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 ÖZET 

 Bu ara trma Van ekolojik ko ullarnda farkl ekim yöntemleri (sraya, ekim derinli ine serpme ekim ve 90°lik
çapraz ekim yöntemi) ve ekim sklklarnn (450, 550 ve 650 tohum m-2) �Tir� bu daynda (Triticum aestivum L.
ssp vulgare Vill. v. leucospermum Körn) tane verimi, baz verim ö eleri ve yabanc otlar üzerine etkilerini
belirlemek amacyla 2006-07 ve 2008-09 k lk yeti tirme döneminde yürütülmü tür. Ara trmada, 90 lik çapraz
ekim yönteminin yabanc ot yo unlu u üzerine önemli etkide bulunmad  ve yabanc ot biyomasnn azaltlmas
açsndan etkili bir yöntem olabilece i tespit edilmi tir. Bununla birlikte ekim sklklar açsndan yüksek tohumluk
miktarnn yabanc ot yo unlu unda önemli azalmalara neden olmad , özellikle yabanc ot biyomasn önemli
derecede azaltt  belirlenmi tir. Ara trma sonuçlar tane verimi ve di er verim ö eleri bakmndan ele alnd nda,
uygulanan ekim sklklar ve ekim yöntemlerinin incelenen tüm özellikleri önemli derecede etkiledi i tespit
edilmi tir. En yüksek tane verimi 650 tohum m-2 ekim skl  ve 90°lik çapraz ekim yönteminden elde edilmi tir. 

Anahtar sözcükler: Bu day; Ekim yöntemi; Ekim skl ; Yabanc ot; Verim 
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 ABSTRACT  

 This research was conducted to determine the effects of different sowing rates (450, 550 and 650 seed m-2) and
sowing methods (sowing to the rows, broadcasting to seeding depth and contrary rows with 90°) on weeds, grain
yield and some yield components of wheat local �Tir� variety (Triticum aestivum L. ssp vulgare Vill. v.
leucospermum Körn)  under  dryland  condition  of  Van in  2006-07 and 2008-09  winter growing  seasons.   It was 
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 found that contrary rows with 90° unaffected to reduce weeds density but it was highly effective sowing methods to
decrease weeds biomass. However, higher seeding rates, in the current study, reduced insignificantly weeds 
density, but it reduced weed biomass. In the current study, sowing methods and seeding rates significantly affected
grain yields and yields components. The highest grain yield was obtained 650 seed m-2 and sowing to contrary rows 
with 90°. 

Keywords: Wheat; Sowing method; Sowing density; Weed; Yield 
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1. Giri  
Ülkemizde insan beslenmesinde önemli bir yere 
sahip olan bu day, Van Gölü çevresinde en fazla 
üretimi yaplan tahl cinsidir. Özellikle so uk ve 
kurak gibi iki temel çevresel etmenin egemen 
oldu u ve kuru tarm sisteminin uyguland  
Van�da bu dayn ekim alan 252 bin hektar, 
üretimi 415 bin ton ve tane verimi ise 165 kg da-1 

dr (TKB 2010). 
Karasal iklimin hâkim oldu u yörede 

i lenebilen arazilerin çok parçal olu u, teknik 
bilgi yetersizli i, iklim ve co rafik faktörler tane 
veriminde istenen düzeye ula lmasn 
engellemektedir. Tahllarda birim alandaki fertil 
ba ak says, ba akta tane says ve ba akta tane 
verimi gibi faktörler birim alandaki tane verimine 
do rudan etkili olup, bitki skl na göre de i en 
de erlerdir. Bu nedenle çevreye ve çe ide göre en 
uygun bitki skl nn belirlenmesi oldukça 
önemlidir. Ancak birim alana atlacak tohumluk 
miktar ve tohumlu un tarlaya tek düze bir ekilde 
da lm da önemlidir. Her bitki için e it geli me 
alannn bulunmas, bitkinin büyüme ve 
geli mesiyle birlikte birim alan tane veriminin 
arttrlmas açsndan da önemlidir. 

Bunun yannda tane verimini ve kaliteyi 
artrabilmek için yabanc otlarla mücadele etmek 
zorunludur. Yabanc otlar di er kültür alanlarnda 
oldu u gibi bu day üretim alanlarnda da önemli 
ekonomik kayplara neden olmaktadr. Ülkemizde 
bu dayda yabanc otlarla mücadele yaplmamas 
durumunda olu acak verim kaybnn %27, Do u 
Anadolu Bölgesi�nde ise %24 civarnda oldu u 
bilinmektedir (Güncan 1972). Bu rakamlardan 
yola çklarak Van�da da verim kaybnn yüksek 
oldu u tahmin edilebilir. Van�da yaplan farkl 
çal malarda yabanc otlarn bu dayda önemli 
ölçüde sorun oldu u Tepe (1989) ve Tepe & Kaya 

(1995) tarafndan tespit edilmi  olup, yabanc ot 
tohumlarnn önemli ölçüde bu day tohumlu una 
kar arak yayld  da Tepe (1998) tarafndan 
bildirilmi tir. Ayrca, yabanc otlar hasad 
zorla trarak, hastalk ve zararllara konukçuluk 
ederek de dolayl yoldan zarar vermektedirler 
(Murray et al 1994). 

Bu dayda yabanc ot mücadelesinde özellikle 
farkl ekim yöntemleri ve ekim sklklarnn etkili 
oldu u çe itli ara trmalarla ortaya konmu tur. 
Turk & Tawaha (2003) k lk bu dayda ekim 
skl  (100, 120 ve 140 kg ha-1) arttkça tane 
verimi ve metrekarede ba ak saysnn artt n; 
ba akta tane says, ba akta tane a rl  ve bin 
tane a rl nn azald n ve uygulanan yüksek 
ekim sklklarnn yabanc otlarla rekabette etkili 
oldu unu bildirmi lerdir. Weiner et al (2001) 
bu dayda sra aral  daraldkça ve ekim skl  
arttkça yabanc ot biyomasnn azald n ve tane 
veriminin artt n tespit etmi lerdir. Bu dayda iki 
farkl ekim yöntemi (sraya ve 45°lik aç ile 
kesi en çapraz ekim) ve üç farkl ekim skl nn 
(10, 12.5 ve 15 kg da-1) yabanc ot kontrolü ve 
tane verimi üzerine etkilerini belirlemek amacyla 
yaplan bir ba ka çal mada, çapraz ekim yöntemi 

ve 15 kg da-1 ekim skl nda en yüksek tane 
veriminin elde edildi i ve yabanc ot 
yo unlu unun da önemli oranda azald  tespit 
edilmi tir (Panwar et al 1989). Johri et al (1992) 
bu dayda iki farkl sra aral  (15 ve 22.5 cm), iki 
farkl ekim skl  (10 ve 15 kg da-1) ve iki farkl 
ekim yönteminin (sraya ve çapraz) tane verimi 
üzerine etkilerini ara trdklar çal malarnda en 
yüksek tane veriminin 15 cm sra aras, 15 kg da-1 
ekim skl  ve çapraz ekim yönteminde elde 
edildi ini ve ayrca yabanc ot orannn bu 
uygulama ile azald n bildirmi lerdir. 

Erzurum ko ullarnda bu dayda ekim 
yöntemlerinin verim ve baz agronomik 
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karakterlere etkisinin ara trld  bir ba ka 
çal mada, serpme ekimde en dü ük, baskl 
mibzerle ekimde ise en yüksek tane veriminin 
elde edildi i bildirilmi tir (Öztürk & Ça lar 
2001). Olsen et al (2006), bu dayda artan ekim 
skl  ve tek düze tohum da lmnn yabanc ot 
biyomas ve verim kaybnda azalmaya neden 
oldu unu belirlemi lerdir. Çoruh & Bulut (2008), 
Erzurum ko ullarnda k lk, dondurma ve yazlk 
ekimi yaplan bu day çe itlerinde yabanc otlarn 
kuru a rlklar, yo unluklar ve rastlama 
sklklar üzerine etkilerini ara trdklar 
çal malarnda, k lk ve dondurma ekimde 
yabanc ot rekabetinin daha az oldu unu 
belirlemi lerdir. Wood et al (2003), k lk 
bu dayda farkl ekim sklklarnn (250, 350, 450 
tohum m-2), ekim skl  arttkça metrekarede bitki 
says ve metrekarede ba ak saysnn artt n 
fakat ba akta tane says ve bin tane a rl nn 
azald n bildirmi lerdir. Fang et al (2010), farkl 
ekim sklklarnn (225, 280, 340 tohum m-2) 
bu dayda kuru madde birikimi ve tane verimi 
üzerine etkilerini ara trdklar çal malarnda, 
ekim skl nn art  ile birlikte ba ak 
yo unlu unun artt n, her bir karde teki ba ak 
says ve bin tane a rl nn azald n, ekim 
skl  arttkça ba aklanma sonras kuru madde 
birikiminin de artt n bildirmi lerdir. Normal 
mibzer ve tir mibzerini kar la tran Ylmaz & 
Sepeto lu (1996), ekim yöntemlerinin m2'de 
ba ak says, ba aktaki tane says ve tane 
verimine etkisinin önemli olmad n, fakat tir 
ekim yönteminin tane a rl n önemli derecede 
artrd n belirlemi lerdir. Yine ayn ekolojide 
yaplan bir ba ka çal mada tir bu dayn serpme, 
normal mibzer ve tir mibzeri ile eken Ylmaz & 
Akyürek (1991), tane veriminin ekim 
yöntemlerine göre srasyla 105.1, 129.5 ve 144.0 
kg da-1 oldu unu bildirmi lerdir.  

Yürütülen bu çal mann amac, Van ekolojik 
ko ullarnda farkl ekim yöntemleri (sraya, ekim 
derinli ine serpme ekim ve 90°lik çapraz ekim 
yöntemi) ve ekim sklklarnn (450, 550 ve 650 
tohum m-2) �Tir� bu daynda (Triticum aestivum 
L. ssp vulgare Vill. v. leucospermum Körn) tane 
verimi, baz verim ö eleri ve yabanc otlar üzerine 

etkilerini belirlemek; böylece kültürel yöntemler 
kullanarak hem yabanc otlar kontrol etmek, hem 
de bu dayn verimini arttrmaktr. 

2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
Ara trma 2006-2007 ve 2008-2009 yllarnda 
Yüzüncü Yl Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Ara trma Uygulama Deneme arazilerinde 
yürütülmü  ve bölgeye adapte olmu  �Tir� 
bu day (Triticum aestivum L. ssp vulgare Vill. v. 
leucospermum Körn) kullanlm tr. Geni  bir 
havza olan Van gölü çevresinde daha çok kar k 
populasyon niteli inde olan tir bu day 
yeti tirilmektedir. 

Ara trmann yürütüldü ü Van iline ait baz 
iklim de erleri Çizelge 1�de verilmi tir (DM  
2009). Denemenin yürütüldü ü döneme ait Van 
ilinin uzun yllar iklim ortalamalar ile 2006-07 ve 
2008-09 yllarna ait de erler kar la trld nda; 
uzun yllar ortalamasna göre yllk toplam ya   
miktar 323.4 mm iken, denemenin yürütüldü ü 
birinci ylda 355.9 mm, ikinci ylda ise 453.2 mm 
olmu tur. lk ylda Ocak ve ubat aylarnda alnan 
ya   miktar 28.7 mm iken, ikinci ylda ayn 
aylara ait toplam ya   miktar 92.1 mm olarak 
belirlenmi tir. Buna kar lk Nisan aynda alnan 
ya   birinci ylda daha fazla olmu tur. Ortalama 
scaklk de erleri ilk ylda 8.2°C, ikinci ylda ise 
8.0°C olarak uzun yllar ortalamasndan daha 
yüksek olarak gerçekle mi tir. Nispi nem 
bakmndan ise denemenin yürütüldü ü ilk ylda 
ortalama de erler, ikinci yl ve uzun yllar 
ortalamasndan daha yüksek olarak belirlenmi tir. 
Deneme alan topraklarndan ekim zamannda, 0-
20 ve 20-40 cm derinlikte alnan toprak örnekleri 
Yüzüncü Yl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü laboratuarnda analize tabi tutulmu  ve 
sonuçlar Çizelge 2�de verilmi tir. Ara trma alan 
topraklar killi-tnl yapda olup, hafif alkali 
reaksiyonludur. Kaçar (1995)�a göre deneme alan 
topraklar organik madde ve azot bakmndan 
yetersiz, fosfor bakmndan ise orta düzeydedir 
denilebilir. 

2.2. Yöntem 

Ara trma tesadüf bloklarnda bölünmü  parseller 
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Çizelge 1-Ara trma yerinin 2006-2007, 2008-2009 yeti tirme dönemleri ve uzun yllara (1979-2009) ait 
baz iklim de erleri (DM  2009) 
Table 1-Some meteorological data for the growing seasons of 2006�07, 2008�09, and long-term (1979-2009) 
averages in Van 

 Ya  , mm Ortalama scaklk,°C Nispi nem, % 
Aylar 2006-07 2008-09 UYO* 2006-07 2008-09 UYO 2006-07 2008-09 UYO 
Eylül - 44.7 15.4 18.0 18.3 16.3 46.2 39.6 55.2 
Ekim 46.9 56.6 49.6 11.6 11.0 10.3 56.5 60.5 63.2 
Kasm 49.3 21.0 47.5 3.0 4.9 4.3 61.2 60.5 67.0 
Aralk 44.2 36.7 32.1 -3.4 -1.8 -1.1 66.7 62.6 69.0 
Ocak 18.1 42.9 41.9 -4.6 -3.9 -3.6 68.0 67.6 69.0 

ubat 10.6 49.2 35.4 -0.9 0.1 -3.5 69.7 69.1 64.0 
Mart 35.0 74.8 46.2 3.0 1.9 0.5 67.1 63.2 57.0 
Nisan 86.8 47.1 57.5 5.9 6.5 7.0 68.0 57.0 50.0 
Mays 27.3 31.9 40.5 15.7 13.2 13.0 60.5 46.4 44.0 
Haziran 9.1 27.1 16.8 19.9 17.6 17.8 56.6 47.8 41.0 
Temmuz 28.6 21.2 5.5 22.7 21.2 22.0 54.5 44.0 43.0 
Toplam 355.9 453.2 323.4       
Ortalama    8.2 8.0 7.5 67.5 56.2 56.6 
*
UYO; Uzun yllar ortalamas 

 
Çizelge 2-Deneme alan topraklarnn baz kimyasal ve fiziksel özellikleri 
Table 2-Selected physical and chemical properties of the trial soils 

Derinlik, cm Tekstür pH Toplam tuz, % Kireç,% Organik madde, % Toplam azot, % Yaray l P, mg kg-1

0-20 Killi-Tn 7.80 0.021 17.90 1.85 0.092 6.71 
20-40 Killi-Tn 7.70 0.019 13.20 1.81 0.086 4.22 

 

deneme desenine göre dört tekrarlamal olarak 
yürütülmü tür. Deneme alannn ikinci ylda 
(2007-2008) çobanlar tarafndan otlatlmas 
sonucunda tüm parsellerde telafisi mümkün 
olmayan zararlar meydana gelmi tir. Bitkilerin bu 
haliyle de erlendirmeye alnamayaca  
belirlenerek yürütülen çal ma iptal edilmi  ve 
ara trma 2008-2009 döneminde yeniden 
tekrarlanm tr. Her iki ylda da parsel boyutlar 5 
X 2 m (10 m2) olarak belirlenmi tir. Ekimler 20 
cm sra aralklar ile 10 sra olarak ilk yl 21 Ekim 
2006, ikinci yl ise 30 Ekim 2008 tarihlerinde 
yaplm tr. 

Ekimden önce 6.4 kg da-1 P2O5 ve 2.5 kg da-1 
azot (N) hesab ile DAP (%18 N %46 P2O5) 
gübresi elle serpilerek topra a kar trlm tr. 
Sapa kalkma döneminde ise tüm parsellere 3.5 kg 
da-1 N gelecek ekilde amonyum sülfat gübresi 
(%21 N) uygulanm tr. Ara trma sulanmayan 
ko ullarda yürütülmü tür. 

Ara trmada ekim sklklar ana parsellere 

yerle tirilmi  450 tohum m-2 (ES1), 550 tohum m-

2 (ES2) ve 650 tohum m-2 (ES3) olmak üzere üç 
farkl ekim skl  (ES) kullanlm tr. Ekim 
sklklarnn belirlenmesinde daha önce yörede 
yaplan çal malar (Sönmez et al 1999, Kaydan & 
Ya mur 2008, Ya mur & Kaydan 2008) temel 
alnm tr.  Ekim yöntemi olarak sraya ekim 
(EY1), ekim derinli ine serpme ekim (EY2) ve 
90°lik aç ile kesi en çapraz ekim (EY3) olmak 
üzere üç farkl ekim yöntemi uygulanm  ve ekim 
yöntemleri (EY) alt parsellere yerle tirilmi tir. 
Sraya ekim yöntemi uygulamasnda 20 cm sra 
aras mesafede markörle çizilen çizgiler çapa ile 
açlarak tohumlar ekilmi tir. 90°lik aç ile kesi en 
çapraz ekimlerde ise parselde 20 cm aralkl ve 
90° açlarla kesi en çiziler açlarak, ekim skl  
miktarna göre kullanlacak tohumlu un yars 
normal sralara di er yars da çapraz sralara 
ekilmi tir. Üçüncü ekim yöntemi olan ekim 
derinli ine serpme ekimde ise; parselin 5 cm 
kalnl ndaki toprak katman bo altlarak, 
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homojen bir ekilde tohum serpildikten sonra 
üzeri ayn toprak ile kapatlm tr. 

Yabanc ot yo unlu unu belirlemek amacyla, 
sapa kalkma döneminde her bir parselin üç ayr 
yerinden o parseli temsil edecek ekilde, alan bir 
metrekare olan demir bir çerçeve kullanlarak 
yabanc ot saymlar yaplm tr. Bu esnada 
toplanan yabanc ot örnekleri uygun ekilde 
kurutulup Bitki Koruma Bölümü Herbaryumu�na 
getirilmi  ve te hisleri yaplm tr. Biyomaslarn 
belirlemek amacyla bir metrekarelik çerçeve 
alan içinde kalan yabanc otlar toprak yüzeyinden 
kesilerek laboratuara getirilmi  ve 70°C scaklkta 
48 saat süreyle kurutma dolabnda kurutulduktan 
sonra tartlm lardr. 

Her iki ylda da bu dayn verim ve verim 
kriterleri ile ilgili olarak yaplan gözlem, ölçüm ve 
tartmlar sraya ve 90°lik çapraz ekimlerde her 
parselin kenarlarndan birer sra ve parsel 
ba larndan 50� er cm�lik ksm kenar tesiri olarak 
atldktan sonra kalan parsel alannda; ekim 
derinli ine serpme ekim yönteminde ise 
kenarlardan 20� er cm, parsel ba larndan 50� er 

cm�lik ksm atldktan sonra kalan alanda 
gerçekle tirilmi tir. Her parselden seçilen 10 
bitkinin ana saplar ba aklanma devresinde 
etiketlenmi , hasat zamannda ana saplar 
etiketlenmi  bu bitkiler kökleri ile sökülerek ayn 
bitkilerde ölçüm, saym ve tartmlar yaplm tr. 
Ara trmada verim ve verim kriterleri ile ilgili 
verilerin elde edilmesinde Geçit (1982) tarafndan 
kullanlan yöntemler esas alnm tr. 

Çal mada elde edilen verilerde, tesadüf 
bloklarnda bölünmü  parseller faktöriyel deneme 
deseninde varyans analizi yaplm tr. Faktörlerin 
etkilerinin istatistik önemli bulundu u 
durumlarda, gruplar arasndaki farkllklar Duncan 
testiyle P<0.05 seviyesinde kar la trlm tr. 
statistik analizlerde MSTATc bilgisayar analiz 

paket programndan yararlanlm tr.  

3. Bulgular ve Tart ma 
3.1. Yabanc ot yo unlu u 
Deneme alannda bulunan yabanc otlar ve 
yo unluklar Çizelge 3�de verilmi tir. Her iki 
ylda da yabanc otlar yo unluklar 

Çizelge 3-Deneme alanndaki önemli yabanc otlar ve yo unluklar (2007 ve 2009) 
Table 3-Major weed species and average densities in trials (2007 and 2009) 

Yabanc otlar Ortalama yo unluk,bitki m-2 
Bilimsel ismi Türkçe ismi 2007 2009 
Aegilops cylindrica Host. Sakal otu, yabani bu day 1.7 5.0 
Adonis aestivalis L. Yaz kanavc otu, kandamlas 1.4 0.0 
Alyssum desertorum Stapf. Küçük ta  otu 1.0 0.0 
Anchusa azurea Miller talyan s rdili 0.4 0.2 
Anthemis sp. Papatya 0.3 0.0 
Buglossoides arvensis (L.) Johnst. Ta kesen otu, sedef otu 0.4 1.9 
Centaurea depressa Bieb. Yatk gökba  11.3 43.3 
Ceratocarpus arenarius L. - 0.0 101.1 
Ceratocephalus testiculatus (Crantz) Roth Kaba tüylü dü ün çiçe i 8.0 0.8 
Cnicus benedictus L. evketi bostan 0.7 0.3 
Geranium tuberosum L. Yumrulu turnagagas 2.6 0.2 
Gypsophyla bicolor (Freyn et Sint.) Grossh. Alç otu, ya l ot, çöven 0.1 0.8 
Hypecoum pendulum L. Sarkk meyveli yavrua z 49.5 0.0 
Muscari sp. Arap sümbülü, misk so an 0.3 0.0 
Neslia paniculata (L.) Desv. Toplu i ne hardal 4.4 0.2 
Papaver sp. Gelincik 5.8 0.6 
Polygonum sp. Çobande ne i 13.8 0.0 
Ranunculus arvensis L. Tarla dü ün çiçe i 0.8 0.0 
Roemeria hybrida (L.) DC. Mor gelincik 10.1 3.6 
Salsola ruthenica Iljin Soda otu 3.1 1.5 
Trigonella monantha C. A. Meyer Tek çiçekli kokulu yonca 0.3 0.0 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Geni  yaprakl ptrak 0.0 0.2 
Vicia sp. Fi  0.2 0.1 
Toplam  116.4 159.7 
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bakmndan farkllk göstermi tir. lk ylda 
Hypecoum pendulum L. Polygonum sp., Roemeria 
hybrida (L.) DC. ve Centaurea depressa Bieb.; 
ikinci ylda ise Centaurea depressa Bieb. ve 
Ceratocarpus arenarius L. türleri en yo un 
yabanc ot türleri olarak belirlenmi tir. Yabanc ot 
yo unlu u bakmndan yllar arasnda fark 
istatistiki olarak önemsizde olsa, toplam yabanc 
ot yo unlu u ilk yl 116.4 bitki m-2, ikinci yl ise 
159.7 bitki m-2 olmu tur. Burada, yabanc ot 
yo unlu unun birinci ylda, ikinci yla nazaran 
daha dü ük oldu u görülmektedir. Bu durumun 
yllar arasndaki iklim de erleri farkllklarndan 
kaynakland  söylenebilir (Çizelge 1). Zira 
denemelerin yürütüldü ü bölge birinci yl 355.9 
mm ya   alrken, ikinci yl 453.2 mm ya   
alm tr. 

Yabanc ot yo unlu u bakmndan ara trma 
sonuçlar incelendi inde ekim sklklar, ekim 
yöntemleri ve hatta ekim sklklar ile ekim 
yöntemleri interaksiyonu istatistikî olarak 
önemsiz bulunmu tur (Çizelge 4). Ara trmaya 
konu olan ekim yöntemleri ve ekim sklklar 
yabanc ot yo unlu unu önemli derecede 
de i tirmemi tir. Bu durum farkl ekim yöntemi 
ve ekim sklklarnn bu day tarlasnda yabanc ot 
çk n etkilemedi ini göstermektedir. Oysa bir 
çok ara trc, artan ekim sklklarnda yabanc 
otlarn rekabet güçleri azalaca ndan 
yo unluklarnn da azald n bildirmektedir. 
Nitekim, Ross & Harper (1972) ve Kirkland 
(1993) ekim skl  art yla orantl olarak 
yabanc ot yo unlu unun azald n 
belirtmi lerdir.  

Çizelge 4-Ekim skl  ve ekim yöntemlerinin yabanc otlarn yo unlu u ve biyomas üzerine etkisi 
Table 4-Effects of sowing methods and sowing densities on weed densities and weed biomass 

Yabanc ot yo unlu u, bitki m-2 Yabanc ot biyomas, kg da-1 
Yllar (Y) Yllar 

Ekim Yöntemi (EY) Ekim skl  (ES), 
tohum m-2 

2006-07 2008-09
EY ES Ort 

2006-07 2008-09 
EY ES Ort 

 450 127.5 148.8 138.1  142.3 106.0 124.2 d 
Sraya 550 116.8 172.8 144.7  167.7   72.5 120.1 e 

 650 129.8 175.8 152.7  196.2   70.3 133.2 c 
 450 109.8 136.0 122.8  163.7 137.0 150.3 a 

Serpme 550 133.3 183.3 158.2  202.6   97.0 149.7 a 
 650 81.8 161.5 121.6  183.3 101.3 142.3 b 
 450 119.0 134.8 126.9  143.8   82.5 113.1 f 

Çapraz 550 127.5 191.9 159.5  139.5   54.0   96.7 g 
 650 101.8 132.3 117.0    95.4   40.0   67.6 h 

SEM  21.0   11.5  
Ana etkiler    
2006-2007   116.4 159.4 a 
2008-2009   159.7   84.5 b 

 Sraya  145.3 125.8 b 
 Serpme  134.3 147.4 a 
 Çapraz  134.5   92.5 c 
  450 129.3 129.2 
  550 154.3 122.2 
  650 130.5 114.3 

P de erleri    
Y  0.108 <0.001 
EY  0.094 <0.001 
ES  0.171 0.249 
Y×EY  0.439 0.354 
Y×ES  0.421 0.015 
EY×ES  0.321 0.023 
Y×EY×ES  0.438 0.051 

a-h: Ayn sütunda ilgili faktöre ait farkl harfleri ta yan ortalamalar arasndaki farkllklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05)
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3.2. Yabanc ot biyomas 

Ara trma sonuçlar yabanc ot biyomas 
yönünden incelendi inde, ekim sklklarnn tek 
ba na etkisi istatistikî önemli bulunmazken, ekim 
yöntemleri (P<0.001) ve ekim sklklar  ekim 
yöntemleri interaksiyonu (P<0.05) önemli 
bulunmu tur. ncelenen kriter açsndan yllar 
arasndaki fark istatistiki (P<0.001) olarak önemli 
olmu tur. Çizelge 4 incelendi inde, ilk ylda 
yabanc ot biyomas 159.4 kg da-1 olarak 
belirlenirken, ikinci ylda 84.5 kg da-1 olarak 
belirlenmi tir. ki yl arasndaki fark Çizelge 1� de 
görüldü ü gibi yllk ya  n birinci yla göre daha 
yüksek olmas, bu dayn geli mesini önemli 
derecede artrrken, bu dayn olumlu derecede 
geli mesi yabanc ot geli mesini negatif yönde 
etkiledi i söylenebilir. ki yln ortalamasna göre 
en dü ük yabanc ot biyomas çapraz ekim 
yönteminde elde edilirken, en yüksek biyomas ise 
serpme ekim yönteminden elde edilmi tir. Ekim 
sklklar ve ekim yöntemleri interaksiyonu ba l 
olarak ara trmada en dü ük yabanc ot 
biyomasnn 67.6 kg da-1 ile 650 tohum m-2 ekim 
skl  ve 90°lik aç ile kesi en çapraz ekim 
yönteminden elde edildi i görülmektedir. En 
yüksek de er ise 150.3 kg da-1 ile 450 tohum m-2 
ve ekim derinli ine serpme ekim yönteminde 
belirlenmi tir. Çapraz ekim yönteminde sra aras 
mesafe sraya ekimlerde oldu u gibi 20 cm 
olmakla birlikte, çapraz ekim yöntemi nedeniyle 
birim alana atlacak tohum miktarnn yars ilk 
sraya, di er yars ise çapraz sraya (90°lik) 
ekilmektedir. Böylece, yabanc otlarn ya am 
alan kstlanmakta, rekabet güçleri dü mekte ve 
buna ba l olarak biyomaslar da azalmaktadr. 
Nitekim Malik et al (1993) ve Solie et al 
(1991)�da dar sra aralklarnda yabanc ot 
biyomasnn azald n ve tane veriminin artt n 
bildirmi lerdir. Olsen et al (2006), bu dayda artan 
ekim skl  ve uniform tohum da lmnn 
yabanc ot biyomas ve verim kaybnda azalmaya 
neden oldu unu belirlemi lerdir.  

3.3. Metrekarede fertil ba ak says 

Metrekarede fertil ba ak says (Çizelge 5) üzerine 
ekim yöntemleri ve ekim sklklar (P<0.001) 
yannda bu iki faktörün interaksiyon (P<0.05) 

etkileri istatistikî olarak önemli bulunmu tur. 
Ekim yöntemlerine göre en yüksek metrekarede 
fertil ba ak says çapraz ekim yönteminden elde 
edilirken, en dü ük de er ise serpme ekim 
yönteminden elde edilmi tir. Ara trma sonuçlar 
ekim sklklar yönünden incelendi inde, en 
yüksek metrekarede fertil ba ak says 650 adet m-

2 �lik ekim skl  uygulamasndan elde edilmi tir. 
Ekim sklklar ve ekim yöntemleri interaksiyonu 
ba l olarak ara trmada en yüksek metrekarede 
fertil ba ak says 417.3 adet m-2 ile 650 tohum m-

2 ekim skl  ve 90° lik aç ile kesi en çapraz 
ekim yönteminden elde edildi i bulunmu tur. 
Metrekarede bitki says ve bitkide karde  says, 
metrekarede fertil ba ak saysn belirleyen en 
önemli faktörlerdendir. Ekim skl  arttkça 
bitkiye dü en ya am alannn azalmas sonucu 
bitkiler arasndaki rekabet artmakta ve 
karde lenme azalmaktadr (Atak & Çiftçi 2005). 
Buna kar lk birim alandaki bitki saysnn fazla 
olmas metrekaredeki fertil ba ak saysn 
artrmaktadr. Nitekim Turk & Tawaha (2003), 
k lk bu dayda ekim skl  arttkça metrekarede 
fertil ba ak saysnn artt n belirlemi lerdir. 
Yaplan çapraz ekimde sra üzeri mesafenin sraya 
ekim yöntemine göre daha fazla olmasndan 
dolay metrekarede fertil ba ak saysnn artt  
dü ünülebilir. En dü ük metrekarede fertil ba ak 
says de erlerinin serpme ekim yönteminde elde 
edilmesi tohumlarn çimlenme ve çk  ans 
bulamamasndan kaynaklanm tr. Nitekim 
Öztürk & Ça lar (2001), serpme ekimde di er 
yöntemlere göre daha az metrekarede fertil ba ak 
says elde edildi ini belirlemi lerdir. Ylmaz & 
Akyürek (1991)�de, normal mibzerle ekimde 
metrekarede bitki saysn tir ekim ve serpme 
ekim yöntemlerine göre daha yüksek 
bulmu lardr. 

3.4. Ba akta tane says 

Ba akta tane says üzerine ekim sklklar ve 
ekim yöntemleri (P<0.001) ile yln (P<0.05) 
etkisi istatistikî olarak önemli bulunmu tur 
(Çizelge 5). Ba akta tane saysnn yllar arasnda 
önemli derecede farkl olmas, ikinci ylda alnan 
ya  n düzenli ve yüksek oranda olmas ba akta 
tane saysn olumlu yönde de i tirdi i



Effects of Sowing Methods and Rates on Weeds, Grain Yield and Some Yield Components of Wheat, Kaydan et al

Ta r m Bi l im ler i Derg is i � Journa l o f Agr i cu l tur a l Sc iences 17 (2011) 310 323 317

Çizelge 5-Ekim skl  ve ekim yöntemlerinin metrekarede fertil ba ak says ve ba akta tane says 
üzerine etkisi 
Table 5-Effects of sowing methods and sowing densities on number of fertile spike and number of kernel per 
spike 

Metrekarede fertil ba ak says, adet Ba akta tane says, adet 
Yllar (Y) Yllar 

Ekim Yöntemi (EY) Ekim skl  (ES), 
tohum m-2 

2006-07 2008-09 
EY ES Ort 

2006-07 2008-09 
EY ES 
Ort 

 450 245.70 282.44 264.0 e 21.40 24.22 22.8 
Sraya 550 274.70 309.29 291.9 de 19.75 22.42 21.1 
 650 392.51 350.48 371.5 b 17.25 22.87 20.1 
 450 115.95 137.99 126.9 g 23.90 25.95 24.9 
Serpme 550 171.86 175.45 173.6 f 22.45 24.00 23.2 
 650 173.11 212.23 192.6 f 20.00 22.30 21.1 
 450 286.70 352.99 319.8 cd 22.82 25.21 24.0 
Çapraz 550 343.09 335.43 339.5 bc 20.92 23.86 22.4 
 650 421.03 413.71 417.3 a 18.60 22.33 20.4 
SEM  14.10  0.92  
Ana etkiler    
2006-2007   269.4 20.8 b 
2008-2009   285.6 23.7 a 
 Sraya  309.2 b 21.3 c 
 Serpme  164.4 c 23.1 a 
 Çapraz  358.8 a 22.3 b 
  450 236.9 c 23.9 a 
  550 268.3 b 22.3 b 
  650 327.2 a 20.6 c 
P de erleri    
Y  0.317 0.035 
EY  <0.001 <0.001 
ES  <0.001 <0.001 
Y EY  0.209 0.270 
Y ES  0.197 0.130 
EY ES  0.027 0.356 
Y EY ES  0.024 0.425 

a-g: Ayn sütunda ilgili faktöre ait farkl harfleri ta yan ortalamalar arasndaki farkllklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05) 

 
söylenebilir. Ara trmada, ekim sklklar arttkça 
ba akta tane says azalm , en yüksek de er 23.9 
adet ile 450 tohum m-2 ekim skl ndan elde 
edilmi tir. Ekim yöntemleri açsndan en yüksek 
de er ise ekim derinli ine serpme ekim 
yönteminden sa lanm tr. Ekim skl  art  ile 
ba akta tane saysnn azald  eklindeki bulgular 
Andersson (1987), Topal & Mülayim (1989), 
Teich & Smid (1993) ve Akkaya (1994) ve Wood 
et al (2003)� un ekim skl  art nn ba akta tane 
saysnda azalma meydana getirdi i yönündeki 
bulgular ile benzerlik göstermektedir. Ekim 
skl  arttkça, ba akta tane saysndaki 
azalmann, birim alandaki bitki ve ba ak 

saylarnn artmas ile birlikte su ve besin 
maddelerinden faydalandklar alann 
azalmasndan kaynakland  söylenebilir. Ekim 
yöntemleri bakmndan rekabetin en fazla sraya 
ekim, sonra çapraz ekim yönteminde; en az ise 
ekim derinli ine serpme ekim yönteminde oldu u 
görülmektedir. Benzer olarak Abbas et al 
(2009)�da bu dayda ba akta tane saysnn serpme 
ekim yönteminde, sraya ekim yöntemine göre 
daha yüksek de erler verdi ini bildirmi lerdir. 
Van ekolojisinde yaplan bir ba ka ara trmada ise 
ekim yöntemlerinin ba aktaki tane says üzerine 
etkisinin önemli olmad  Ylmaz & Sepeto lu 
(1996) tarafndan bildirilmi tir. Ba akta tane 
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says, ba akta bulunan toplam ve fertil ba akçk 
says, her bir ba akçktaki çiçek says ve 
bunlarn tane ba lama oranlar ile yakndan 
ilgilidir. Tane ba lama oranlar da çevre 
faktörlerinin etkisi altndadr.  

3.5. Ba akta tane verimi 

Ba akta tane verimi bakmndan ekim sklklar ve 
ekim yöntemlerinin etkileri istatistikî olarak 
önemli (P<0.001) bulunmu tur (Çizelge 6). Ekim 
sklklar açsndan en yüksek ba akta tane 
verimleri 450 tohum m-2 ekim skl nda 0.94 g 
olarak belirlenmi tir. En dü ük de er ise 650 
tohum m-2 ekim skl nda saptanm tr. Ekim 
yöntemleri bakmndan ara trma sonuçlar 
incelendi inde ekim derinli ine serpme ekim 
yönteminde en yüksek de er 0.91 g olarak 

belirlenmi tir. Elde edilen verilere göre ba akta 
tane veriminin ekim sklklar art yla orantl 
olarak azald  görülmektedir. Sk ekimlerde 
rekabetin ba lamas daha erken ve ba ak 
potansiyelindeki kayp da daha fazla oldu u için 
ba akta tane veriminin dü tü ü söylenebilir. 
Ba akta tane veriminde meydana gelen bu azal a, 
yüksek ekim sklklarnda metrekarede ba ak 
saysnn artmas neden olmaktadr. Metrekarede 
ba ak says, ba akta tane says ve ba akta tane 
verimi kar lkl denge sa layan unsurlardr. 
Metrekarede ba ak saysnn artmas ile bitki 
arasndaki rekabet hzlanm , bunun sonucunda 
ise ba akta tane says azalm tr. Ba akta tane 
saysnda görülen bu azalmann ba akta tane 
verimini de azaltt  söylenebilir. Söz konusu 

Çizelge 6-Ekim skl  ve ekim yöntemlerinin ba akta tane verimi ve bin tane a rl  üzerine etkisi  
Table 6-Effects of sowing methods and sowing densities on the grain yield per spike and 1000 grain weights 

Ba akta tane verimi, g Bin tane a rl , g 
Yllar (Y) Yllar 

Ekim Yöntemi (EY) Ekim skl  
(ES), tohum m-2 

2006-07 2008-09
EY ES Ort 

2006-07 2008-09 
EY ES Ort 

 450 0.85 0.92 0.88 38.08 40.28 39.1 
Sraya 550 0.84 0.88 0.86 37.71 39.32 38.5 

 650 0.72 0.85 0.78 34.66 41.54 38.1 
 450 0.98 1.00 0.99 40.46 42.57 41.5 

Serpme 550 0.83 0.93 0.88 38.12 41.59 39.8 
 650 0.81 0.90 0.85 35.43 39.49 37.4 
 450 0.97 0.95 0.96 38.78 41.11 39.9 

Çapraz 550 0.81 0.88 0.84 36.88 40.61 38.7 
 650 0.77 0.86 0.81 35.37 40.08 37.7 

SEM  0.03   0.69  
Ana etkiler    
2006-2007   0.84 37.2 b 
2008-2009   0.91 40.7 a 

 Sraya  0.84 c 38.6 b 
 Serpme  0.91 a 39.6 a 
 Çapraz  0.87 b 38.8 b 
  450 0.94 a 40.2 a 
  550 0.86 b 39.0 b 
  650 0.82 c 37.7 c 

P de erleri    
Y  0.352 0.001 
EY  <0.001 0.036 
ES  <0.001 <0.001 
YxEY  0.352 0.256 
YxES  0.040 0.021 
EYxES  0.159 0.059 
YxEYxES  0.412 0.149 

a-c: Ayn sütunda ilgili faktöre ait farkl harfleri ta yan ortalamalar arasndaki farkllklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05) 
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bulgular Geçit (1982), Joseph et al (1985) ve 
Akkaya (1994) tarafndan belirtilen sonuçlarla 
uyum göstermektedir. 

Ayn ekim sklklarnda elde edilen ba akta 
tane saylarnn, ekim yöntemleri arasnda 
farkllk göstermesi de beklenen bir sonuçtur. 
Ekim yöntemleri içerisinde, ekim derinli ine 
serpme ekim yöntemi, ba akta tane says 
açsndan rekabetin en az oldu u yöntem olarak 
belirlenmi tir. 

3.6. Bin tane a rl  

Bin tane a rl  üzerine ekim sklklar 
(P<0.001), ekim yöntemlerinin (P<0.05) ve 
yllarn (P<0.01) etkileri istatistikî olarak önemli 
bulunmu tur (Çizelge 6). Ekim skl  art na 
orantl olarak bin tane a rl nn azald  
görülmektedir. En yüksek bin tane a rl  
de erleri 450 tohum m-2 ekim skl nda 40.2 g 
olarak belirlenmi tir. En dü ük de erler ise 650 
tohum m-2 ekim skl nda saptanm tr. Ekim 
yöntemleri bakmndan ise en yüksek de erler 
ekim derinli ine serpme ekim, en dü ük de erler 
ise sraya ekim yönteminden elde edilmi tir. Bin 
tane a rl  ekim skl ndaki art tan olumsuz 
yönde etkilenmi tir. Ekim skl  arttkça birim 
alana dü en bitki ve ba ak says artmakta ve 
bitkiler arasndaki rekabette artmaktadr. Buna 
ba l olarak ekim skl nn yüksek oldu u 
durumlarda tanelerin daha ufak ve clz 
olu masna ba l olarak bin tane a rl  
dü mektedir. Nitekim Silva & Gomes (1990), 
Singh et al (1993), Teich & Smid (1993) ve Wood 
et al (2003)�de bin tane a rl nn ekim skl nn 
art na ba l olarak azald n bildirmi lerdir. 
Ekim yöntemlerine ba l olarak en yüksek bin 
tane a rl  de erleri ekim derinli ine serpme 
ekim yönteminden, en dü ük de erler ise sraya 
ekim yönteminden elde edilmi tir. Ayn ekim 
sklklarnda sraya ekim yönteminde bitkiler 
arasnda sra üzeri mesafenin yakn olmas 
nedeniyle rekabet az olmaktadr. Bu nedenle en 
dü ük bin tane a rl  de erlerinin sraya ekim 
yönteminden elde edildi i söylenebilir. Çapraz 
ekimde kullanlan tohum miktarnn yars normal 
sraya, di er yars ise çapraz sraya ekimde 
kullanld  ve sra üzeri mesafe sraya ekim 

yöntemindeki mesafenin iki kat oldu u için 
rekabet azalmakta ve bin tane a rl  çapraz ekim 
yönteminde, sraya ekim yönteminden daha 
yüksek olmaktadr. Kurchania et al (1993) ve 
Jadhao & Nalamwar (1993) çapraz ekim 
yönteminin sraya ekim yöntemine göre daha 
yüksek bin tane a rl  de erleri verdi ini 
bildirmektedirler. Serpme ekim yönteminde 
çk lar uniform olmad  ve atlan tohumlarn 
dengesiz da lm sonucu, çkan bitki saysnn 
di er yöntemlere göre daha az olmas bitkiler 
arasnda rekabeti azaltm  ve bin tane a rl nn 
artmasna neden olmu tur. Bin tane a rl nn en 
yüksek serpme ekim yönteminden elde edildi i 
eklindeki bulgular, Abbas et al (2009)�un 

sonuçlar ile uyum göstermektedir. Öztürk & 
Ça lar (2001), Ezurum ko ullarnda düz mibzer, 
baskl mibzer ve serpme ekim yöntemlerinin bin 
tane a rl  yönünden farksz, derin kar a ekim 
yönteminin ise di er yöntemlere göre önemli 
derecede üstün oldu unu bildirmi lerdir.  

3.7. Birim alanda tane verimi 

Dekara tane verimi üzerine ekim sklklar ve 
ekim yöntemleri (P<0.001) ile bu faktörlerin 
interaksiyon (P<0.01) etkilerinin istatistikî olarak 
önemli oldu u bulunmu tur (Çizelge 7). Ekim 
sklklarna göre en yüksek tane verimi 171.8 kg 
da-1 ile 650 tohum m-2 ekim skl ndan elde 
edilirken, en dü ük de er 133.6 kg da-1 ile 450 
tohum m-2 ekim skl nda belirlenmi tir. Ekim 
yöntemleri bakmndan ise en yüksek tane verimi 
90°lik aç ile kesi en çapraz ekim yönteminden 
189.1 kg da-1, en dü ük tane verimi ise 109.9 kg 
da-1 olarak ekim derinli ine serpme ekim 
yönteminden elde edilmi tir. Ara trma sonuçlar 
ekim sklklar ile ekim yöntemleri interaksiyonu 
bakmndan incelendi inde, en yüksek tane verimi 
212.9 kg da-1 ile 650 tohum m-2 ekim skl  ve 
90°lik aç ile kesi en çapraz ekim yönteminde 
belirlenmi tir. En dü ük tane verimi ise 98.2 kg 
da-1 ile 450 tohum m-2 ekim skl  ve ekim 
derinli ine serpme ekim yönteminde elde 
edilmi tir.  

Tane veriminin ekim skl  art  ile orantl 
olarak artmasnn çe ide ve çevre ko ullarna 
özellikle de yeti me dönemindeki iklim artlar ve
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Çizelge 7-Ekim skl  ve ekim yöntemlerinin tane verimi ve hasat indeksi üzerine etkisi  
Table 7-Effects of sowing methods and sowing densities on grain yield and harvest index  

Tane verimi, kg da-1 Hasat indeksi, % 

Yllar (Y) Yllar 

Ekim Yöntemi (EY) Ekim skl  
(ES), tohum m-2 

2006-07 2008-09 
EY ES Ort 

2006-07 2008-09 
EY ES Ort 

 450 137.00 144.18 140.6 d 38.12 40.75 39.4 a 

Sraya 550 184.00 189.78 186.8 b 34.50 35.50 35.0 bc 
 650 186.48 181.72 184.1 b 32.00 33.50 32.7 cd 

 450 90.00 106.44   98.2 f 40.04 41.15 40.5 a 

Serpme 550 110.76 115.14 112.9 ef 35.75 35.50 35.6 b 
 650 118.09 118.95 118.5 e 33.05 33.95 33.5 bc 

 450 161.00 162.97 161.9 c 31.75 33.25 32.5 cd 

Çapraz 550 191.87 193.25 192.6 b 30.25 30.25 30.2 d 

 650 216.37 209.61 212.9 a 29.75 31.50 30.6 d 

SEM  7.01  0.88  

Ana etkiler    

2006-2007   155.0 33.9 b 

2008-2009   158.0 35.0 a 

 Sraya  170.5 b 35.7 ab 

 Serpme  109.9 c 36.5 a 
 Çapraz  189.1 a 31.1 b 

  450 133.6 c 37.5 a 

  550 164.1 b 33.6 ab 
  650 171.8 a 32.2 b 

P de erleri    

Y  0.345 0.045 

EY  <0.001 <0.001 
ES  <0.001 <0.001 

Y EY  0.325 0.276 

Y ES  0.415 0.156 

EY ES  0.005 <0.001 

Y EY ES  0.463 0.432 
a-f: Ayn sütunda ilgili faktöre ait farkl harfleri ta yan ortalamalar arasndaki farkllklar istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05) 
 
ya   da lmna göre de i ebilece i Olsen 
(1986),  Teich & Smid (1993) ve Arduini et al 
(2006)  tarafndan bildirilmi tir. Özellikle kurak 
yllarda yüksek ekim sklklarnn kullanlmasnn, 
toprak suyu için olan rekabeti arttrmas ve bunun 
sonucu olarak bitkilerde sap uzamasndan önce 
suyun azalmas hem kuru madde üretimini, 
ba aklanmay,  dolaysyla da tane verimini 
azaltacaktr. Bu nedenle iklim ko ullarna göre 
ekim sklklarnn tane verimi üzerine olan etkileri 

de i ebilmektedir (Hiltbrunner et al 2007). Olsen 
et al (2006), bu dayda artan ekim skl  ve tek 
düze tohum da lmnn yabanc ot biyomas ve 
verim kaybnda azalmaya neden oldu unu 
belirlemi lerdir. Fang et al (2010), ekim skl  
arttkça ba aklanma sonras kuru madde 
birikiminin ve dolaysyla tane veriminin artt n 
bildirmi lerdir.  

Ara trmada, çapraz ekim yönteminde dekara 
tane veriminin sraya ekim yönteminden daha 
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yüksek oldu u belirlenmi tir. Çapraz ekimde 
birim alana atlacak tohum miktarnn yars 
sraya, di er yars da çapraz sraya kullanld  
için sra üzeri mesafeler sraya ekim yöntemine 
kyasla yakla k iki kat kadardr. Buradan elde 
edilen bulgular Jadhao & Nalamwar (1993), Singh 
et al (1993), Panwar et al (1995) ve Singh & 
Uttam (1995)�n sonuçlar ile uyum 
göstermektedir. Ayrca serpme ekim yönteminde 
atlan tohumlarn dengesiz da lmndan dolay 
çimlenme ve çk  düzgün olmad ndan tane 
verimi de dü ük olmaktadr. Van ekolojisinde 
normal mibzer ve tir mibzerini kar la tran 
Ylmaz & Sepeto lu (1996), ekim yöntemlerinin 
tane verimine etkisinin önemli olmad n, yine 
ayn ekolojide yaplan bir ba ka çal mada tir 
bu dayn serpme, normal mibzer ve tir mibzeri 
ile eken Ylmaz & Akyürek (1991), en dü ük tane 
veriminin serpme ekim yönteminden elde 
edildi ini belirlemi lerdir. Öztürk & Ça lar 
(2001)�da serpme ekimde en dü ük, baskl 
mibzerle ekimde ise en yüksek tane veriminin 
elde edildi ini bildirmi lerdir.  

3.8. Hasat indeksi 

Hasat indeksi üzerine ekim sklklar, ekim 
yöntemleri ve ekim skl   ekim yöntemi 
interaksiyon etkileri (P<0.001) ile ekim yllarnn 
etkileri (P<0.05) istatistikî olarak önemli 
bulunmu tur (Çizelge 7). Ekim sklklarna göre 
en yüksek hasat indeksi %37.5 ile 450 tohum m-2 
ekim skl ndan, en dü ük de er ise %32.2 ile 
650 tohum m-2 ekim skl ndan elde edilmi tir. 
Ekim yöntemleri incelendi inde ise en yüksek 
de er %36.5 ile ekim derinli ine serpme ekim 
yönteminde belirlenmi tir. kinci ylda en yüksek 
de er %41.15 ile 450 tohum m-2 ekim skl  ve 
ekim derinli ine serpme ekim yönteminden elde 
edilmi tir. Ekim skl  arttkça hasat indeksinin 
azalmas, birim alanda sap saysnn fazla 
olmasndan kaynaklanmaktadr. Ekim derinli ine 
serpme ekim yönteminde birim alandaki bitki 
says azald  için hasat indeksi artm tr. 

4. Sonuçlar 
Kraç artlarn hakim oldu u Van ekolojik 
ko ullarnda tir bu daynda, 450 tohum m-2 ekim 

skl nda yabanc ot yo unlu unda art , 650 
tohum m-2 ekim skl nda ise azalma meydana 
gelmi tir. Ayrca 90°'lik çapraz ekim yönteminde 
sra aras mesafe sraya ekimlerde oldu u gibi 20 
cm olmakla birlikte yaplan çapraz ekimler 
nedeniyle birim alan atlacak tohum miktarnn 
yars ilk sraya, di er yars da çapraz sraya 
(90 lik) geldi i için yabanc otlarn ya am alan 
kstland  ve rekabet güçlerinin azald  
görülmü tür. Bu nedenle 90°lik çapraz ekim 
yönteminin yabanc ot biyomasnn azaltlmas 
açsndan etkili olabilir. Ara trma sonuçlar tane 
verimi ve di er verim ö eleri bakmndan ele 
alnd nda, uygulanan ekim sklklar ve ekim 
yöntemleri her iki ylda incelenen ço u 
özelliklerde farkl derecede etkili olmu tur. En 
yüksek tane verimi 650 tohum m-2 ekim skl  ve 
90°lik çapraz ekim yönteminden elde edilmi tir. 
Ara trma bulgularna göre karasal iklime sahip 
olan Van ekolojik ko ullarnda 650 tohum m-2 
ekim skl  ve 90°lik çapraz ekim yönteminin 
yabanc otlarla kültürel mücadelede önerilebilecek 
bir uygulama olabilece i söylenebilir. 

Te ekkür 
Bu ara trmann yürütülmesinde katklarndan 
dolay Yüzüncü Yl Üniversitesi Bilimsel 
Ara trma Projeleri Ba kanl �na te ekkür ederiz. 
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