
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 

 
 

ÇİNKONUN SARIMSAK (Allium sativum L.)’TA VERİM VE BAZI 

KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

 
 
 
 
 
 

Ahmet Burak SABUNCU  
 
 
 
 
 
 

TOPRAK ANABİLİM DALI 
 
 
 
 

ANKARA  
2005 

 
 

Her hakkı saklıdır 



Prof. Dr. Süleyman TABAN danışmanlığında, Ahmet Burak SABUNCU 
tarafından hazırlanan bu çalışma 27/05/2005 tarihinde aşağıdaki jüri 
tarafından Toprak Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans tezi olarak kabul 
edilmiştir.    
 
 
 
 
Başkan  : Prof. Dr. Süleyman TABAN 
 
 
 
 
Üye : Prof. Dr. İlhan KARAÇAL 
 
 
 
 
Üye : Doç. Dr. Köksal DEMİR 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki sonucu onaylarım. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU 
Enstitü Müdürü 



ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ÇİNKONUN SARIMSAK (Allium sativum L.)’TA VERİM VE BAZI KALİTE 
PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

  
Ahmet Burak SABUNCU 

 
Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Toprak Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Süleyman TABAN  

 
Tarla koşullarında yürütülen bu çalışmada, farklı düzeylerdeki çinko uygulamalarının sarımsakta 
(Allium sativum L.) verim ve bazı kalite özellikleri ile yumrunun çinko ve besin maddesi 
kapsamları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde 
sarımsak tarımı yapılan alanda yerli cins sarımsak kullanılarak 3 tekerrürlü olarak yürütülen tarla 
denemesinde toprağa çinko 0, 0.5, 1.0 ve 2.0 kg da-1 düzeylerinde olmak üzere ZnSO4.7H2O’dan 
uygulanmıştır.  
 
 
Deneme sonunda, sarımsak bitkisinin uygulanan çinkoya olumlu tepki gösterdiği, istatistiki olarak 
önemli olmamakla birlikte, uygulanan çinkoya bağlı olarak verimde artış sağlandığı belirlenmiştir. 
Sarımsağın baş ağırlığı, büyük ve küçük diş ağırlıkları, büyük ve küçük diş sayıları ile toplam diş 
sayısı, uygulanan çinkodan farklı şekillerde etkilenmiştir. Çinko uygulamasıyla sarımsak 
yumrusunun azot, fosfor, potasyum ve çinko kapsamları artmış, demir ve mangan kapsamları ise 
azalmıştır.  
 
 
Sarımsağın Hunter renk parametrelerinden a değeri uygulanan çinkoya bağlı olarak artmış, L ve b 
değerleri ise farklı şekillerde etkilenmiştir. Çinko uygulamasıyla sarımsak yumrusunun kül miktarı, 
Bx ve R.I değeri artmış, T.A ve pH değeri ise farklı şekillerde etkilenmiştir.  
 
 
Yapılan değerlendirmeler sonucu, sarımsakta verim ve kalitenin artırılması için çinkolu 
gübrelemenin gübreleme programına dahil edilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.  
 
2005, 58 sayfa 
 
ANAHTAR KELİMELER: Çinko, sarımsak, verim, kalite 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

THE EFFECT OF ZINC ON THE YIELD AND SOME QUALITY PARAMETERS OF 
GARLIC (Allium sativum L.) 

 
Ahmet Burak SABUNCU 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Soil Science 

 
Supervisor: Prof.Dr. Süleyman TABAN 

 
The aim of this study was to investigate the effect of zinc applications on yield and some quality 
characteristics of garlic (Allium sativum L.) with zinc and plant nutrient contents of garlic bulb 
grown in field condition. Field experiment was conducted in Kastamonu, Taşköprü by using 
land races of garlic with 3 replications. Zinc was applied to the soil at the rates of  0, 0.5, 1 and 
2 kg da-1 from ZnSO4.7H2O. 
 
 
At the end of the experiment, although effect of zinc applications on the yield were found not to be 
statistically significanty, garlic plant was positively reaction by zinc applications and their yield 
increased by appliying zinc. Bulb weight, big and small clove weights, big and small clove numbers 
with total clove number of garlic were different affected by zinc applications. Zinc, nitrogen, 
phosphorus and potassium contents of garlic bulb increased in according to zinc applications while 
iron and manganese contents of garlic bulb decreased. 
 
 
From Hunter hue parameter, a value of garlic increased, however L and b value were different 
affected by zinc applications. With the zinc applications, bulb of garlic ashes amount, Bx and R.I 
value increased while T.A and pH value were different affected. 
 
 
Finally, zinc fertilizer should include to fertilizer program for increases yield and quality at garlic.   
 
 
2005, 58 pages 
 
Key Words: Zinc, garlic, yield, quality 
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1. GİRİŞ 
 
 
Tarımsal üretimde temel amaç, minimum girdiyle birim alandan maksimum ve nitelikli 

ürün almaktır, bu da toprağın verim gücüyle yakından ilişkilidir. Toprağın verim 

gücünü belirleyen önemli faktör ise toprakta bitkilerin yararlanabilecekleri durumda 

bulunan bitki besin maddesi miktarıdır. Toprakta bitkiler için mutlak gerekli mikro 

besin elementlerinden birisi de çinkodur.  
 
 
FAO tarafından desteklenen ve global düzeyde yapılmış bir araştırmada, dünyada tarım 

yapılan alanların % 30’unda (Sillanpaa 1982), Türkiye genelinde yapılmış olan bir 

araştırmada ise ülkemiz tarım topraklarının % 50’sine yakın bir bölümünde (Eyüpoğlu 

vd 1996) Zn noksanlığı tespit edilmiştir. Taşköprü yöresinde sarımsak tarımı yapılan 

alanlarında % 95’inde bitkiye yarayışlı çinko miktarının noksan düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir (Taban vd 2004). 
 
 
Moraghan ve Mascagni (1991), mikro besin elementlerinin bitkilerce alınabilirliliğinin 

topraktaki elementin toplam miktarıyla zayıf ilişkili olduğunu buna karşılık, pH, redoks 

potansiyeli, organik madde içeriği, toprak tekstürü gibi toprak özellikleri ile bitki tür ve 

çeşidi, toprak su içeriği, sıcaklık ve ışık gibi çevresel faktörlerle yakın ilişkide olduğunu 

belirtmişlerdir. Yine aynı araştırıcılara göre çevresel etkiler, bitkilerin makro besin 

elementi beslenmesinden çok mikro element beslenmesini etkilemektedir.  
 
 
Bitkilere çinkonun uygulanmasında topraktan, yapraktan ve tohumdan olmak üzere 

değişik yöntemler denenmiş olup, bu uygulamalardan en ekonomik ve uzun süreli etkin 

olanının topraktan uygulanan Zn olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda topraktan 

uygulanan çinkonun olumlu etkisi birkaç yıl süreyle devam etmekte ve Zn ile 

gübrelemeye her yıl gerek olmamaktadır.   
 
 
Çinko, sağlıklı bir insan veya bitki için oldukça düşük miktarlarda gereksinilmektedir. 

Örneğin sağlıklı bir bitkinin bir kilogram kuru maddesi içinde en az 20 mg Zn 

olmalıdır. Bu miktar 10 mg’ın altına indiğinde, bitkinin gelişiminde dolayısıyla 
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veriminde önemli ölçüde düşmeler meydana gelmektedir. Oysa bir makro element olan 

potasyumun sağlıklı bir bitkide olması gereken miktarı bir kilogram kuru maddede 

yaklaşık 15000 mg’dır. Yetişkin bir insan vücudunda Zn miktarı yaklaşık 2 gram olup, 

bir insanın günlük Zn gereksinimi ortalama 15-20 mg’dır (Shrimpton 1993). Günlük 

çinko gereksinimi, yeni doğan ve ilk altı aya kadar bebeklerde 3 mg gün-1, 1-10 yaş 

arasında 10 mg gün-1, ergenlikte 15 mg gün-1, hamile kadınlarda 20 mg gün-1 dür 

(Anonim 1996). 
 
 
Sarımsak sistematik botanikte;  

Sınıf: Monocotyledoneae  

Takım: Liliflarae  

Familya: Amoryllidaceae  

Cins: Allium  

Tür: Allium sativum L.  

şeklinde sınıflandırılmaktadır.  
 
 
Sarımsak uzun gün bitkisi olup ılıman iklim kuşağında yetişir. Sıcaklığın 15-20 °C, 

nemin % 60 civarında olması yeterlidir (Aoba 1966). Bitkinin yeşil aksamı 15 °C'nin 

üzerinde iyi gelişme gösterir. Sıcaklık 25 oC'yi geçtiğinde gelişme yavaşlar, yapraklarda 

külleme hastalığı belirtileri ve sararma görülür. Kısa günde, düşük veya çok yüksek 

sıcaklıkta, bitki gelişmesi yavaşlar, verim oldukça azalır. Genelde Allium sativum L. 

olarak bilinen sarımsağın anavatanının İran ve Afganistan olduğu söylenirse de 

(Dillingen 1956), anavatanının Orta Asya ve Akdeniz ülkelerini de içine alan çok daha 

geniş bir bölge olduğu varsayılmaktadır. 
 
 
Sarımsak genellikle Akdeniz ülkeleri, Hindistan, Çin ve Uzak Doğu ülkeleri, ABD 

ve AB ülkelerinde üretilmektedir. Dünya sarımsak üretiminde Asya ülkelerinin payı 

yaklaşık % 65’dir. Sarımsak üretiminde ülkemiz söz sahibi ülkeler arasında olup, dünya 

sarımsak üretimi içerisinde yaklaşık % 4’lük pay ile yedinci sırada yer almaktadır. 

Ülkemizde yetiştiricilik açısından en önemli sayılabilecek il, yaklaşık % 14’lük pay ile 

Kastamonu’dur. Kastamonu’da üretilen sarımsağın tamamına yakını (% 85-90’ı) ise 

1850 ha’lık ekim alanı ile Taşköprü yöresinde gerçekleştirilmektedir (Anonim 2003).  
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Türkiye sarımsak yetiştiren önemli ülkelerden birisidir. Çizelge 1.1’de 1995-2002 yılları 

arasında ülkemizde sarımsak ekilen alanlar, verim ve üretim değerleri verilmiştir. 

Çizelgede görüleceği gibi, sarımsak ekilen alanlar, üretim ve verim değerleri 

bakımından yıllar arasında (2002 yılı hariç) belirgin bir farklılık oluşmamıştır.  
 
 
Çizelge 1.1. 1995-2002 yılları arası sarımsak ekim alanı, sarımsak verim ve üretim 

değerleri (Anonim 2002) 
 

Yıl Ekim Alanı, ha Verim, kg ha-1 Üretim, ton 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

10000 
11000 
11500 
11000 
11600 
11350 
11000 
9000 

7500 
7273 
7391 
7273 
7414 
7137 
7545 
8333 

75000 
80000 
85000 
80000 
86000 
81000 
83000 
75000 

 

2002 yılı hariç, ortalama sarımsak verimi 7362 kg ha-1, ortalama üretim ise 81430 ton 

civarındadır. Ülkemizde sarımsak üretim ve fiyat politikalarının oluşamaması, son 

yıllarda dış alımı hızlandırmış ve üretim alanları giderek daralmaya başlamıştır. 

Ülkemizin sahip olduğu ekolojik koşulların sarımsak tarımı için elverişli olması ülke 

genelinde yaygın olarak sarımsak tarımının yapılmasına olanak sağlamıştır. Bir kaç il 

hariç hemen hemen tüm illerde sarımsak tarımı yapılmaktadır. 
 
 
Taşköprü (Kastamonu) yöresinde yetiştirilen sarımsağın selenyum içermesi (15 µg kg-1, 

İzgi 2001) bu sarımsağın özellikle tercih edilmesini ve piyasalarda aranmasını 

sağlamaktadır. Günümüzde selenyumum antioksidan olarak kullanılması ayrıca özel bir 

önem taşımasına neden olmaktadır.  
 
 
Sarımsak çok eski yıllardan beri tıbbi amaçlarla ve özellikle antimikrobiyel etkisi 

nedeniyle kullanılmaktadır. Ancak sarımsak son yıllarda bu özelliği yanında 

kolesterolü düşürücü, toksik etkiyi engelleyici, oksidasyonu önleyici, yüksek tansiyonu 

düzenleyici, sinir sistemini düzenleyici, kanser önleyici, kalp dolaşımını düzenleyici 
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etkisi nedeniyle yaygın olarak tüketilmektedir (Lawson vd 1991). Amerika’da 

yapılan bir araştırmada sağlıklı yaşlılarda % 30 oranında marjinal çinko eksikliği 

saptanmış, tat duyusundaki azalma, bağışıklık bozuklukları çinko tedavisinden sonra 

belirgin şekilde düzelmiştir. Yine Çin’de yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda 

Çinli çocukların % 30’unda çinko eksikliğine bağlı boy kısalığı saptanmış, çinko ile 

tedavi edilen çocuklar, tedavi edilmeyen gruba oranla anlamlı olarak uzamıştır 

(Anonim 1996).  
 
 
Sarımsağın antimikrobiyel etkisi çok etkili antibiyotikler gibi geniş spektrumludur. 

Sarımsak antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye de sahiptir. Akciğer ve bronşları 

sterilize edip temizleyerek solunumu kolaylaştırır. Kalbi besleyen damarları 

temizleyerek kalbi kuvvetlendirir. Kandaki serbest radikallerin atılımını sağlar, 

yaşlanmayı geciktirir. Bacaklardaki varisleri giderir, midede hazmı kolaylaştırır ve 

bağırsaklardaki çeşitli solucanları döker. Vücudun direncini arttırarak hastalıkları 

önler ayrıca kandaki glikoz seviyesini ayarlayarak şeker hastalığına iyi gelir. Hoşa 

gitmeyen kokusu dışında sarımsak, adeta her derde deva bir gıda maddesi, ilaç gibi 

düşünüldüğünde ise kuvvetli ve geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.  
 
 
Ülkemiz topraklarının yaklaşık yarısının, Taşköprü yöresinde sarımsak tarımı yapılan 

alanların önemli bir bölümünde bitkiye yarayışlı çinkonun yetersiz olması, bitkilerde Zn 

noksanlığına neden olmakta ve durum bitkisel üretimdeki düşüşün yanında ürünün 

kalitesini de olumsuz olarak etkilemektedir.  
 
 
Bu nedenle planlanan bu çalışmada amaç; 

- Çinko uygulamasının sarımsağın verimi üzerine etkisini, 

- Çinko uygulamasının sarımsağın bazı kalite unsurlarına etkisini, 

- Çinko uygulamasının sarımsak yumrusunun Zn ve P kapsamına olan etkisini belirlemektir.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 
 
 
2.1. Toprakta Çinko 
 
 
Gerçekte topraklar toplam çinko miktarı yönünden fakir olmayıp, bitkilerin yüzlerce 

yıllık gereksinimini karşılayabilecek kadar zengindir. Buradaki sorun çinkonun, 

toprağın sahip olduğu bir takım fiziksel ve kimyasal özelliklerden dolayı bitkiler 

tarafından alınamamasıdır. 18 ülke toprağının Zn içerikleri araştırılmış ve toprakların 

toplam Zn miktarının 10-300 mg kg-1 arasında değiştiği ve ortalamasının da 70 mg kg-1 

olduğu tespit edilmiştir (Sawaine 1995). 
 
 
Bitkiye yarayışlı çinko miktarının toprak özelliklerine bağlı olarak 0.1 mg kg-1 ile 2 mg 

kg-1 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Warncke 1967, Dolar ve Keeney 1971, Iyengar 

ve Deb 1977). Toprakta DTPA yöntemine göre belirlenen 0.5 mg kg-1 bitkiye yarayışlı 

Zn miktarı kritik düzey (Lindsay ve Norvell 1978) olarak kabul edilmiş olup, bu 

düzeyin altında çinko içeren toprakların gübrelenmesinin gerekli olduğu yapılan 

araştırmalarla ortaya konulmuştur.  
 
 
Bitkiler öncelikle toprak çözeltisinde çözünmüş şekilde bulunan Zn+2 olmak üzere, 

değişim komplekslerinde adsorbe edilmiş ve toprak çözeltisinde yada toprağın katı 

fazında organik kompleks oluşturmuş Zn+2’dan yararlanırlar. Miktarlarının çok az 

olması nedeniyle, toprakta değişik şekillerde bulunan Zn+2 miktarlarını kesin sınırlarla 

birbirlerinden ayırmak olanaksızdır.  
 
 
Hodgson vd (1966), toprakta bulunan çözünebilir çinkonun ortalama % 60’ını 

çözünebilir Zn-organik komplekslerinin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Diğer yandan, 

toprakta bulunan oksit formdaki Zn ile diğer primer ve sekonder minerallerin yapısında 

bulunan çinkonun yarayışlı olmadığı bildirilmektedir (Murthy 1982, Mandal ve Mandal 

1986, Singh ve Abrol 1986). Elgale vd (1986) kireçli topraklarda yetişen bitkiler için 

topraktaki kritik çinko düzeyinin 0.7-0.9 mg kg-1 arasında olduğunu belirtmişlerdir.  
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Viets ve Lindsay (1973)’de kireçli topraklarda DTPA ekstraksiyon yöntemini 

kullanarak yaptıkları araştırmada topraktaki yarayışlı çinkonun kritik düzeyinin 0.5-1.0 

mg kg-1 arasında olduğunu belirlemişlerdir.  
 
 
2.2. Çinkonun Yarayışlılığına Etki Eden Faktörler 
 
 
Tisdale vd (1985), çinkonun bitkilere yarayışlılığını etkileyen çok sayıda toprak ve 

çevre koşulları bulunduğunu; bunların toprak pH'sı, kil mineralleri, organik madde, 

karbonatlar ve oksit minerallerinin yüzeylerince adsorpsiyonu, organik madde-Zn 

kompleksinin oluşması, diğer besin elementleri ile Zn arasındaki etkileşim ve iklim 

koşulları olduğunu belirtmişlerdir. 
  
 
Toprak pH’sın daki artışa bağlı olarak çinkonun yarayışlılığı azalmaktadır. Lindsay 

(1972) Zn+2’nun çözünürlüğünün büyük oranda pH’ya bağlı olduğunu ve pH’nın her bir 

birim yükselmesiyle çözünürlüğün 100 misli azaldığını bildirmektedir. Toprak pH’sı 

artarken çözünürlükleri çok az olan Zn(OH)2, ZnCO3 bileşikleri oluşmakta ve böylelikle 

Zn+2’nun yarayışlılığı azalmaktadır (Dolar ve Keeney 1971). Kireçli topraklarda 

çinkonun difüzyon katsayısı asit topraklara göre 50 kez daha azdır (Moraghan ve 

Mascagni 1991). Topraklarda Zn’nun yarayışlılığı yönünden pH 5.5–6.5 genelde kritik 

düzey olarak kabul edilmiştir. pH’nın 5.5 ile 7.0 arasında her bir birim değişiminde, 

denge çözeltisinin Zn konsantrasyonu 30–45 kez azalmaktadır. Yine yapılan bazı 

çalışmalarda toprak pH’sının 6’dan 7’ye yükseltilmesiyle bitkilerin topraktan Zn 

alımının 100 ile 150 kez bir azalma gösterdiği tespit edilmiştir.  
 
 
Toprağın kireç miktarı artıkça çinkonun yarayışlılığının azaldığı bilinmektedir. Kireçli 

topraklarda Zn-EDTA’daki Zn+2 ile Ca+2 yer değiştirmek suretiyle de Zn yarayışsız 

şekle geçer (Mengel ve Kirkby 1982). Toprakta fazla miktarda bulunan bikarbonat 

(HCO3
-) bitkiler tarafından çinkonun alınmasını ve toprak üstü organlarına taşınmasını 

olumsuz şekilde etkiler (Forno vd 1975, Dogar ve Van Hai 1980).  
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Özgüven ve Katkat (2002), Bursa ilinde değişik yerlerden aldıkları toprak örneklerinin 

% 60’ında Zn miktarının 0.5 mg kg-1’lık sınır değerin altında olduğunu, bu toprakların 

kireç içeriğinin ise % 15-25 arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Kireçli topraklarda 

çinkonun karbonatlar tarafından adsorbe edilmesi ya da ZnCO3 ve Zn(OH)2 gibi 

çözünürlüğü olağanüstü az bileşikler oluşturması sonucu Zn+2 toprakta yarayışsız şekle 

dönüşür (Navrot ve Ravikovitch 1969, Trehan ve Sekhon 1977).  
 
 
Toprakta bulunan organik maddenin miktarına ve özelliklerine bağlı olarak diğer mikro 

elementler gibi çinkonun yarayışlılığı da etkilenir. Stevenson ve Ardakani (1972), 

çözünebilir Zn-organik komplekslerin daha çok amino, organik ve fulvik asitlerden, 

çözünmeyen Zn-organik komplekslerinin ise, hümik asitlerden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. Organik madde kapsamı düşük alkalin tepkimeli topraklara uygulanan 

ahır gübresinin Zn’nun çözünürlüğünü ve bitkiye yarayışlılığını artırdığı belirlenmiştir 

(Srivastava ve Sethi 1981). Toprağın kapsadığı organik madde miktarı fazla bulunacak 

olursa bu gibi topraklarda Zn bağlanacağından, yetiştirilecek bitkilerin Zn alımı 

azalmakta ve dolayısıyla bitkide Zn eksiklik semptomları görülebilmektedir 

(Zabunoğlu 1972). 
 
 
Toprakların kil miktarı arttıkça, Zn adsorpsiyon kapasiteleri de artmaktadır. İllit, 

kaolinit ve bentonit gibi kil mineralleri tarafından Zn+2’nun fikse edildiği rapor 

edilmiştir (Tisdale vd 1985). Shuman (1975), toprak tekstürünün topraktaki Zn 

dağılımını ve hareketliliğini etkileyerek bitki için alınabilir durumdaki Zn miktarını 

belirlediğini ve killi toprakların Zn adsorpsiyon kapasitelerinin kumlu topraklardan daha 

fazla olduğunu bildirmiştir.  
 
 
Artan düzeylerde uygulanan fosfora bağlı olarak çinko noksanlığının ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Artan oranlarda toprağa fosforlu gübreleme yapılması, bitkilerdeki Zn 

miktarları ile birlikte, fizyolojik olarak yarayışlı olan Zn miktarını da azaltmaktadır 

(Çakmak ve Marschner 1987). Cagliati vd (1991), yaptıkları çalışmada fosfor 

uygulamasının çinkonun kökten yeşil aksama doğru taşınmasına etkisi olmadığını fakat 

artan P konsantrasyonunun kökler tarafından alınan Zn miktarını azalttığını tespit 

etmiştir. 
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Çinko alımı üzerine Zn x Fe interaksiyonu da önemli olmaktadır. Alpaslan ve Taban 

(1996), toprağa artan miktarlarda uygulanan demirin çinko alımını, artan miktarlarda 

uygulanan çinkonun da demir alımını olumsuz yönde etkilediğini belirlemişlerdir.  
 
 
Çinkonun yarayışlılığı iklim koşullarıyla da yakından ilgilidir. İlkbaharı soğuk, yağışlı 

ve az güneşli geçen yörelerde çinko noksanlığı daha sık görülür (Lucas ve Knezek 

1972). Bu durum soğuk topraklarda kök gelişmesindeki azalma ile olduğu kadar, düşük 

sıcaklıkla organik maddeden çinkonun mikrobiyolojik mineralizasyonun daki azalmaya 

bağlı olarak da açıklanmaktadır. Yüksek toprak sıcaklığında Zn konsantrasyonu ve Zn 

alımı genellikle artmaktadır (Martin vd 1965). 
 
 
2.3. Bitkide Çinko 
 
 
Çinko, bitki bünyesinde oluşan metabolik aktiviteyi regüle eden enzim sisteminin 

gerekli komponentlerinden birisidir. Ayrıca sürgünlerin gelişimini sağlayan kimi 

hormonların (örneğin oksin) oluşması için de gerekli olduğu bilinmektedir. Çinko 

noksanlığında bitkinin klorofil kapsamının azalmasına (Taban ve Alpaslan 1996) bağlı 

olarak fotosentez gerilemekte ve oluşturulan yeşil aksam da azalmaktadır.  
 
 
RNA polimeraz enziminin her molekülünde 2 adet Zn atomu bulunmaktadır. Çinko 

noksanlık koşullarında RNA polimeraz enziminin aktivitesi oldukça azalmakta ve 

bunun sonucunda ise RNA ve protein oluşumu engellenirken, glikoz ve protein 

yapısında olmayan azot bileşikleri ve DNA miktarı artmaktadır (Price 1962).   
 
 
Son yıllarda çinko kapsayan protein yapıları (metalloprotein) tanımlanmıştır. Bunların 

replikasyon ve transkripsiyonda fonksiyon gösterdikleri belirlenmiştir (Colman 1992, 

Vallee ve Falchuk 1993). Bu şekilde çinko doğrudan DNA yapılarının yenilenmesi ve 

aktivasyonunda rol oynar.  
 
 
Çinkonun protein sentezinde önemli fonksiyonları bulunmakta ve  çinko noksanlık 

durumunda ise protein sentezi hızı düşmekte ve bunun sonucu amino asit birikimi 
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olmaktadır. Bitkilerde Zn noksanlığı sonucu enzim aktivitesi ve fotosentez intensitesi 

azalırken, çoğunlukla bitkilerde şekerler ve nişasta akümüle olmaktadır.  
 
 
Çinkonun bitkideki taşınımı hem ksilem ve hem de floem üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Ksilem deki çinko taşınımı Zn+2 katyonu formu yanında aynı 

zamanda organik bağlı Zn-kompleksi şeklinde de olmaktadır (White vd 1981).  
 
 
Bitkilerin topraktan çinkoyu almalarında, kök büyümesinin ve kök yüzey genişliğinin 

etkisi oldukça önemlidir. Kök yüzey genişliği büyük olan bitkiler, topraktan çinkoyu 

daha kolay bir şekilde alabilirler. Böylece çinko bitki tarafından nispeten daha etkin 

olarak kullanılabilmektedir. Bununla beraber, bitkilerin Zn noksanlık koşullarına 

adaptasyonunda kök uzunluğu ve kök/yeşil kütle oranındaki artışlarda önemli bitkisel 

faktörler olarak kabul edilmektedir.  
 
 
2.4. Sarımsak Bitkisinde Besin Maddesi Sınır Değerleri 
 
 
Sarımsak bitkisinin normal olarak gelişimini sürdürebilmesi için gelişim süresince besin 

maddesi düzeylerinin optimum düzeyde olması istenmektedir. Sarımsağın normal 

gelişip baş oluşturabilmesi için gelişme döneminde bulunması gereken bitki besin 

maddelerinin optimum değerleri Çizelge 2.1’de toplu olarak verilmiştir. 
 
 
Çizelge 2.1. Sarımsağın normal gelişim gösterebilmesi için yumru oluşturmadan önce 

en son gelişimini tamamlamış sarımsak yaprağında bulunması gereken 

besin maddesi düzeyleri (Rosen vd 1999). 
 

Element Azot, 
N, % 

Fosfor, 
P, % 

Potasyum, 
K, % 

Kalsiyum, 
Ca, % 

Magnezyum 
Mg, % 

Kükürt, 
S, % 

Optimum 
değer 3.0-4.5 0.3-0.6 3.0-4.5 1.0-1.8 0.25-0.4 0.3-0.7 

Element Demir, 
Fe, mg kg-1

Çinko, 
Zn, mg kg-1

Bakır, 
Cu, mg kg-1

Mangan, 
Mn, mg kg-1

Molibden, 
Mo, mg kg-1

Bor, 
B, mg kg-1

Optimum 
değer 50-70 13-20 3-5 30-60 0.5-2.0 20-30 
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Grafe (1970) yaptığı araştırma sonucunda, 100 g taze sarımsağın, 3.9 g protein, 0.9 g 

yağ, 9.1 g karbonhidrat, 82 g su, 150 mg kalsiyum, ayrıca 8000 I.E birim A vitamini, 

0.12 mg B ve 50 mg C vitamini içerdiğini rapor etmiştir.  
 
 
Bayraktar (1970), havada kurutulmuş ve üst kabukları çıkarılmış 100 g sarımsağın 

bileşiminde % 46.7 ham protein, % 0.06 yağ, % 26.31 azotsuz ekstrakt maddeler, % 

0.77 selüloz, % 1.46 kül ve eser miktarda şeker bulunduğunu bildirmiştir. 
 
 
Ülkemizde sarımsak üzerine yapılan bir çalışmada sarımsağın hasat sonrası fizyolojisi 

üzerinde durulmuş ve Kastamonu sarımsağının Balıkesir sarımsağına göre depolamaya 

daha uygun bir çeşit olduğu belirlenmiştir (Kaynaş ve Türkeş 1991). 
 
 
Metiuer (1963), sarımsağın kültür bitkileri içinde kükürt gereksinimi en fazla olan 

bitkilerden biri olduğunu, yüksek ürün için sarımsağın 8 kg da-1 kükürde gereksinim 

duyduğunu belirtmiştir.  
 
 
Ruiz (1985), Şili’de 0, 7.5, 15, 22.5 ve 30 kg N da-1 seviyelerinde azot uygulayarak 

yürüttüğü denemede, en yüksek verimin 15 kg N da-1 uygulaması ile alındığını, 

sarımsağın yapraklarındaki P, K, Ca, Mn ve Zn konsantrasyonunun Haziran ayından 

Ağustos ayının ortalarına doğru artmaya devam ettiğini bu devreden sonra ise düşmeye 

başladığını, yapraktaki Mg ve Cu düzeylerinin ise gelişme mevsimi boyunca sürekli 

azaldığını, ayrıca, iyi bir verim için, yumru oluşuncaya kadar olan devrede 

yapraklardaki bitki besin maddesi yoğunluğunun % 5.5 N, % 0.5 P, % 2 K, % 0.2 Mg, 

25 mg kg-1 Mn ve 10 mg kg-1 Zn düzeyinin üstünde olması gerektiğini bildirmektedir. 
 
 
Yapılan literatür taramaları sonucu, sarımsakta çinkolu gübrelemeyle ilgili çalışma 

yapılmadığı bilinmektedir. Ülkemizde de sarımsağın beslenmesine yönelik olarak 

yapılan araştırmaların son derece yetersiz olduğu, yapılan çalışmaların ise sadece 

sarımsağın azotlu ve fosforlu gübre isteklerini tespit etmeye (Eyüpoğlu 1990, Polat 

2001) yönelik olduğu belirlenmiştir.  
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Oysa, sarımsak yetiştiriciliğinde beslenme sorununun sadece azot ve fosfor 

noksanlığından ileri gelmediği, ülkemiz tarım topraklarında azot ve fosfor noksanlığı 

yanında potasyum, çinko, bor ve kükürt noksanlığının da önemli beslenme sorunları 

olarak ortaya çıktığı çok sayıda araştırma ile ortaya konulmuştur. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1. Materyal  
 
 
3.1.1. Tarla denemesinin yürütüldüğü yer 
 
 
Tarla denemesi, Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Ağcıkişi mahallesinde sarımsak tarımı 

yapılan alanlar içerisinden, denemenin amacına uygun olarak seçilen bir çiftçi tarlasında 

yürütülmüştür. 
 
 
3.1.2. Tarla denemesinde kullanılan bitki materyali 
 
 
Denemede Kastamonu İli Taşköprü ilçesinden sağlanan yerli cins sarımsak (Allium 

sativum L.) tohumluk olarak kullanılmıştır. 
 
 
3.1.3. İklim özellikleri 
 
 
Tarla denemesinin yürütüldüğü Kastamonu ili uzun yıllara ait aylık ortalama iklim 

verileri Çizelge 3.1’de, 2004 yılına ait aylık ortalama iklim verileri ise Çizelge 3.2’de 

verilmiştir.  
 
 
Denemenin yapıldığı alanda yazlar sıcak, kışları ise soğuk geçmektedir. Yağış miktarı  

ise ilkbahar aylarında biraz daha fazla olmakla beraber yıl içinde nispeten homojen bir 

dağılım göstermektedir.  
 
 
Uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında, yıllık ortalama yağış 479.4 mm olup, en 

fazla yağış Mayıs ve Haziran aylarında, en az yağış ise Şubat ve Eylül aylarında 

gerçekleşmiştir (Çizelge 3.1). Uzun yıllar ortalaması olarak yıllık ortalama sıcaklık 9.6 

°C olarak bulunmuştur. En sıcak ay, hem ortalama sıcaklık hem de maksimum sıcaklık 

bakımından Temmuz ayı, en soğuk ay ise Ocak ayı olmuştur. Ortalama rüzgar hızı da 

1.3 m sn-1 dir (Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.1. Kastamonu ili çok yıllık aylık ortalama meteorolojik verileri (Anonim 

2005) 
 

AYLAR 
Ortalama 
sıcaklık, 

°C 

Maksimum 
sıcaklık, 

°C 

Minimum 
sıcaklık, 

°C 

Ortalama 
yağış, 
 mm 

Ortalama 
rüzgar hızı, 

m/sn 
Rasat süresi  
(yıl) 

71 71 71 40 30 

Ocak -1.2 17.3 -26.9 31.6 1.2 

Şubat 0.5 20.6 -22.3 27.3 1.4 

Mart 4.2 27.8 -19.7 32.4 1.5 

Nisan 9.5 31.4 -8.0 57.0 1.5 

Mayıs 13.8 33.6 -3.6 67.5 1.3 

Haziran 17.3 35.9 0.2 65.2 1.3 

Temmuz 20.0 42.2 2.7 34.1 1.3 

Ağustos 19.5 38.0 0.9 33.5 1.3 

Eylül 15.5 36.5 -1.5 27.0 1.2 

Ekim 10.5 32.5 -7.5 38.5 1.1 

Kasım 4.5 24.7 -19.3 29.3 1.2 

Aralık 0.6 21.1 -23.7 36.0 1.1 

Yıllık  9.6 42.2 -26.9 479.4 1.3 

 

2004 yılı için aylık ortalama sıcaklık 9.6 °C bulunmuştur. En sıcak ay Ağustos, en 

soğuk ay ise Ocak ayı olmuştur. Yıl içindeki toplam yağış 478.8 mm olurken, yıllık 

ortalama rüzgar hızı 1.2 m sn-1, ortalama nem ise % 67 olarak belirlenmiştir (Çizelge 

3.2). 
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Çizelge 3.2.  Kastamonu ili 2004 yılına ait aylık ortalama meteorolojik verileri 

(Anonim 2005) 
 

AYLAR 
Ortalama 

yağış, 
 mm 

Ortalama 
nem,  

% 

Ortalama 
rüzgar, 
m/sn 

Minimum 
sıcaklık, 

 °C 

Maksimum   
sıcaklık,  

°C 

Ortalama  
sıcaklık, 

°C 

Ocak 14.2 75.9 1.0 -16.0 13.8 -1.3 

Şubat 33.9 66.8 1.7 -18.2 19.0 0.4 

Mart 47.5 64.1 1.3 -15.4 24.8 4.6 

Nisan 59.8 60.6 1.4 -8.5 30.4 9.5 

Mayıs 33.0 64.2 1.3 1.4 26.4 13.7 

Haziran 105.9 68.4 1.1 3.5 29.0 16.9 

Temmuz 27.7 58.6 1.2 7.0 35.0 19.6 

Ağustos 57.7 66.3 1.0 10.4 33.0 19.9 

Eylül 30.7 62.4 1.2 0.5 31.4 15.7 

Ekim 21.1 68.7 1.1 0.2 27.3 11.4 

Kasım 33.0 72.4 1.2 -7.2 24.6 4.9 

Aralık 14.3 75.7 1.1 -12.8 9.8 0.2 

Yıllık  478.8 67.0 1.2 -18.2 35.0 9.6 

 

3.2. Yöntem  
 
 
3.2.1. Toprak analizleri 
 
 
3.2.1.1. Toprak örneğinin alınması ve analize hazırlanması  
 
 
Araştırma Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde sarımsak tarımı yapılan alanları temsilen 

seçilen, Ağcıkişi mahallesinde tarla denemesi şeklinde yürütülmüştür. Deneme alanı 

toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla alınan 
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toprak örneği güneş görmeyen gölge bir yerde hava kuru duruma gelinceye kadar 

kurutulmuştur.  
 
 
Laboratuar analizleri için yeterli miktarda toprak örneği alınmış 2 mm’lik elekten 

geçirilerek plastik kapaklı cam kavanozlarda saklanmıştır. Toprak örneğinin alınması ve 

analize hazırlanması aşamalarında değişik nedenlerden dolayı oluşabilecek bulaşmaları 

önlemek amacıyla gereken titizlik ve özen gösterilmiştir. 
 
 
3.2.1.2. Tekstür  
 
 
Toprak örneğinin kil, kum ve silt fraksiyonu Bouyoucos (1951) tarafından bildirildiği 

şekilde Hidrometre yöntemine göre belirlenmiştir. 
 
 
3.2.1.3. Toprak reaksiyonu (pH)  
 
 
1:2.5 oranında toprak–saf su karışımında cam elektrotlu W.T.W 522 pH metre ile 

belirlenmiştir (Jackson 1962). 
 
 
3.2.1.4. Elektriksel iletkenlik (EC) 
 
 
1:2.5 oranında saf su ile sulandırılmış toprak örneğinde EC metre ile belirlenmiştir (Kacar 

1994).  
 
 
3.2.1.5. Organik madde  
 
 
Jackson (1962) tarafından bildirildiği şekilde değiştirilmiş Walkley-Black yaş yakma 

yöntemine göre belirlenmiştir. 
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3.2.1.6. Kalsiyum karbonat (CaCO3) 
 
 
Kacar (1994) tarafından bildirildiği şekilde, Kalsimetrik yönteme (Scheibler 

Kalsimetresiyle) göre belirlenmiştir.  
 
 
3.2.1.7. Katyon değişim kapasitesi (KDK) 
 
 
Toprak örneği 1.0 N sodyum asetat (pH 8.2) ile doyurulduktan sonra sodyumun fazlası 

% 99’luk izopropil alkol ile yıkanmış ve toprak tarafından tutulan sodyum 1.0 N 

amonyum asetat (pH 7.0) ile ekstrakte edilerek Jenway model PFP 7 Fleymfotometresi 

ile belirlenmiştir (Chapman 1965). 
 
 
3.2.1.8. Toplam azot 
 
 
Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldahl yöntemine göre belirlenmiştir. 
 
 
3.2.1.9. Bitkiye yarayışlı fosfor  
 
 
0.5 M NaHCO3 (pH 8.5) ekstrakt çözeltisi ile topraktan ekstrakte edilen fosfor, Olsen vd 

(1954) tarafından bildirildiği şekilde mavi renk yöntemine göre Shimadzu UV-1201 

Spektrofotometresinde belirlenmiştir. 
 
 
3.2.1.10. Değişebilir potasyum 
 
 
Pratt (1965) tarafından bildirildiği şekilde toprak örneği 1.0 N nötr amonyum asetat ile 

ekstrakte edilerek süzükteki K+ Jenway Model PFP7 fleymfotometresinde belirlenmiştir. 
 
 
3.2.1.11. Bitkiye yarayışlı çinko  
 
 
Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirildiği şekilde toprağın 0.005 M DTPA + 

0.01 M CaCl2 + 0.1 M TEA çözeltisiyle ekstrakte edilmesi sonucu elde olunan süzükte 

 16



çinko Philips Model PU 9200X Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde 

belirlenmiştir. 
 
 
3.2.2. Tarla denemesinin yeri ve gübreleme  
 
 
Tarla denemesi, Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Ağcıkişi mahallesinde sarımsak tarımı 

yapılan alanlar içerisinden, denemenin amacına uygun olarak seçilen tarlada tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 16 cm sıra arası ve 12 cm sıra üzeri 

olacak şekilde 2.88 m2’lik parsellerde (1.6x1.8 m) yürütülmüştür.  
 
 
Denemede Kastamonu İli Taşköprü ilçesinden sağlanan yerli cins sarımsak (Allium 

sativum L.) tohumluk olarak kullanılmıştır. 20/03/2004 tarihinde tarlanın parselasyonu, 

21/03/2004’de sarımsakların (Allium sativum L.) dikimiyle beraber, 16-8-8 kg da-1 

oranında N-P-K’lı temel gübreleme ve araştırmaya konu olan Zn gübrelemesi 

yapılmıştır. 
 
 
Denemede topraklara çinko aşağıda gösterilen deneme planına göre dikimle beraber  

ZnSO4.7H2O’dan uygulanmış ve toprakla iyice karıştırılmıştır. 
 
 
Deneme konuları: 

a) Zn0      Kontrol,  

b) Zn0.5   0.5 kg Zn da-1 

c) Zn1     1.0 kg Zn da-1 

d) Zn2     2.0 kg Zn da-1 
 
 
Denemede topraklara dikimle birlikte 8 kg N da-1, 8 kg P2O5 da-1 ve 8 kg K2O da-1 15-

15-15 kompoze gübresinden verilmiştir. Azotun kalan kısmı (8 kg N da-1) ise 

30/05/2004 tarihinde bitkiler yaklaşık 5-8 cm boylandıktan sonra % 33’lük NH4NO3 

gübresinden uygulanmıştır. 
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Hazırlanan parsellerin her birine eşit miktarda ve uygun büyüklükteki sarımsak (Allium 

sativum L.) dişleri sivri kısımları yukarı gelecek şekilde dikilmiştir. Denemede 

konuların ve tekerrür parsellerinin tarladaki yerleri tesadüfi olarak belirlenmiştir. 

Denemede bitkiler yaklaşık 4.5 aylık bir gelişme periyodu sonunda 04/08/2004 tarihi 

itibariyle topraktan bel yardımıyla sökülerek hasat edilmiştir.  
 
 
Toprak parçacıkları temizlendikten sonra nemini uçurması için bir-iki gün tarlada 

bekletilen bitkiler daha sonra uygun şekilde kese kağıtlarına konarak analizler için 

laboratuara getirilmiştir. 
 
 
3.2.3. Bitki analizleri  
 
 
3.2.3.1. Bitki örneklerinin analize hazırlanması 
 
 
Hasat edilen bitkilerin parsele ve dekara verimleri belirlendikten sonra bitkilerden belirli 

miktarlarda örnekler alınarak iki kez saf su bir kez de redestile su ile yıkanmış sonrada 

kese kağıtlarına konularak 65 °C de sabit ağırlığa gelinceye dek sıcak hava 

sirkülasyonlu kurutma dolabında kurutulmuştur. Kurutulan bitki örnekleri cam 

blenderda öğütüldükten sonra Kacar (1972) tarafından bildirildiği şekilde kuru yakma 

yöntemi ile 500 ± 50 °C de kül fırınında yakılmış ve yakma işlemi tamamlandıktan 

sonra 2 ml 10 N HNO3 ilave edilerek 180 °C lik hot plate üzerinde 15-20 dakika 

kaynatılmış, 50 ml’lik ölçü balonlarına redestile su ile yıkanarak aktarılmış ve balonlar 

redestile su ile derecesine tamamlanmıştır. Balonlar içersindeki bitki çözeltileri 

Whatman 42 filtre kağıdından plastik kaplara süzülerek ağızları kapatılmıştır. 
 
 
3.2.3.2. Bitkilerde verimin belirlenmesi 
 
 
Her bir parselden hasat edilen sarımsak bitkileri (baş + toprak üstü aksamın bir bölümü, 

Şekil 3.1) havada kuru hale geldikten sonra tartılarak kuru ağırlıkları tespit edilmiş, 

parsel verimleri kg da-1 olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 3.1. Verim için değerlendirilen bitkinin görünümü 

 
 
3.2.3.3. Bitkilerin yumru (baş) ağırlıklarının belirlenmesi 
 
 
Havada kuru hale gelen bitkilerin sapları ve kökleri kesilip temizlendikten sonra geride 

kalan sarımsak yumrularının (başlarının, Şekil 3.2) her birinin tartılmasıyla baş 

ağırlıkları g olarak belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 3.2. Sarımsak yumrusunun (baş kısmı) görünümü 
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3.2.3.4. Yumruda büyük ve küçük diş sayısı, ağırlığı ile bir başta bulunan toplam 

diş sayısının belirlenmesi 
 
 
Ağırlıkları alınan yumrular elle parçalanarak büyük ve küçük diş (Şekil 3.3) sayıları 

tespit edilmiş, her bir dişin ağırlığı hassas terazi ile tartılarak alınmış ve daha sonrada 

her bir yumruda bulunan toplam diş sayısı belirlenmiştir. 
 
 

 
Şekil 3.3. Sarımsak yumrusunda büyük ve küçük dişin görünümü 

 
 
3.2.3.5. Yumru örneklerinde çinko, demir ve mangan belirlenmesi 
 
 
Kuru yakma sonucu elde edilen bitki çözeltisinde, toplam çinko, demir ve mangan 

Philips Model PU 9200X Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle belirlenmiştir 

(Kacar 1972).  
 
 
3.2.3.6. Yumru örneklerinde fosfor belirlenmesi 
 
 
Kuru yakma sonucu elde edilen bitki çözeltisinde toplam fosfor Kacar (1972) tarafından 

açıklandığı şekilde Vanadomolibdo fosforik sarı renk yöntemine göre Shimadzu UV-

1201 Spektrofotometresinde belirlenmiştir. 
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3.2.3.7. Yumru örneklerinde potasyum belirlenmesi  
 
 
Kuru yakma sonucu elde edilen bitki çözeltisinde toplam potasyum, Kacar (1972) 

tarafından açıklandığı şekilde Jenway Model PFP7 fleymfotometresinde belirlenmiştir.  
 
 
3.2.3.8. Yumru örneklerinde toplam azot belirlenmesi  
 
 
Toplam azot, Kacar (1972) tarafından açıklandığı şekilde Kjeldahl yöntemiyle 

belirlenmiştir. 
 
 
3.2.3.9. Yumru örneklerinde toplam kül belirlenmesi 
 
 
Toplam kül, Kacar (1972) tarafından açıklandığı şekilde kuru yakma yöntemine göre 

belirlenmiştir. 
 
 
3.2.3.10. Yumru örneklerinde çözünür kuru madde (Briks) belirlenmesi 
 
 
Sarımsak örnekleri refraktometrenin özel presinde sıkılarak elde edilen sıvıda çözünür 

kuru madde Atago Model refraktometre (eski tip) ile belirlenmiştir (Cemeroğlu 1992). 
 
 
3.2.3.11. Yumru örneklerinde refraktif indeks (R.I) belirlenmesi 
 
 
Cemeroğlu (1992) tarafından bildirildiği şekilde, Atago Model Refraktometre (eski tip) 

ile belirlenmiştir. 
 
 
3.2.3.12. Yumru örneklerinde titrasyon asitliği (T.A) ve pH belirlenmesi 
 
 
Mikserde püre haline getirilen sarımsak örneklerinden 2 g tartılmış ve 10 ml saf su ilave 

edilmiş ekstrakt elde etmek amacıyla 4 saat kendi halinde bekletilmiştir. Bu süre 

sonunda karışım filtre edilerek titrasyon asitliği ve pH tayini Nel  pH. 890 model pH 

metrede potansiyometrik olarak belirlenmiştir (Cemeroğlu 1992). 
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3.2.3.13. Yumru örneklerinde Hunter renk belirlenmesi 
 
 
Hunter renk parametreleri olan L, a ve b değerleri Minolta Chromameter CR-300 ile 

belirlenmiştir (Artık 1993). 
 
 
3.3. İstatistik Analizleri 
 
 
Araştırma sonuçlarının varyans analizleri Düzgüneş (1963)’e göre yapılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
 
4.1. Deneme Toprağının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
 
Denemenin yürütüldüğü tarladan alınan toprak örneğinde yapılan bazı fiziksel ve 

kimyasal analizlere göre deneme toprağının bazı özellikleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.1. Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

Özellikler Miktarlar 

Tekstür Sınıfı Killi Tın 

Kum, % 37 

Silt, % 26 

Kil, % 37 

EC, mmhos cm-1 (1:2.5 suda) 1.6 

pH (1:2.5 suda) 7.73 

Organik madde, % 1.72 

CaCO3, % 9.67 

Toplam N, % 0.11 

KDK, me 100 g-1 27.0 

Değişebilir K+, mg kg-1 130.8 

P 14.45 
Bitkiye yarayışlı, mg kg-1

Zn 0.14 

 

Denemenin yapıldığı alandaki toprak örneği killi tın tekstüre sahip olup, organik maddece fakir, 

hafif alkali reaksiyonlu, orta kireçli ve hafif tuzlu (Anonim 1988) olduğu belirlenmiştir. 

Toprağın toplam azot, bitkiye yarayışlı P ve değişebilir K+ miktarı yönünden yeterli, 

bitkiye yarayışlı Zn miktarı yönünden ise çok az düzeyde olduğu bulunmuştur (Anonim 

1990). 
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4.2. Çinko Uygulamasının Sarımsakta Verim, Baş ve Diş Ağırlıkları ile Diş 

Sayıları Üzerine Etkisi 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulanarak yetiştirilen sarımsak bitkisinde verim değerleri 

Çizelge 4.2’de, baş ağırlıkları, büyük diş ve küçük diş ağırlıkları Çizelge 4.3’de büyük 

diş, küçük diş sayısı ile bir başta bulunan toplam diş sayıları ise Çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.2.  Çinko uygulamasının sarımsakta verim (kg da-1) üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Verim, kg da-1 Değişim, % 

Zn 0 1658 - 

Zn 0.5 1723 3.9 

Zn 1 1783 7.5 

Zn 2 1756 5.9 

 
 
Artan düzeylerde uygulanan çinko sarımsağın verimini kontrole göre arttırmasına 

rağmen yapılan varyans analizi sonucu artan düzeylerde uygulan çinkonun sarımsağın 

verimi üzerine etkisinin istatistiki olarak yeterince önemli bulunmadığı görülmüştür. 

Çinko uygulanmadığında 1658 kg da-1 olan verim, Zn0.5 uygulamasıyla % 3.9 oranında 

artarak 1723 kg da-1, Zn1 uygulamasıyla % 7.5 artarak 1783 kg da-1 ve Zn2 

uygulamasıyla % 5.9 artışla 1756 kg da-1 olmuştur. Sarımsakta en yüksek verim değeri 

1 kg Zn da-1 uygulamasında elde edilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.3.  Çinko uygulamasının sarımsakta baş ve diş ağırlıkları üzerine etkisi 
 
Uygulamalar Baş 

ağırlığı, g 

Değişim, 

% 

Büyük diş 

ağırlığı, g 

Değişim, 

% 

Küçük diş 

ağırlığı, g 

Değişim, 

% 

Zn 0 36.4 - 3.1 - 1.1 - 

Zn 0.5 37.0 1.6 3.0 -3.2 1.1 0 

Zn 1 35.0 -3.8 3.1 0 1.2 9.1 

Zn 2 35.5 -2.5 3.1 0 1.0 -9.1 
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Yapılan varyans analizi sonucu artan düzeylerde uygulanan çinkonun sarımsağın baş 

ağırlığı, büyük ve küçük diş ağırlıkları üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli 

olmadığı belirlenmiştir.  
 
 
Çinko uygulanmadan yetiştirilen sarımsağın baş ağırlığı 36.4 g iken 0.5 kg da-1 çinko 

uygulandığında (Zn0.5) baş ağırlığı  % 1.6’lık bir artışla 37 g’a ulaşmıştır. Zn1 ve Zn2 

düzeylerinde uygulanan çinkonun sarımsağın baş ağırlığı üzerine etkisi ise olumsuz 

olmuş ve baş ağırlıkları kontrole göre sırasıyla % 3.8’lik azalmayla 35 g’a ve % 2.5 

oranında bir azalmayla da 35.5 g’a gerilemiştir. Ancak bu azalışlar istatistiki olarak 

önemli olmamıştır (Çizelge 4.3). 
 
 
Büyük diş ağırlığı Zn0.5 düzeyinde kontrole oranla % 3.2 azalarak 3 g’a gerilemiş, diğer 

dozlarda ise kontrole oranla herhangi bir değişim belirlenmemiştir. Küçük diş ağırlıkları 

yalnızca Zn1 düzeyinde kontrole oranla % 9.1’lik artışla 1.2 g’a çıkmış, Zn0.5 düzeyinde 

1.1 g’da kalmış (kontrol uygulaması ile aynı düzeyde), Zn2 düzeyinde de kontrole göre 

% 9.1’lik bir azalmayla 1.0 g’a gerilemiştir (Çizelge 4.3). Diş ağırlıkları göz önüne 

alındığında yalnızca Zn1 uygulaması küçük diş ağırlığında kontrole (Zn0) oranla bir artış 

sağlamış, diğer çinko uygulamalarında ise büyük ve küçük diş ağırlıkları değişmemiş 

yada azalmıştır (Çizelge 4.3). 
 
 
Çizelge 4.4.  Çinko uygulamasının sarımsakta diş sayıları üzerine etkisi 
 
Uygulamalar Büyük diş 

sayısı, 

tane 

Değişim, 

% 

Küçük diş 

sayısı, 

tane 

Değişim, 

% 

Toplam 

diş sayısı, 

tane 

Değişim, 

% 

Zn 0 6.9 - 12.1 - 18.9 - 

Zn 0.5 6.9 0 12.3 1.7 19.2 1.6 

Zn 1 6.4 -7.2 11.3 -6.6 17.7 -6.3 

Zn 2 6.3 -8.7 12.9 6.6 19.2 1.6 
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Artan düzeylerde çinko uygulamalarının sarımsağın büyük diş, küçük diş ve toplam diş 

sayıları üzerine etkisi yapılan varyans analizi sonucu istatistiksel olarak önemli 

çıkmamıştır.  
 
 
Büyük diş sayısı kontrole göre Zn0.5 düzeyinde değişmezken, Zn1 düzeyinde % 7.2, Zn2 

düzeyinde de % 8.7 oranında azalma göstermiştir. Kontrole göre küçük diş sayısı Zn0.5 

düzeyinde % 1.7, Zn2 düzeyinde ise % 6.6 oranında artmış sadece Zn1 düzeyinde % 

6.6’lık bir azalma meydana gelmiştir (Çizelge 4.4). Zn0.5 ve Zn2 düzeyindeki 

uygulamalarla kontrole göre toplam diş sayısında % 1.6 artış sağlanırken Zn1 düzeyinde 

ise % 6.3’lük bir azalma görülmüştür (Çizelge 4.4). 
 
 
4.3. Çinko Uygulamasının Sarımsak Yumrusunun Çinko İçeriği Üzerine Etkisi 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulanarak yetiştirilen sarımsak bitkisinde yumrunun çinko 

içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.5’de, çinko içeriklerine ilişkin değerler 

ise Çizelge 4.6’da verilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.5.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun çinko içeriği üzerine 

etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 58.563  

Blok 2 1.625 0.812 

Uygulama 3 41.063 13.688* 

Hata 6 15.875 2.646 
*p<0.05 
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Çizelge 4.6.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun çinko içeriği üzerine 

etkisi 
 

Uygulamalar Zn, mg kg-1 Değişim, % 

Zn 0   13.5B* - 

Zn 0.5 17.0A 25.9 

Zn 1 18.5A 37.0 

Zn 2    15.5AB 14.8 
* Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasındaki fark önemli değildir (Duncan testi, %5). 

 

Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.6’da görüleceği gibi sarımsak yumrusunun çinko içeriği üzerine 

artan düzeylerdeki çinko uygulamasının etkisi istatistiksel olarak % 5 düzeyinde önemli 

olduğu belirlenmiştir. 
 
 
Kontrole (Zn0) oranla tüm çinko uygulamaları sarımsağın çinko içeriğini arttırmıştır. 

Sarımsak yumrusunun çinko içeriği kontrol uygulamasında 13.5 mg kg-1 iken,  toprağa 0.5 

kg Zn da-1 uygulandığında (Zn0.5 uygulaması) yumrunun çinko içeriği % 25.9 artarak 17 

mg kg-1 çinkoya ulaşmıştır. Toprağa 1 kg Zn da-1 uygulandığında (Zn1 uygulaması) 

yumrunun çinko içeriği % 37 artarak 18.5 mg kg-1 çinkoya ulaşmış, toprağa 2 kg Zn da-1 

uygulandığında ise (Zn2 uygulaması) yumrunun çinko içeriği kontrole göre % 14.8 

artarak 15.5 mg kg-1 çinkoya çıkmıştır (Çizelge 4.6). 
 
 
4.4.  Çinko Uygulamasının Sarımsak Yumrusunun Mineral Madde İçeriği Üzerine 

Etkisi 
 
 
4.4.1. Azot, fosfor ve potasyum içeriği üzerine etkisi 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulanarak yetiştirilen sarımsak bitkisinde yumrunun azot 

içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.7’de, fosfor içeriğine ilişkin varyans 

analiz sonuçları Çizelge 4.8’de, potasyum içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçları 
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Çizelge 4.9’da, yumrunun azot, fosfor ve potasyum içeriğine ait değerler ise Çizelge 

4.10’da verilmiştir. 
 
 
Çizelge 4.7.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun azot içeriği üzerine 

etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 1.57952  

Blok 2 0.23815 0.11908 

Uygulama 3 0.98190 0.32730* 

Hata 6 0.35948 0.05991 
*p<0.05 

 
 
Çizelge 4.7’den görüleceği gibi sarımsak yumrusunun azot içeriği üzerine artan 

düzeylerdeki çinko uygulamasının etkisi istatistiksel olarak % 5 düzeyinde önemli 

çıkmıştır. 
 
 
Çizelge 4.8.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun fosfor içeriği üzerine 

etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 0.0044169  

Blok 2 0.0000129 0.0000064 

Uygulama 3 0.0033693 0.0011231* 

Hata 6 0.0010347 0.0001725 
*p<0.05 

 

Çizelge 4.8’den görüleceği gibi sarımsak yumrusunun fosfor içeriği üzerine artan 

düzeylerdeki çinko uygulamasının etkisi istatistiksel olarak % 5 düzeyinde önemli 

çıkmıştır. 
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Çizelge 4.9.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun potasyum içeriği 

üzerine etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 0.140807  

Blok 2 0.001940 0.000970 

Uygulama 3 0.121416 0.040472** 

Hata 6 0.017450 0.002908 
**p<0.01 

 

Çizelge 4.9’dan görüleceği gibi sarımsak yumrusunun potasyum içeriği üzerine artan 

düzeylerdeki çinko uygulamasının etkisi istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli 

çıkmıştır. 
 
 
Çizelge 4.10. Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun azot, fosfor ve 

potasyum içeriği üzerine etkileri 
 
Uygulamalar N, 

% 

Değişim, 

% 

P, 

% 

Değişim, 

% 

K, 

% 

Değişim, 

% 

Zn 0 1.450B* - 0.298B - 2.048B - 

Zn 0.5   1.925AB 32.8 0.329A 10.4 2.307A 12.6 

Zn 1 2.111A 45.6 0.333A 11.7 2.244A   9.6 

Zn 2 2.185A 50.7 0.343A 15.1 2.271A 10.9 
* Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasındaki fark önemli değildir (Duncan testi, %1 ve %5). 

 

Sarımsak yumrusunun azot, fosfor ve potasyum içeriği çinko uygulamasına bağlı olarak 

artmış ve bu artışlar istatistiksel olarak da önemli bulunmuştur.  
 
 
Kontrol (Zn0) uygulamasında sarımsak yumrusunun % 1.45 olan azot içeriği toprağa 0.5 

kg da-1 çinko uygulanmasıyla % 32.8 artarak % 1.925’e ulaşmıştır. Toprağa 1 kg da-1 

çinko uygulanmasıyla sarımsak yumrusunun azot içeriği % 45.6 artarak % 2.111’e 
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çıkmış, toprağa 2 kg da-1 çinko uygulanmasıyla da sarımsak yumrusunun azot içeriği % 

50.7 artarak % 2.185’e çıkmıştır (Çizelge 4.10).  
 
 
Sarımsağın azot içeriği üzerine Zn0.5, Zn1 ve Zn2 uygulamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsiz bulunurken, kontrol (Zn0) uygulamasıyla, Zn1 ve Zn2 

uygulamaları arasındaki fark ise istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p< 0.05). 

 
 
Sarımsağın fosfor içeriği uygulanan çinkodan olumlu yönde etkilenmiştir. Sarımsak 

yumrusunun fosfor içeriği kontrole göre Zn0.5 uygulamasıyla % 10.4 artarak % 0.329’a 

çıkmış, Zn1 uygulamasıyla % 11.7 artarak % 0.333’e çıkmış ve Zn2 uygulamasıyla da % 

15.1 oranında artarak % 0.343’e ulaşmıştır. Çinko uygulanmadığında ise sarımsağın 

fosfor içeriği % 0.298 olarak bulunmuştur. En yüksek artış değerine Zn2 uygulaması 

sonucu ulaşılmıştır (Çizelge 4.10). Kontrol (Zn0) uygulaması ile Zn0.5, Zn1 ve Zn2 

uygulamaları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p< 0.05, Çizelge 

4.10). 
 
 
Sarımsak yumrusunun potasyum içeriği de artan düzeylerdeki çinko uygulamalarıyla 

birlikte artmıştır. Çinko uygulanmadığında % 2.048 olan sarımsak yumrusunun 

potasyum içeriği, Zn0.5 uygulaması ile % 12.6 artarak % 2.307’ye çıkmış, Zn1 

uygulaması ile % 9.6 artarak % 2.244’e çıkmış ve Zn2 uygulamasıyla da yumrunun 

potasyum içeriği % 10.9 oranında artarak % 2.271’e çıkmıştır. En yüksek artış değerine 

Zn0.5 uygulaması sonucu ulaşılmıştır (Çizelge 4.10). İstatistiksel olarak kontrol (Zn0) 

uygulaması ile Zn0.5, Zn1 ve Zn2 uygulamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p< 

0.01, Çizelge 4.10). 
 
 
4.4.2. Demir ve mangan içeriği üzerine etkisi 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulanarak yetiştirilen sarımsak bitkisinde yumrunun demir ve 

mangan içeriğine ait değerler Çizelge 4.11’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.11.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun demir ve mangan 

içeriği üzerine etkileri 
 

Uygulamalar Fe, mg kg-1 Değişim, % Mn, mg kg-1  Değişim, % 

Zn 0 22.5 - 7.7 - 

Zn 0.5 23.3 3.6 7.3 -5.2 

Zn 1 22.3 -0.9 6.3 -18.2 

Zn 2 22.3 -0.9 6.7 -13.0 

 

Sarımsak yumrusunun demir ve mangan içeriğindeki değişim üzerine artan düzeylerde 

uygulanan çinkonun etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulamalarına bağlı olarak sarımsak yumrusunun demir ve 

mangan içeriği kontrole oranla azalma göstermiş, sadece Zn0.5 uygulamasıyla bitkinin 

demir içeriği % 3.6 artarak 23.3 mg kg-1’a çıkmıştır. Toprağa 1 kg Zn da-1 ve 2 kg Zn 

da-1 uygulandığında sarımsak yumrusunun demir içeriği % 0.9 azalarak 22.3 mg kg-1’a 

gerilemiştir. Sarımsak yumrusunun mangan içeriği ise sırasıyla Zn0.5’de % 5.2 azalarak 

7.3 mg kg-1’a, Zn1’de % 18.2 azalarak 6.3 mg kg-1’a ve Zn2’de de % 13 azalarak 6.7 mg 

kg-1’a gerilemiştir. Kontrol (0 kg Zn da-1) uygulamasında yumrunun mangan içeriği ise 

7.7 mg kg-1 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.11). 
 
 
4.5. Çinko Uygulamasının Sarımsak Yumrusunun Kalite Parametreleri Üzerine 

Etkisi 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulanarak yetiştirilen sarımsak bitkisinde yumrunun kül 

içeriğine ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 4.12’de, kül içeriğine ait değerler 

Çizelge 4.13’de, Hunter renk analizinin a değerlerine ilişkin varyans analiz sonuçları 

Çizelge 4.14’de, Hunter renk analiz değerleri Çizelge 4.15’de, yumrunun refraktif 

indeks (R.I), titrasyon asitliği (T.A), pH ve suda çözünür kuru madde (Briks, Bx) 

içeriğine ait değerler ise Çizelge 4.16’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.12.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun kül içeriği üzerine 

etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları 
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 1.26667  

Blok 2 0.01167 0.00583 

Uygulama 3 1.06000 0.35333** 

Hata 6 0.19500 0.03250 
**p<0.01 

 
 
Çizelge 4.13.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun kül içeriği üzerine 

etkisi 
 

Uygulamalar Kül, % Değişim, % 

Zn 0 2.50B* - 

Zn 0.5 2.90AB 16.0 

Zn 1 3.13A 25.2 

Zn 2 2.40B -4.0 

 * Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasındaki fark önemli değildir (Duncan testi, %1). 
 

Yapılan varyans analizi sonucu artan düzeylerde uygulanan çinkonun sarımsak bitkisinde 

yumrusunun kül içeriği üzerine etkisinin istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.12).  
 
 
Artan çinko dozlarıyla birlikte sarımsak yumrusunun kül içeriği yalnızca Zn2 

uygulamasıyla % 4 azalarak % 2.4’e gerilemiştir. Zn0 (kontrol) uygulamasında % 2.5 

olan yumrunun kül içeriği, Zn0.5 uygulamasıyla % 16 artarak % 2.9’a, Zn1 

uygulamasıyla ise % 25.2 artarak % 3.13’e çıkmıştır (Çizelge 4.13). 
 
 
Zn1 uygulamasının, Zn0 ve Zn2 uygulamalarıyla arasındaki fark istatistiksel olarak 

önemli çıkmış, kontrol (Zn0), Zn0.5 ve Zn2 uygulamaları arasındaki fark ise istatistiksel 

olarak önemsiz çıkmıştır (Çizelge 4.13). 
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Çizelge 4.14.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun Hunter renk analizine 

ait a değeri üzerine etkisine ilişkin varyans analiz sonuçları  
 

Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması

Genel 11 1.03907  

Blok 2 0.05232 0.02616 

Uygulama 3 0.82267 0.27422** 

Hata 6 0.16408 0.02735 
**p<0.01 

 

Artan düzeylerde çinko uygulamalarına bağlı olarak sarımsak bitkisinde yumrunun 

Hunter renk analizine ait L, a ve b değerlerinden sadece a değeri istatistiksel olarak % 1 

düzeyinde önemli çıkmıştır (Çizelge 4.14). 
 
 
Çizelge 4.15.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun Hunter renk analiz 

değerleri üzerine etkisi 
 

Uygulamalar L Değişim, % a Değişim, % b Değişim, % 

Zn 0 67.50 - -1.94B* - 17.36 - 

Zn 0.5 67.95 0.7 -2.66A 37.1 16.53 -4.8 

Zn 1 67.39 -0.2 -2.22AB 14.4 17.49 0.7 

Zn 2 66.93 -0.8 -2.39AB 23.2 16.82 -3.1 
 * Aynı harfle gösterilen uygulamalar arasındaki fark önemli değildir (Duncan testi, %1). 
 

Artan düzeylerde çinko uygulamalarına bağlı olarak sarımsak yumrusunun Hunter renk 

analizine ait L değeri Zn0 (kontrol) uygulamasıyla 67.50 olurken, Zn0.5 uygulamasıyla % 

0.7 oranında artarak 67.95’e çıkmış, Zn1 uygulamasıyla % 0.2 azalarak 67.39’a ve Zn2 

uygulamasıyla da % 0.8 azalarak 66.93’e gerilemiştir (Çizelge 4.15). 
 
 
Hunter renk analizine ait a değeri çinko uygulamalarına bağlı olarak kontrole göre 

artmıştır. Kontrol uygulamasında -1.94 olan a değeri, Zn0.5 uygulamasıyla % 37.1 

artarak -2.66, Zn1 uygulamasıyla % 14.4 artarak -2.22 ve Zn2 uygulamasıyla da % 23.2 
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oranında artarak -2.39 olarak bulunmuştur. Kontrol ile Zn0.5 uygulaması arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli çıkmıştır (p< 0.01). 

 
 
Hunter renk analizine ait b değeri ise kontrol (Zn0)’de 17.36 olurken, çinko 

uygulamalarına bağlı olarak Zn0.5 uygulamasıyla % 4.8 azalarak 16.53’e gerilemiş, Zn1 

uygulamasıyla % 0.7 artarak 17.49’a çıkmış, Zn2 uygulamasıyla da % 3.1 azalarak 

16.82’ye gerilemiştir (Çizelge 4.15). 
 
 
Çizelge 4.16.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun refraktif indeks (R.I), 

titrasyon asitliği (T.A), pH ve suda çözünür kuru madde (Briks, Bx) 

içeriği üzerine etkisi 
 
Uygulamalar Bx 

% 

Değişim 

% 

R.I Değişim 

% 

pH Değişim, 

% 

T.A 

g kg-1

Değişim 

% 

Zn 0 39.5 - 1.3988 - 6.2 - 0.233 - 

Zn 0.5 39.8 0.8 1.3994 0.043 6.1 -1.6 0.149 -36.1 

Zn 1 39.9 1.0 1.3998 0.072 6.3 1.6 0.245 5.2 

Zn 2 38.7 -2.0 1.3968 -0.143 6.2 0 0.245 5.2 

 

Yapılan varyans analizi sonucu artan düzeylerde uygulanan çinkonun sarımsak bitkisinde 

yumrunun refraktif indeks (R.I), titrasyon asitliği (T.A), pH ve suda çözünür kuru 

madde (Briks, Bx) içeriği üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olmadığı 

belirlenmiştir.  
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulamalarına bağlı olarak sarımsak yumrusunun suda 

çözünür kuru madde (Bx) içeriği kontrole göre sırasıyla Zn0.5’de % 0.8 artarak % 39.8’e 

çıkmış, Zn1’de % 1 artarak % 39.9’a ulaşmış, Zn2 uygulamasında ise % 2 azalarak % 

38.7’ye gerilemiştir. Kontrol uygulamasında sarımsak yumrusunun suda çözünür kuru 

madde (Bx) içeriği % 39.5 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.16). 
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Sarımsak yumrusunun kontrol uygulamasında 1.3988 olan refraktif indeks (R.I) değeri, 

artan düzeylerdeki çinko uygulamalarına bağlı olarak sırasıyla Zn0.5’de % 0.043 artarak 

1.3994’e çıkmış, Zn1’de % 0.072 artarak 1.3998’e ulaşmış ve Zn2 uygulamasında ise % 

0.143 oranında azalarak 1.3968’e gerilemiştir (Çizelge 4.16). 
 
 
Çinko uygulanmadığında 6.2 olan yumrunun pH değeri, Zn0.5 uygulamasıyla 6.1’e 

düşmüş, Zn1 uygulamasıyla 6.3’e çıkmış ve Zn2 uygulamasında ise değişmeyerek 6.2’de 

kalmıştır (Çizelge 4.16). 
 
 
Sarımsak yumrusunun titrasyon asitliği (T.A) değeri kontrolde 0.233 g kg-1 iken, artan 

düzeylerdeki çinko uygulamasına bağlı olarak önce Zn0.5’de  % 36.1 azalarak 0.149 g 

kg-1’a düşmüş, Zn1 ve Zn2 uygulamalarında ise kontrole göre % 5.2 oranında artarak  

0.245 g kg-1’a çıkmıştır (Çizelge 4.16). 
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5. TARTIŞMA 
 
 
Sarımsak bitkisinin verimi artan düzeylerdeki çinko uygulamalarına paralel olarak 

artmasına rağmen bu artışlardaki farklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. En 

yüksek verim değeri Zn1 uygulamasıyla (1783 kg da-1) elde edilirken, en düşük verim 

değeri ise Zn0 uygulamasıyla (1658 kg da-1) elde edilmiştir (Çizelge 4.2). Toprağa 1 kg 

Zn da-1 uygulandığında verim kontrole göre 125 kg da-1 artmıştır. Bu artış pratikte 

önemli bir artış olarak değerlendirilebilmektedir. 
 
 
Taşköprü’de değişik dozlarda jips ile birlikte 0.5 ve 1 kg Zn da-1 uygulanarak 

yetiştirilen sarımsak bitkisinin verimi 1. deneme alanında kontrole göre sırasıyla  % 6 

ve % 2, 2. deneme alanında kontrole göre sırasıyla % 14 ve % 9, 3. deneme alanında 

kontrole göre sırasıyla % 8 ve % 2, 4. deneme alanında ise kontrole göre sırasıyla % 20 

ve % 11 oranında artmıştır (Taban vd 2003b). Boawn vd (1960) yaptıkları çalışmada, 

şeker pancarına 0 kg ha-1 ile 18 kg ha-1’a kadar artan düzeylerde çinko uygulamasının 

kök verimi ve şeker oranını önemli düzeylerde etkilemediğini belirlemişlerdir. Taban vd 

(2003a) yaptıkları çalışmada çinko uygulamasının çeltik bitkisinde sap ve tane 

veriminde artışlar sağladığını belirtmişlerdir. Aydeniz vd (1988), Taban ve Kacar 

(1991) yaptıkları çalışmalarda, çinko uygulamasının çeltik bitkisinin yeşil aksam kuru 

ağırlık artışı üzerine etkili olmadığını belirlemişlerdir.  
 
 
Araştırmada sarımsak bitkisinin baş ağırlıkları, büyük ve küçük diş ağırlıkları üzerine 

çinko uygulamalarının etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Sarımsağın baş 

ağırlığı sadece Zn0.5 uygulamasında % 1.6 artmış, diğer uygulamalarda azalmıştır. 

Sarımsakta en yüksek baş ağırlığı 37 gr (Zn0.5), en düşük baş ağırlığı da 35 gr (Zn1) 

olarak bulunmuştur. Büyük diş ağırlığı Zn0.5’de % 3.2 azalmış, diğer uygulamalarda 

değişim görülmemiştir. Küçük diş ağırlığı Zn0.5’de değişmezken, Zn1’de % 9.1 artmış 

Zn2’de ise % 9.1 azalmıştır (Çizelge 4.3). Elde edilen bu bulgular Artık ve Poyrazoğlu 

(1994) tarafından Taşköprü sarımsağının baş ağırlıkları ile uyum içersinde olduğunu 

göstermektedir. Nitekim Artık ve Poyrazoğlu (1994) yaptıkları çalışmada Taşköprü 

sarımsağının baş ağırlıklarının 12.56-50.18 g arasında değiştiğini ve ortalama olarak 
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30.85 g olduğunu belirlemişlerdir. Aynı şekilde sarımsağın büyük ve küçük diş 

ağırlıkları da yapılan çalışmayla (Artık ve Poyrazoğlu 1994) uyum göstermiştir.  
 
 
Çinko uygulamalarının sarımsağın büyük diş ve küçük diş ile toplam diş sayıları üzerine 

etkisi de istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. Sarımsakta büyük diş sayısı 6.3 ile 6.9 

arasında, küçük diş sayısı 11.3 ile 12.9 arasında, toplam diş sayısı da 17.7 ile 19.2 

arasında bulunmuştur (Çizelge 4.4). Artık ve Poyrazoğlu (1994) yaptıkları çalışmada, 

Kastamonu sarımsağının büyük diş sayısının 1-13 arasında değişip ortalamasının 5 

olduğunu,  küçük diş sayısının 2-16 arasında değişip ortalamasının 8 olduğunu ve 

toplam diş sayısının da 6-20 arasında değiştiğini ortalamasının da 13 olduğunu 

belirlemişlerdir. Denemede bulunmuş olan diş sayıları ile Artık ve Poyrazoğlu 

(1994)’nun çalışmaları sonucu elde ettikleri diş sayıları uyum göstermektedir.   
 
 
Denemede sarımsak yumrusunun çinko içeriği üzerine çinko uygulamalarının etkisi 

istatistiksel olarak (p< 0.05) önemli çıkmıştır. Sarımsak yumrusunun çinko içeriği en az 

13.5 mg kg-1 (Zn0), en fazla ise 18.5 mg kg-1 (Zn1) olarak bulunmuştur. Yumrunun 

çinko içeriği kontrole (Zn0) göre Zn0.5 uygulamasıyla % 25.9, Zn1 uygulamasıyla % 37 

ve Zn2 uygulamasıyla da % 14.8 oranında artmıştır (Çizelge 4.6). Rosen vd (1999), 

yumru oluşturmadan önce en son gelişimini tamamlamış sağlıklı bir sarımsağın 

yaprağında 13-20 mg kg–1 arasında çinko bulunması gerektiğini bildirmişlerdir. Bu 

bulguya göre, sarımsakta yumrunun çinko içeriği ve çinkonun yumruya taşınma düzeyi 

hakkında literatür bilgisi olmamakla beraber yumrunun çinko içeriği ve genç sarımsak 

yaprağı çinko değeri ve diğer bitkiler için verilen sınır değerleri göz önüne alındığında 

kontrol uygulamasında çinkonun kritik düzeyin altında yada kritik düzeye yakın bir 

değerde olduğu belirlenmiştir. Çinko uygulandığında ise, sarımsak yumrusunun çinko 

içerikleri artmış ve kritik değerin üstüne çıkmıştır. 
 
 
Çinko uygulamalarının sarımsak bitkisinde yumrunun azot, fosfor ve potasyum içeriği 

üzerine etkisi, istatistiksel olarak önemli (sırasıyla p< 0.05, p< 0.05 ve p< 0.01) 

bulunmuştur. Sarımsak yumrusunun azot içeriği % 1.450-2.185 arasında, fosfor içeriği 

% 0.298-0.343 arasında, potasyum içeriği ise % 2.048-2.307 arasında bulunmuştur 

(Çizelge 4.10). Elde edilen bu bulgular Artık ve Poyrazoğlu (1994) tarafından yapılan, 
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Taşköprü sarımsağının fosfor ve potasyum içeriği ile uyum içersinde değildir. Artık ve 

Poyrazoğlu (1994) yaptıkları çalışmada, Taşköprü sarımsağının fosfor içeriğinin 144 - 

432 mg kg-1 arasında değiştiğini, ortalamanın 283 mg kg-1 olduğunu, potasyum 

içeriğinin ise 3822 – 9310 mg kg-1 arasında değiştiğini ve ortalama olarak da sarımsağın 

5932 mg kg-1 potasyum içerdiğini belirlemişlerdir. Bu sonuçlar (Artık ve Poyrazoğlu 

1994), denemede elde edilen bulgula göre oldukça düşük kalmaktadır.  
 
 
Araştırmada sarımsak yumrusunun demir ve mangan içeriği üzerine çinko 

uygulamalarının etkisi istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. Yumrunun demir içeriği 

kontrol (Zn0)’de 22.5 mg kg-1, Zn0.5’de 23.3 mg kg-1, Zn1’de 22.3 mg kg-1 ve Zn2’de 22.3 

mg kg-1 olarak tespit edilmiştir. Çinko uygulanmadığında 7.7 mg kg-1 olan sarımsak 

yumrusunun mangan içeriği, Zn0.5’de 7.3 mg kg-1’a, Zn1’de 6.3 mg kg-1’a ve Zn2’de ise 6.7 

mg kg-1’a düşmüştür (Çizelge 4.11). Elde edilen bu bulgularda göstermiştir ki, toprağa 

artan düzeylerde uygulanan çinko, demir ve mangan ile interaksiyona girerek 

sarımsağın Fe ve Mn alımını olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla sarımsağın Fe ve 

Mn içeriği, artan çinko uygulamalarına bağlı olarak azalmıştır. 
 
 
Çinko uygulamalarının sarımsak yumrusunun kül içeriği üzerine etkisi (p< 0.01) 

istatistiksel olarak önemli çıkmıştır. Yumrunun kül içeriği % 2.4 (Zn2) ile % 3.13 (Zn1) 

arasında değişmiş, çinko uygulanmadığında ise yumrunun kül içeriği % 2.5 olarak 

belirlenmiştir (Çizelge 4.13). Sarımsak yumrusunun kül içeriğindeki artış beklenen bir 

durum olmakla beraber, bize mineral madde birikiminin artığını göstermektedir. Sarımsakta 

mineral madde miktarının artması, yapılan gübrelemenin olumlu bir sonucu olarak 

nitelendirilebilir. Artık ve Poyrazoğlu (1994), Kastamonu sarımsağının kül içeriğinin % 

1.039 – 1.828 arasında değiştiğini ve ortalamanın da % 1.51 olduğunu tespit etmişlerdir. 

Nitekim Artık ve Poyrazoğlu (1994)’nun Kastamonu sarımsağında belirledikleri yüzde 

kül miktarı, denemede elde edilen yüzde kül miktarından düşüktür. 
 
 
Artan düzeylerde çinko uygulamalarına bağlı olarak sarımsak bitkisinde yumrunun 

Hunter renk analizine ait L, a ve b değerlerinden sadece a değeri (p< 0.01) istatistiksel 

olarak önemli çıkmıştır. Yumrunun Hunter renk analizine ait L değeri 66.93 ile 67.95 

arasında, a değeri -1.94 ile -2.66 arasında, b değeri ise 16.53 ile 17.49 arasında değişim 
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göstermiştir (Çizelge 4.15). Hunter renk parametrelerinden L değeri parlaklık yada 

beyazlığı ifade edip 0-100 arasında değişim gösterir, değer 100’e yaklaştıkça parlaklık 

derecesi artar. Hunter renk parametrelerinden a değeri (+) ise kırmızılığı, (-) ise yeşilliği 

ifade eder, 0-60 arasında değişim gösterir. b değeri de (+) ise sarılığı, (-) ise maviliği 

ifade eder, 0-60 arasında değişim gösterir.  
 
 
Buna göre deneme sonucunda sarımsağın renginin nispeten beyaz yada parlak olduğu, 

çok hafif yeşillik ve ortaya yakın tonda da sarılık içerdiği ifade edilebilir. İstatistiksel 

olarak a değerinin önemli çıkması, artan düzeylerde uygulanan çinkonun sarımsağın 

rengine nispeten az bir yeşillik kattığı söylenebilir. 
 
 
Araştırmada sarımsak yumrusunun refraktif indeks (R.I), titrasyon asitliği (T.A), pH ve 

suda çözünür kuru madde (Briks) içeriği üzerine çinko uygulamalarının etkisi 

istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. Yumrunun pH’sı 6.1 ile 6.3, titrasyon asitliği  

0.149 ile 0.245 g kg-1 ve suda çözünür kuru madde içeriği de % 38.7 ile 39.9 arasında 

değişim göstermiştir. Sarımsak yumrusunun refraktif indeks değeri ise 1.3968 ile 1.3998 

arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4.16).  
 
 
Artık ve Poyrazoğlu (1994), yaptıkları çalışmada, Kastamonu sarımsağının çözünür 

kuru madde içeriğinin % 31.2 ile 44.1 arasında değiştiğini, ortalama % 36.9 olduğunu, 

refraktif indeks değerinin 1.3833 ile 1.4350 arasında değiştiğini, ortalama 1.3944 

olduğunu, titrasyon asitliği değerinin % 0.356 ile 0.708 arasında değiştiğini, ortalama % 

0.52 olduğunu ve pH değerinin de 5.47 ile 6.9 arasında değiştiğini ve ortalamasının da 

6.3 olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak, Artık ve Poyrazoğlu (1994)’nun T.A 

dışındaki, Bx, R.I ve pH bulguları ile denemede elde edilen bulguların birbiriyle uyum 

gösterdiği görülmektedir.  
 
 
Bitkilerin Bx ve T.A değerlerinin yüksek oluşu kaliteyi artırmaktadır. Sebze ve 

meyvelerde suda çözünür kuru maddelerin hemen hemen tamamını asitler, şekerler ve 

tuzlar olmak üzere uçucu olmayan nitelikteki maddeler oluşturur. Dolayısıyla bu 

maddelerin ortamda yüksek olarak bulunması ürünün kalitesini artırmaktadır. Özellikle 

askorbik asidin yüksek olması (Artık ve Poyrazoğlu 1994) diğer olumlu özellikleri 
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yanında Taşköprü sarımsağının önemini vitamin açısından da artırmaktadır. Bu gibi 

vitaminlerin ve kalite oluşturan asitlerin ortamdaki miktarlarının yüksek oluşu T.A 

değerini artırıcı bir unsur olarak nitelendirilebilir. Taşköprü sarımsağının pH’sı genel 

olarak hafif asidik karakter göstermektedir. Bunun sebebi ise sarımsağın içermiş olduğu 

allicin gibi özellikle kükürtlü amino asitlerdir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
Taşköprü yöresinde sarımsak tarımı yapılan alanlarda toprakların önemli bir bölümünün 

çinko bakımından yetersiz olmasına (Taban vd 2004) karşın, deneme bitkilerinin 

uygulanan çinkoya istatistiki olarak yeterince önemli tepki vermemesi, üzerinde 

durulması gereken bir olgu olmuştur. Denemenin, çinko yarayışlılığına etki eden 

faktörlerin birlikte ele alınarak 2 veya 3 yıl süreli olarak yürütülmesi yararlı olacaktır. 

Yapılan çalışmalara göre, çinkolu gübrelemenin gübreleme programına dahil 

edilmesinin yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca bu yörede çinkolu gübre 

gereksinimlerinin ve uygulanması gereken çinkolu gübre dozlarının net olarak 

belirlenmesi sarımsak üretiminde verim ve kalite artışı sağlanması yönünden önemli 

yararlar sağlayacaktır. 
 
 
Verim değerleri göz önüne alındığında en yüksek artışı % 7.5 ile Zn1 uygulaması 

sağlamıştır. Sarımsak üretimi açısında 1.0 kg Zn da-1, gübreleme yapılması uygun olacağı 

kanaatine varılmıştır. Ancak benzer çalışmanın en az 2 yıl daha sürdürülerek verilmesi 

gereken uygun dozun belirlenmesinde yarar vardır.   
 
 
Sarımsak bitkisinde çinkolu gübre denemelerinde ekonomik analizlerin yapılması, 

gübre verimlilik ilişkileri açısından önemli fayda sağlayacaktır. 
 
 
Elimizdeki verilerin son derece sınırlı olması ve ülkemizde sarımsağın çinkolu 

gübrelemesine yönelik yapılmış çalışmanın bulunmaması benzer araştırmaların 

yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yürütülen bu denemenin bundan sonra 

yapılacak araştırmalara en azından bir fikir vermesi bakımından yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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Ek 1. Çinko uygulamasının sarımsakta verim (kg da-1) üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Verim, kg da-1

1469 

1761 Zn 0

1745 

1688 

1792 Zn 0.5

1688 

1744 

1766 Zn 1

1840 

1776 

1737 Zn 2

1756 
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Ek 2. Çinko uygulamasının sarımsakta baş ve diş ağırlıkları üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Baş ağırlığı, g Büyük diş ağırlığı, g Küçük diş ağırlığı, g

36.62 3.15 1.09 

38.74 3.17 1.08 Zn 0

33.78 3.02 1.06 

37.90 2.80 1.10 

39.62 3.31 1.18 Zn 0.5

33.34 2.91 1.04 

33.54 3.28 1.17 

35.70 2.94 1.22 Zn 1

35.88 3.04 1.15 

37.74 3.41 0.92 

34.02 3.16 0.99 Zn 2

34.60 2.86 1.11 
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Ek 3. Çinko uygulamasının sarımsakta diş sayıları üzerine etkisi 
 

Uygulamalar 
Büyük diş sayısı, 

tane 

Küçük diş sayısı, 

tane 

Toplam diş sayısı, 

tane 

6.8 12.2 19.0 

7.6 11.2 18.8 Zn 0

6.2 12.8 19.0 

7.4 12.8 20.2 

7.8 9.8 17.6 Zn 0.5

5.6 14.2 19.8 

5.6 11.4 17.0 

6.6 11.4 18.0 Zn 1

7.0 11.0 18.0 

6.8 13.4 20.2 

6.0 12.0 18.0 Zn 2

6.2 13.2 19.4 
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Ek 4.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun çinko içeriği üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Zn, mg kg-1

13.50 

14.00 Zn 0

13.00 

19.00 

15.00 Zn 0.5

17.00 

17.00 

20.00 Zn 1

18.50 

15.50 

17.00 Zn 2

14.00 
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Ek 5. Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun azot, fosfor ve potasyum 

içeriği üzerine etkileri 
 

Uygulamalar N, % P, % K, % 

0.950 0.2838 2.036 

1.450 0.3034 2.087 Zn 0

1.950 0.3079 2.019 

1.993 0.3462 2.387 

1.856 0.3266 2.226 Zn 0.5

1.925 0.3132 2.307 

2.111 0.3230 2.245 

1.950 0.3355 2.271 Zn 1

2.271 0.3399 2.218 

2.185 0.3462 2.271 

2.049 0.3435 2.235 Zn 2

2.320 0.3408 2.306 
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Ek 6.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun demir ve mangan içeriği 

üzerine etkileri 
 

Uygulamalar Fe, mg kg-1 Mn, mg kg-1

22.5 9 

25 7 Zn 0

20 7 

23 8 

28 7 Zn 0.5

19 7 

23 5 

25 6 Zn 1

19 8 

25 5 

20 7 Zn 2

22 8 
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Ek 7.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun kül içeriği üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Kül, % 

2.4 

2.4 Zn 0

2.7 

3.1 

2.9 Zn 0.5

2.7 

3.1 

3.0 Zn 1

3.3 

2.3 

2.5 Zn 2

2.4 
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Ek 8.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun Hunter renk analiz 

değerlerine etkisi 
 

Uygulamalar L a b 

66.57 1.79 17.66 

67.91 2.09 18.00 Zn 0

68.03 1.95 16.41 

66.76 2.93 16.96 

68.95 2.65 15.75 Zn 0.5

68.15 2.41 16.88 

64.83 2.30 18.20 

70.28 2.15 16.14 Zn 1

67.05 2.20 18.12 

67.52 2.39 15.41 

66.58 2.50 17.93 Zn 2

66.69 2.28 17.13 
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Ek 9.  Çinko uygulamasının sarımsak bitkisinde yumrunun refraktif indeks (R.I), 

titrasyon asitliği (T.A), pH ve suda çözünür kuru madde (Briks, Bx) içeriği 

üzerine etkisi 
 

Uygulamalar Bx, % R.I pH T.A, g kg-1

39.50 1.3988 6.12 0.315 

40.00 1.3998 6.12 0.256 Zn 0

39.00 1.3978 6.32 0.128 

37.50 1.3950 5.95 0.160 

44.00 1.4075 6.20 0.192 Zn 0.5

38.00 1.3958 6.15 0.096 

47.00 1.4135 6.42 0.319 

33.80 1.3880 6.25 0.192 Zn 1

39.00 1.3980 6.37 0.224 

40.00 1.3988 6.06 0.255 

38.50 1.3965 6.21 0.320 Zn 2

37.50 1.3950 6.26 0.160 
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