağlı olarak da bitkide bakla sayısını azalttığını 

göstermektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda çemende kışlık ekimin yazlık ekim 

üzerinde bitkide bakla sayısı açısından üstün olduğunu göstermiştir. Çemende tarımında 

optimum sıra aralığında dekera atılacak olan optimum miktardaki tohumluk önemli 

agronomik uygulamalar olarak verim ve kaite üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. 

Farklı ekim normları ve sıra aralıkları bitkide bakla sayısı üzerinde istatistiki anlamda 

önemli farklılıklar oluşturmamış olmakla birlikte en yüksek bitkide bakla sayısı 3 kg/da 

‘dan 9,18 adet/bitki ile elde edilmiştir. En düşük bitkide bakla sayısı ise 5 kg/da’dan 

8,64 adet/bitki olarak elde edilmiştir. Farklı sıra aralıklarında en fazla bitkide bakla 

sayısı ise 20 cm sıra aralığından 9,19 adet/bitki ile elde edilmiş olmasına rağmen en 

düşük bitkide dal sayısı ise 60 cm sıra aralığından 8,73 adet/bitki olarak elde edilmiştir. 

Ekim zamanlarının ortalaması olarak en yüksek bitkide bakla sayısı 9,71 adet/bitki ile 

40 cm sıra aralığından ve 4 kg/da tohumluk normundan elde edilmiştir. 
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Tablo 4.6. Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bakla 

sayısı ortalama değerleri (adet) 

 
 
4.4. Bakla Uzunluğu 

Bitkide bakla uzunluğu bakla sayısı ile birlikte önemli bir verim unsurudur. 

Çünkü artan bakla uzunluğu ile paralel olarak genelde bitki başına tohum sayısı 

artmaktadır. Bu da bitki başına ve dekara tohum veriminin artışına neden olmaktadır. 

Bu nedenle yürütülen ıslah çalışmalarında önemli bir kriter olarak bilinmektedir.  

Yapılan çalışmalarda çemen gibi tıbbi bitkilerde bakla uzunluğunun artması ile birlikte 

verimde belirli oranda artış meydana geldiği ortaya konmuştur.  Çalışmamızda çemende 

en yüksek bakla uzunluğunu elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı 

ve ekim normu uygulamalarına ait varyans analiz tablosu Tablo 4,7’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 16,967  15,667  16,567  16,400  
40 cm 14,550  17,200  14,033  15,261  
60 cm 15,867  15,167  14,300  15,111  

Ortalama 15,794  16,011  14,967  15,591 A 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 2,133  1,533  2,300  1,989  
40 cm 2,833  2,233  2,100  2,389  
60 cm 2,733  1,767  2,567  2,356  

Ortalama 2,567  1,844  2,322  2,244 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 9,550  8,600  9,433  9,194  
40 cm 8,692  9,717  8,067  8,825  
60 cm 9,300  8,467  8,433  8,733  

Ortalama 9,181 8,928 8,644  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01 
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Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  2,934  0,890öd  

Ekim Zamanı 1  24,134  7,323öd  

Hata1 2  3,296    

Ekim Sıklığı 2  5,974  5,580**  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  9,961  9,305**  

Ekim Normu 2  1,418  1,325öd  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  1,617  1,510öd  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  1,012  0,945öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  0,080  0,075öd  

Hata2 32  1,071    

Genel 53  2,073    

D.K. (%): 13,24 

Tablo 4.7 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına 

ait bakla uzunluğu ortalama değerleri (adet) 

Tablo 4.7’ den de görüldüğü gibi; ekim sıklığı ve ekim sıklığı x ekim zamanı 

interaksiyonu çemen bitkisinde bakla boyu üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak 

belirlenirken; ekim zamanı, ekim zamanı x ekim sıklığı interaksiyonu ve ekim sıklığı x 

ekim normu interaksiyonu istatistiki anlamda önemsiz bulunmuştur. Ekim zamanı, ekim 

sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemen bitkisinde bakla uzunluğu üzerine etki 

ortalamaları Tablo 4.8 ’de ve Şekil 4.2’ de verilmiştir. 

Tablo 4.8’de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bakla uzunluğu (7,38 

cm) yazlık ekime göre (6,04 cm)  % 12 kadar daha yüksek bulunmuştur. Buda bize 

bakla uzunluğu bakımından kışlık ekimin önemli bir avantaj sağlamadığını göstermiştir. 

Buda çemen bitkisinde bakla uzunluğunun büyük ölçüde genotipin kontrolünde 

olduğunu göstermektedir. Çemen tarımında ekim sıklığı ve ekim normu önemli 

agronomik uygulamalardır. Farklı ekim normları bakla uzunlukları üzerinde istatistiki 

anlamda önemli farklılıklar oluşturmamış olmakla birlikte en yüksek bakla uzunluğu 3 

kg/da ‘dan 6,99 cm ile elde edilmiştir. En düşük bakla uzunluğu ise 5 kg/da’dan 6,42 

cm olarak elde edilmiştir. Farklı sıra arası mesafelerde ise en fazla bakla uzunluğu ise 

20 cm sıra aralığından 7,39 cm ile elde edilmiş olmasına rağmen en düşükbakla 

uzunluğu ise 60 cm sıra aralığından 6,36cm ile elde edilmiştir.  Ekim zamanlarının 
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ortalaması olarak en yüksek bakla uzunluğu 7,90 cm ile 20 cm sıra aralığından ve 3 

kg/da tohumluk normundan elde edilmiştir.  

 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 9,700  9,000  7,833  8,844  
40 cm 7,667  6,667  6,500  6,944  
60 cm 6,600  6,267  6,200  6,356  

Ortalama 7,989  7,311  6,844  7,381 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 6,100  6,233  5,400  5,911  
40 cm 5,800  6,000  5,767  5,856  
60 cm 6,067  6,167  6,867  6,367  

Ortalama 5,989  6,133  6,011  6,044 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 7,900  7,617  6,617  7,387 A  
40 cm 6,733  6,333  6,133  6,400 B  
60 cm 6,333  6,217  6,533  6,361 B  

Ortalama 6,989 6,722 6,428  
A.Ö.F. (%): Ek.Sık: 3,29, Ek.Zam x Ek.Sık.: 4,64 

Tablo 4.8 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bakla 

uzunluğu ortalamaları (adet) 
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Şekil 4.2 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bakla 

uzunluğu ortalamaları 

 

 

 
 
4.5. Baklada Tohum Sayısı 
 

Bakla başına tohum sayısı çemen bitkisinin verimi üzerinde önemli etkiye sahip 

olan bir karakterdir. Bakla başına tohum sayısı tek bitki verimini artan bakla sayısı ile 

birlikte arttırarak birim alan verimi üzerinde artışa neden olmaktadır. Yürütülen 

çalışmada çemende en yüksek bakla başına tohum sayısını elde etmek amacıyla 

optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait varyans analiz 

tablosu Tablo 4.9’ de verilmiştir. 
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Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  0,442  0,303öd  

Ekim Zamanı 1  1389,282  951,563**  

Hata1 2  1,460    

Ekim Sıklığı 2  4,402  2,079öd  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  7,482  3,533*  

Ekim Normu 2  2,344  1,107öd  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  10,054  4,747*  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  4,499  2,124öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  5,209  2,459öd  

Hata2 32  2,118    

Genel 53  29,185    

D.K. (%): 13,24 

 

Tablo 4.9 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına 

ait baklada tohum sayısı ortalama değerleri (adet) 

 

Tablo 4.9’ dan de görüldüğü gibi; ekim zamanı çemende bakla başına tohum 

sayısı üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak tespit edilmiştir. Ekim zamanı x ekim 

sıklığı interaksiyonu ve ekim sıklığı x ekim normu interaksiyonu ise bakla başına tohum 

sayısı üzerine etkisi önemli (p<0,05) olarak tespit edilmiştir. Ekim sıklığı ve ekim 

normunun bakla başına tohum sayısı üzerine istatistiki anlamda etkili olmadığı 

belirlenmiştir. Ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemende 

bitkide bakla sayısı üzerine etki ortalamaları Tablo 4.10’ de ve Şekil 4.3’ de verilmiştir. 

Tablo 4.10’ de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bakla başına tohum 

sayısı (15,14 adet/bakla) yazlık ekime göre (5,00 adet/bakla)  % 300 kadar daha yüksek 

bulunmuştur. Verim üzerinde önemli etkiye sahip olan bakla başına tohum sayısı için 

kışlık ekimin önemli olduğu görülmektedir. Yazlık ekimden daha düşük bakla başına 

tohum sayısının elde edilmesinin en önemli nedeni yazlık ekimde bitkinin vejetasyon 

döneminin önemli miktarda kısalmasıdır. Özellikle yazlık ekimler için generatif 

dönemin kısa olması ve su, besin elementleri ve sıcaklık bakımından kışlıklara kıyasla 

zayıf gelişmiş bitkilerin strese maruz kalması baka başına tohum sayısında azalmaya 

neden olmuştur. Çemen tarımında optimum sıra aralığında dekara atılacak olan 

optimum miktardaki tohumluk önemli agronomik uygulamalar olarak verim ve kalite 

üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Farklı ekim normları ve sıra aralıkları bitkide 
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bakla başına tohum sayısı üzerinde istatistiki anlamda önemli farklılıklar oluşturmamış 

olmakla birlikte en bakla başına tohum sayısı 4 kg/da ‘dan 10,28 adet/bakla ile elde 

edilmiştir. En düşük bakla başına tohum sayısı ise 3 kg/da’dan 9,66 adet/bakla olarak 

elde edilmiştir. Farklı sıra aralıklarında en fazla bakla başına tohum sayısı üzerine ise 40 

cm sıra aralığından 10,57 adet/bakla ile elde edilmiş olmasına rağmen en düşük bakla 

başına tohum sayısı ise 60 cm sıra aralığından 9,58 adet/bakla olarak elde edilmiştir. 

Ekim zamanlarının ortalaması olarak en yüksek bakla başına tohum sayısı 9,65 

adet/bakla ile 40 cm sıra aralığından ve 4 kg/da tohumluk normundan elde edilmiştir. 

 

 
 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 14,967  15,033  14,267  14,756  
40 cm 16,600  18,533  14,033  16,389  
60 cm 12,567  14,767  15,533  14,289  

Ortalama 14,711  16,111  14,611  15,144 A 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 5,800  4,467  5,833  5,367  
40 cm 3,700  4,333  6,233  4,756  
60 cm 4,300  4,567  5,767  4,878  

Ortalama 4,600  4,456  5,944  5,000 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 10,383  9,750  10,050  10,061  
40 cm 10,150  11,433  10,133  10,572  
60 cm 8,433  9,667  10,650  9,583  

Ortalama 9,656 10,283 10,278  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Zam x Ek.Normu: 4,81, Ek.Zam x Ek.Sık.: 4,64 

 

Tablo 4.10 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına 

ait baklada tohum sayısı ortalamaları (adet) 
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Şekil 4.3 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait 

baklada tohum sayısı ortalamaları 

 
4.6. Bitki Başına Tohum Verimi 
 

Bitki başına tohum verimi, bitkide bakla sayısı, baklada tohum sayısı ve bin 

tohum ağırlığı artışına bağlı olarak değişen ve birim alana verim üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olan bir karakterdir. Yürütülen çalışmada çemende en yüksek bitki başına 

tohum verimini elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı ve ekim 

normu uygulamalarına ait varyans analiz değerleri Tablo 4.11’de verilmiştir. 
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Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  0,390  1,754öd  

Ekim Zamanı 1  68,456  307,797**  

Hata1 2  0,222    

Ekim Sıklığı 2  3,567  6,799**  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  0,072  0,137öd  

Ekim Normu 2  3,345  6,374**  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  4,804  9,155**  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  0,228  0,434öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  0,079  0,151öd  

Hata2 32  0,525    

Genel 53  2,095    

D.K. (%): 13,24 

 

Tablo 4.11 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu  uygulamalarına 

ait bitki başına tohum sayısı ortalama değerleri (adet) 

Tablo 4.11’den de görüldüğü gibi ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu 

çemen bitkisinde bitki başına tohum verimi üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak 

belirlenmiştir. İnteraksiyonların bitki başına tohum verimi özelliği üzerine etkisi ise 

önemsiz bulunmuştur. Ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarının 

çemen bitkisinde bitki başına tohum verimi üzerine etki ortalamaları Tablo 4.12’ de ve 

Şekil 4.4’ de verilmiştir. 

Tablo 4.12’ de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bitki başına tohum 

verimi (3,90 g) yazlık ekime göre (1,64 g)  % 42 kadar daha yüksek bulunmuştur. Buda 

bize bitki başına tohum verimi bakımından kışlık ekimin önemli bir avantaj 

sağlamadığını göstermektedir. Çemende yapılan kışlık ekim bitkilerin daha güçlü bir 

şekilde ve daha erken generatif döneme geçmesine izin vererek daha uzun ve su ve 

besin elementi alımı bakımından daha az stresli bir generatif dönem geçirmesine imkan 

tanımaktadır. Buda bitki başına tom verimin daha yüysek olmasına imkan tanımaktadır. 

Farklı sıra aralarında en yüksek bitki başına tohum verimi 60 cm’de 3,11 g ile elde 

edilirken, en düşük değer ise 20 cm’den 2,27 g ile elde edilmiştir. Farklı ekim normları 

bakından bitki başına tohum verimi değerleri incelenirse en yüksek değer 3 kg/da’dan 

3,19 g olarak elde edilmiştir. En düşük değer ise 5 kg/da’dan 2,33 g olarak elde 
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edilmiştir. Bunun en önemli nedenin birim alanda artan bitki sayısı ile birlikte bitki 

besin elementleri, su ve ışıklanma bakımından artan bitkiler arasındaki rekabetin bitki 

başına tohum verimi düşürmüş olması olarak kabul edilebilir. 

 

 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 4,433  3,467  2,333  3,411  
40 cm 4,533  4,633  3,167  4,111  
60 cm 5,133  4,267  3,100  4,167  

Ortalama 4,700  4,122  2,867  3,896 A 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 1,200  0,933  1,233  1,122  
40 cm 1,700  1,700  1,867  1,756  
60 cm 2,133  1,767  2,267  2,056  

Ortalama 1,678  1,467  1,789  1,644 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 2,817  2,200  1,783  2,267 B  
40 cm 3,117  3,167  2,517  2,933 A  
60 cm 3,633  3,017  2,683  3,111 A  

Ortalama 3,189 A 2,794 AB 2,328 B  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Sık: 3,29, Ek.Normu: 3,41, Ek.Zam x Ek.Normu: 4,81 

 

Tablo 4.12 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bitki 

başına tohum sayısı ortalamaları (adet) 
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Şekil 4.4 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait bitki 

başına tohum sayısı ortalamaları 

 
4.7. Bin Tohum Ağırlığı 

Bin tohum ağırlığı, tarımsal üretimde hasat edilen tohumun iriliğini ifade eden 

bir karakter olup, birim alana yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmede önemli bir 

kriterdir.  Çünkü bitkide bakla sayısı ve baklada tohum sayısı artışı ile birlikte artan bin 

tohum ağırlığı bitki başına tohum verimi ve birim alana tohum veriminde artışa neden 

olmaktadır.  Bu nedenle yapılan agronomik uygulamalarda ve ıslah çalışmalarında bin 

tohum ağırlığını arttırıcı uygulamalar ve karakterler üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

Yapılan çalışmalarda çemen bitkisinde bin tohum ağırlığının artması ile birlikte verimde 

belirli oranda artış meydana geldiği görülmüştür. Yürütülen çalışmada çemende en 

yüksek bin tohum ağırlığını elde etmek amacıyla optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı 

ve ekim normu uygulamalarına ait varyans analiz tablosu Tablo 4.13’de verilmiştir. 
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Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  4,709  4,461öd  

Ekim Zamanı 1  491,415  465,551**  

Hata1 2  1,056    

Ekim Sıklığı 2  19,754  4,265*  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  1,462  0,316öd  

Ekim Normu 2  18,282  3,947*  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  3,152  0,680öd  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  1,112  0,240öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  0,637  0,137öd  

Hata2 32  4,632    

Genel 53  14,007    

D.K. (%): 13,24 

Tablo 4.13 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu  uygulamalarına 

ait bin tohum ağırlığı ortalama değerleri (g) 

Tablo 4.13’ de görüldüğü gibi ekim zamanı çemen bitkisinde bin tohum ağırlığı 

üzerine etkisi çok önemli (p<0,01) olarak belirlenirken; ekim sıklığı ve ekim normunun 

bitkisinde bin tohum ağırlığı üzerine etkisi önemli (p<0,05) olarak bulunmuştur. 

İnteraksiyonların bin tohum özelliği üzerine etkisi ise önemsiz bulunmuştur. Ekim 

zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarının çemen bitkisinde bakla uzunluğu 

üzerine etki ortalamaları Tablo 4.14’de verilmiştir. 

Tablo 4.14’ de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen bin tohum ağırlığı 

(19,40 g) yazlık ekime göre (13,37)  % 69 kadar daha yüksek bulunmuştur. Buda bize 

bin tohum ağırlığı bakımından kışlık ekimin önemli bir avantaj sağlamadığını 

göstermiştir. Çemende yapılan kışlık ekim ile birlikte bitki hem sonbahar ve hem de 

erken ilkbahar yağışlarından faydalanarak vejetatif aksamını daha iyi geliştirmektedir. 

Başta güçlü kökler olmak üzere vejetatif aksam bakımından gelişkin olarak generatif 

döneme geçen bitki bu dönemde tohumlarını daha fazla irileştirme şansı 
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yakalamaktadır. Buna bağlı olarak da kışlık ekimin bin tohum ağırlı değerleri daha 

yüksek olmaktadır. Farklı sıra aralarında en yüksek bin tohum ağırlığı 60 cm’de 17,56 g 

ile elde edilirken, en düşük değer ise 20 cm’den 15,55 g ile elde edilmiştir. Farklı ekim 

normları bakından bin tohum ağırlığı değerleri incelenirse en yüksek değer 3 kg/da’dan 

17,51g olarak elde edilmiştir. En düşük değer ise 5 kg/da’dan 15,56 g olarak elde 

edilmiştir. Bunun en önemli nedenin birim alanda artan bitki sayısı ile birlikte bitki 

besin elementleri, su ve ışıklanma bakımından artan bitkiler arasındaki rekabetin bin 

tohum ağırlığını düşürdüğü olarak kabul edilebilir. 

        

 
 
Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 19,267  18,533  16,933  18,244  
40 cm 19,933  19,267  18,367  19,189  
60 cm 21,300  20,900  20,100  20,767  

Ortalama 20,167  19,567  18,467  19,400 A* 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 14,367  12,333  11,900  12,867  
40 cm 14,900  11,267  12,467  12,878  
60 cm 15,267  14,233  13,567  14,356  

Ortalama 14,844  12,611  12,644  13,367 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 16,817  15,433  14,417  15,556 b  
40 cm 17,417  15,267  15,417  16,033 b  
60 cm 18,283  17,567  16,833  17,561 a  

Ortalama 17,506 a 16,089 ab 15,556 b  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Sık: 3,29, Ek.Normu: 3,41 

 
          Tablo 4.14 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu  uygulamalarına 
ait bin tohum ağırlığı ortalamaları (g) 

 
4.8. Tohum Verimi 

                 Bütün kültür bitkilerinde beslenme açısından birim alandan elde edilecek 

verim miktarı yetiştiricilik açısından çok önemli bir rol oynar (Geçit ve ark., 2009, 

Şehirali ve Özgen, 2010). Dolayısıyla diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi çemende de 

yüksek verimli ve kaliteli ürün elde etmek karlı bir işletmecilik açısından önemlidir. 
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Son yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek verimli, kaliteli çeşitler geliştirilmiş ve 

çiftçimizin hizmetine sunulmuştur (Beyzi, 2011). Bunun yanı sıra sadece genetik 

bakımından yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin elde edilmesi birim alandan yüksek 

verim elde etmede yetersiz kalmaktadır. Optimum verimi elde etmek için en iyi ekim 

sıklığı, ekim zamanı ve ekim normunun belirlenmesi gerekmektedir (Geçit ve ark., 

2009, Kara vd). Çalışmamızda çemende en yüksek verimi elde etmek amacıyla 

optimum ekim zamanı ve ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait varyans analiz 

tablosu Tablo 4.15 ’de verilmiştir. 

 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri 

Tekerrür 2  1480  0,228öd  

Ekim Zamanı 1  141555,712  21810,791**  

Hata1 2  6490    

Ekim Sıklığı 2  477,907  15,788**  

Ek.Zam.x Ek.Sık. 2  104,358  3,447*  

Ekim Normu 2  133,593  4,413*  

Ek.Zam.x Ek.Normu 2  100,382  3,316*  

Ek.Sık.x Ek.Normu 4  69,255  2,288öd  
Ek.Zam.x Ek.Sık.x Ek.Nor. 4  53,285  1,760öd  

Hata2 32  30,271    

Genel 53  2729,367    

D.K. (%): 13,24 

*: %5’te önemli, **: %1’de önemli, ö.d.: Önemli değil 

Tablo 4.15 Çemende ekim zamanı ekim normu ve ekim sıklığının verim üzerine 

etkisine ait varyans analiz tablosu 

Tablodan da görüldüğü gibi; ekim zamanı ve ekim sıklığının verim üzerine etkisi çok 

önemli (p < 0,01) bulunurken, ekim sıklığının verim üzerine etkisi ise %5 düzeyinde 

önemli bulunmuştur. Diğer taraftan ekim normunun verim üzerine etkisi, ekim zamanı x 

ekim sıklığı interaksiyonu ve ekim sıklığı x ekim normu interaksiyonu yine önemli 

(p<0,05) olarak tespit edilmiştir. Ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu 

uygulamalarının çemende verim üzerine etki ortalamaları Tablo 4.16’ de ve Şekil 4.5’ 

de verilmiştir 
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Kışlık  
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 149,533  168,260  164,910  160,901  
40 cm 171,270  177,097  168,577  172,314  
60 cm 166,963  169,023  161,603  165,863  

Ortalama 162,589  171,460  165,030  166,360 A* 
 
 
Yazlık 
Ekim 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 54,297  60,600  58,143  57,680  
40 cm 63,950  63,917  68,823  65,563  
60 cm 67,297  66,680  71,937  68,638  

Ortalama 61,848  63,732  66,301  63,960 B 
 
Ekim 
Zamanı 
Ortalaması 
Olarak 

Ekim  
Sıklığı 

Ekim Normu Ortalama 
3 kg/da 4 kg/da 5 kg/da 

20 cm 101,915  114,430  111,527  109,291 B  
40 cm 117,610  120,507  118,700  118,939 A  
60 cm 117,130  117,852  116,770  117,251 A  

Ortalama 112,218 b 117,596 a 115,666 ab  
A.Ö.F. (%): Ek. Zam.: 10,01, Ek.Sık: 3,29, Ek.Normu: 3,41, Ek.Zam x Ek.Normu: 
4,81, Ek.Zam x Ek.Sık.: 4,64 

Tablo 4.16 Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait 

verim ortalamaları (kg/da) 

Tablo 4.16 ’de gösterildiği gibi kışlık ekimden elde edilen çemen verimi (166,360 

kg/da) yazlık ekime göre (63,960 kg/da) yaklaşık 3 kat daha verim sağlamıştır. 

Dolayısıyla buradan da kışlık ekimin verim üstünlüğü diğer bir deyişle çemende kışa 

dayanmayla birlikte uzun vejetasyon süresinin verimde meydana getirdiği yaklaşık 3 kat 

verim artışı görülmüştür. Nitekim yapılan araştırmalarda çemende kışlık ekimin yazlık 

ekim üzerine üstün olduğu vurgulanmıştır (Tamkoç ve ark., 1997, Arslan ve ark., 

1989a, Özdemir, 1999, Aydın, 2010, Tunçtürk ve Çiftçi, 2011). Yine (Arslan ve ark., 

1989a) yaptıkları araştırmada kışlık ekilen çemende verim ve verim unsurlarının gözle 

görülür şekilde yüksek olduğunu vurgulamışlardır. Çemende ekim sıklığı ve ekim 

normu önemli agronomik uygulamalardır. En fazla ekim sıklığı 40 ve 60 cm ekim 

sıklığı uygulamalardan (sırasıyla 118,939 kg/da ve 117,251 kg/da) elde edilmiş 

olmasına rağmen 40 cm ekim sıklığı tavsiye edilebilecek uygulama olarak öne 

çıkmıştır. Aynı şekilde en fazla çemen verimi 4 ve 5 kg/da ekim normundan (sırasıyla 

117,596 kg/da ve 115,666 kg/da) elde edilmesine rağmen 4 kg/da ekim normu tavsiye 

edilebilecek ekim normu olarak belirlenmiştir. Çalışmamızla benzer şekilde yapılan 
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çalışmalarda da optimum ekim sıklığı ve ekim normunun belirlenmesinin çemende 

gerek tohum sarfiyatının azaltılması ve gerekse birim alandan en yüksek verimin 

alınması açısından önemli olduğu vurgulanmıştır (Boran, 2011, Tunçtürk ve Çiftçi, 

2011, Özel ve ark., 2008, Tokbay, 2007).Çalışmamızda ekim zamanı x ekim sıklığı 

interaksiyonu önemli bulunmuştur. Bunun sebebi her iki ekim zamanında 40 ve 60 cm 

ekim sıklıklarından alınan verimler benzer bir eğilim gösterirken, kışlık ekimde 20 

cm’deki ekim sıklığında alınan verimler yazlık 20 cm’de farklılık göstermiştir, bu da 

interaksiyonun önemli çıkmasına sebep olmuştur. Diğer taraftan kışlık ekimde 3 kg/da 

ekim normundan elde edilen verim, 4 ve 5 kg/da ekim normlarından elde edilen 

verimlerden oldukça düşük olmasına rağmen yazlık uygulamada bu farkın görülmemesi 

ekim zamanı x ekim normu interaksiyonun %5 düzeyinde önemli çıkmasına sebep 

olmuştur. (Tablo 4.16 ve Şekil 4.5)  

Şekil 4.5. Çemende ekim zamanı, ekim sıklığı ve ekim normu uygulamalarına ait verim 

ortalamaları 

Çalışmamızda elde edilen tohum verimi değerleri 54,597-177.097 kg/da arasında 

değişmiş olup, değerlerimiz Tunçtürk ve Çiftçi (2011)’nin bildirdiği 57,26-110,16 kg/da 

değerleri, Aydın (2010)’nın bildirdiği 20,1-106,8 kg/da değerleri, Kan ve Mülayim 

(2006)’in bildirdiği 63,78 kg/da değeri, Yılmaz ve Telci (1999)’nin bildirdiği 19,7-

128,6 kg/da değerleri, Ayanoğlu ve Mert (1999)’nın bildirdiği 132,32 kg/da değeri, 
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Yılmaz ve Akdağ (1994)’ın bildirdiği 90,3 kg/da değeri, Mohamed (1990)’ın bildirdiği 

159,5 kg/da değeri, Arslan ve ark. (1989a)’nın bildirdiği 75,7-112,8 kg/da değerleri, 

Fansa (1987)’nın bildirdiği 86,25 kg/da değeri, Arslan ve ark. (1989b)’nın bildirdiği 

63,0-87,4 kg/da değerleri ve Rao ve ark. (1983)’nın bildirdiği 66,4 kg/da değerleri ile 

uyum göstermiştir. 

Diğer taraftan değerlerimiz Basvana ve Pandita (1989)’nın bildirdiği 150,0-271 kg/da 

değerlerinden, Özel ve ark. (2008)’nın bildirdiği 270,47-412,90 kg/da değerleri, 

Boran(2011)’nın bildirdiği 275,32 kg/da değeri ve Beyzi (2011)’nin bildirdiği 176,03-

194,30 kg/da değerlerinden düşük bulunurken, Elçi (2010)’nin bildirdiği 26,1-50,2 

kg/da değerlerinden de yüksek bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda dekara tohum 

veriminde meydana gelen varyasyonun sebepleri arasında ekolojik farklılıklar, 

çalışmada kullanılan genotiplerin farklılığı ve birim alandaki bitki sıklığının etkili 

olduğu söylenebilir. 
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BÖLÜM 5 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Yapılan çalışma sonucunda en yüksek bitki boyu kışlık ekimlerde 4kg/da ekim normu 

ve 40 cm sıra arasında, 62,997 cm, alınmıştır. Yazlık ekimlerde ise en yüksek değer, 

20,767, 60 cm sıra arası ve 5 kg/da tohumluk miktarında alınmıştr. Ayrıca bitki boyu 

üzerinde ekim zamanı ve ekim sıklığı, arasında önemli bir etkileşim olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 Bitkide dal sayısı ile ilgili yapılan ölçümler ve analizler sonucunda ise kışlık ekimlerde 

en yüksek değer 20 cm sıra arası ve 3kg/da tohumluk miktarında, yazlık ekimlerde ise 

20 cm sıra arasında 4 kg/da ve 5kg/da tohumluk miktarlarında alınmıştır. Ekonomik 

değer bakımından yazlık ekimlerde 4kg/da önerilmektedir.  

Bakla sayısı ile ilgili yapılan ölçüm ve analizler sonucunda en yüksek bakla sayısı 

değeri kışlık ekimlerde 40 cm sıra arasında 4kg/da tohumluk miktarında, yazlık 

ekimlerde ise 40 cm sıra arası ve 3kg/da tohumluk miktarında alınmıştır. 

 Bakla uzunluğu ölçümlerinde ise kışlık ekimlerde en yüksek değer 20 cm sıra arası ve 

3kg/da ekim normunda, yazlık ekimlerde ise 60 cm sıra arası ve 5 kg/da ekim normunda 

en yüksek değer elde edilmiştir. Ayrıca tohumluk miktarı üzerinde öenmli olarak ekim 

zamanı ve ekim sıklığı etkileşimi ile karşılalışmıştır.  

Yapılan ölçümler ve analizler sonucunda kışlık ekimlerde 40 cm sıra arasında 4 kg/da 

tohumluk mikarında, yazlık ekimlerde ise 40 cm sıra arasında 5 kg/da tohumluk 

miktarında en yüksek baklada tohum sayısı değerleri bulunmuştur. Ayrıca ekim zamanı 

ve ekim normu arasındaki etkileşimin baklada tohum sayısı üzerine önemli olduğu 

görülmüştür.   

Bitki başına tohum verimi değerleri için yapılan ölçüm ve analizlerde ise en yüksek 

değer kışlık ekimlerde 40 cm sıra arasında 3 kg/da tohumluk miktarı, yazlık üretimlerde 

ise 60 cm sıra arasında 3 kg/da tohum miktarı ile en yüksek değerler elde edilmiştir. 
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Ekim zamanı ve ekim normunun bitki başına tohum veriminde önemli bir faktör olduğu 

görülmüştür.  

Bin tohum ağırlığı noktasında yapılan ölçümler ve analizler sonucunda kışlık ekimlerde 

en yüksek değer 60 cm sıra arasında 3 kg/da tohumluk miktarında görülmüştür. Yazlık 

ekimlerde ise 60 cm sıra arasında 3 kg/da tohumluk miktarında görülmüştür.  

Kışlık üretimlerde en yüksek tohum verimi 40 cm sıra arasında, 4kg/da ekim normunda 

elde edilmiştir. Yazlık üretimlerde ise en yüksek tohum verimi 60 cm sıra arasında, 

5kg/da ekim normunda alınmıştır. Ayrıca ekim zamanı ve ekim sıklığı, ekim zamanı ve 

ekim normu ve ekim sıklığı ve ekim normu arasında etkileşim görülmüştür. Ancak bu 

etkileşimlerden ekim sıklığı ve ekim normu önemli bulunmamıştır.  

Ticari olarak tohum veriminin önemli olduğu göz önüne alındığı zaman kışlık ekimlerin 

daha kazançlı olduğu görülmektedir. Kışlık üretimlerde sıra arasının ve tohumluk 

miktarının artırılması tohum verimini artırmamaktadır. Bu nedenle sıra arası ve 

tohumluk miktarının optimum noktasının bulunması gerekmektedir. Ancak yazlık 

üretimlerde su rekabeti nedeniyle sıra arasının artırılması verimi artırmaktadır. Ayrıca 

kışlık ve yazlık ekimlerde tohumluk miktarının artırılması verimi etkilememektedir. 

Çemen bitkisinin yazlık üretimleri yeşil gübre olarak değerlendirilebilir.  
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