
ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 

 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 
 
 
 
 

HUMİK ASİT UYGULAMA ZAMANI ve DOZLARININ ASPİR (Carthamus 

tinctorius L.)' DE VERİM, VERİM ÖGELERİ VE YAĞ ORANINA ETKİSİ 

 
 
 
 
 
 

CAN DEVİN İÇEL 
 
 
 
 
 
 

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 

ANKARA 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

Her hakkı saklıdır 
 



 i

ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

HUMİK ASİT UYGULAMA ZAMANI ve DOZLARININ ASPİR (Carthamus 
tinctorius L.)’DE VERİM, VERİM ÖĞELERİ VE YAĞ ORANINA ETKİSİ 

 
Can Devin İÇEL 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Celâl ER 

 
 

Araştırma 2003 yılında, tarla ve sera koşullarında humik asit uygulama zamanı ve 
dozlarının aspir bitkisinde verim ve yağ kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. Denemede bitki materyali olarak Dinçer 5-118 aspir çeşidi kullanılmış 
olup; humik asit olarak Delta plus +15 uygulanmıştır.  
 
Tarla denemesinde uygulama zamanları (Z1= Ekimden önce toprağa, Z2= Çıkıştan sonra 
4-5 yapraklı devrede, Z3= Sapa kalkmadan önce) ana parsellere, uygulama dozları  (0, 6, 
12 ve 18 g/da) alt parsellere gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Deneme Tesadüf Blokları 
Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Sera denemesinde, kontrol, 
60, 120 ve 180 g/100 kg tohum olacak şekilde ayarlanmıştır.  
 
Araştırma sonuçlarına göre; sera denemesinde, en yüksek kök uzunluğu 13.55 cm ile 
180 g humik asit uygulamasından elde edilmiştir, en yüksek fide kök ağırlığı 0.22 g ile 
120 ve 180 g humik asit uygulamalarından elde edilmiştir, en yüksek kök fırın kuru 
ağırlığı 0.09 g ile 120 ve 180 g humik asit uygulamalarında saptanmıştır. Tarla 
denemesinde, en yüksek bitki boyu Z2=Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 63.4 cm ile 
6 g/da humik asit uygulamasında belirlenmiştir, bitkide en yüksek tane verimi Z2= 
Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede, 10.47 g/bitki ile 12 g/da humik asit uygulaması 
yapılmış parsellerden elde edilmiştir. En yüksek dekara tane verimi Z2= Çıkıştan sonra 
4-5 yapraklı devrede, 135.33 kg/da ile 12 g/da da humik asit uygulamalarından elde 
edilmiştir. En yüksek yağ oranı Z1= Ekimden önce toprağa, % 48.0 ile 12 g/da humik 
asit uygulamasından elde edilmiştir. 
 
 
2004, 70 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Aspir (Carthamus tinctorius L.), humik asit, doz, uygulama 
zamanı, verim, yağ oranı. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT APPLICATION DATES AND DOSES OF HUMIC ACIDS 

ON YIELD, YIELD COMPONENTS AND OIL RATIO OF SAFFLOWER (Carthamus 

tinctorius L.) 
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The research was carried out to determine the effect of application dates and doses of humic 
acıds on yield and oil ratio of safflower in field and greenhouse conditions in 2003. Dinçer 5-
118 safflower variety was used as test plant in experiment; Delta plus +15 was applied as humic 
acids. 
 

In the field trial, application dates (Z1=Application to soil before sowing, Z2=The stage with 4-5 
leaves, Z3=Before jointing stage) were practiced to main plots, applications doses (0, 60, 120 
and 180 g/ha) were practiced to sub plots. The experiment was conducted using randomized 
complete block design with three replications. In the greeenhouse trial, humic acid applicated as 
control, 60, 120 ve 180 g/100 kg seed. 
 

According to the results of the study in the greenhouse trial, the highest root height (13.55 cm) 
was obtained at the 180 g humic acids application, the highest seedling root weight (0.22 g ) 
was obtained at the 120 and 180 g humic acids applications, the highest root oven dry weight 
(0.09 g) was obtained at the 120 and 180 g humic acids applications. In the field trial, the 
highest plant height Z2= The stage with 4-5 leaves, (63,4 cm) was determined at the 60 g/ha 
humic acids application, the highest seed yield Z2= The stage with 4-5 leaves, (10.47 g/plant) 
was obtained at the 120 g/ha humic acid application. The highest seed yield per hectare, Z2= 
The stage with 4-5 leaves, (1353,3 kg/ha) was obtained at the 120 g/ha humic acids application. 
The highest oil ratio (Z1=Application to soil before sowing) (% 48) was obtained at the 120 g/ha 
humic acids application.  
 
 
 
2005, 70 pages 

Key Words: Safflower (Carthamus tinctorius L.), humic acid, dose, application date, yield, oil 

ratio. 
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1.GİRİ� 

Dünyada giderek artan nüfus artışına paralel olarak gıda maddeleri tüketimi de hızla 

artmaktadır. İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan bitkisel yağların tüketiminin 

giderek artması, yağların üretimine hammadde sağlayan yağ bitkilerinin önemini ortaya 

çıkartmaktadır. Türkiye’de tarımı yapılan yağlı tohumlar grubuna giren ürünleri 

ayçiçeği, çiğit, susam, soya, kolza, yerfıstığı, haşhaş olarak sıralayabiliriz. Bu ürünler 

içerisinde sadece pamuk tohumu olan çiğit yağ bitkisi olmayıp, ülke bitkisel yağ 

sanayinde önemli katkı sağlaması bakımından bu gruplandırmada yer verilmiştir. 

Ülkemizde tüketilen bitkisel yağların % 48.4’ ü ayçiçeğinden, % 33.6’sı çiğitten, % 18’i 

de zeytin ve diğer yağ bitkilerinden elde edilmektedir (Kolsarıcı vd. 2000).  

 

İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesi için günlük olarak belirli miktarda vitamin, 

mineral madde, protein, karbonhidrat ve yağ ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel besin 

maddelerinden biri olan yağ, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bitkisel 

yağlar, yağda eriyebilen A, D, E, K vitaminlerini içermeleri yönünden önemlidir. 

Yetişkin bir insanın günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaklaşık 2000 kaloriye 

ihtiyacı vardır ve bunun 600-700 kalorilik kısmını yağlardan karşılaması gerekmektedir. 

(Kolsarıcı vd. 1995).   

 

Yağlar genel olarak hayvansal ve bitkisel kaynaklıdır. Hayvansal yağların üretiminin 

pahalı ve sınırlı olması yanında, yüksek oranda doymuş yağ asitlerini içermeleri ve bu 

nedenle insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeleri sebebiyle dünyada ve Türkiye’de 

tüketilen yağların büyük bir kısmının bitkisel yağlardan karşılanması gerekmektedir. 

Bitkisel yağlar enerji kaynakları olmaları yanında, doymamış yağ asitlerini içermeleri 

sebebiyle kandaki kolestrol oranını düşürmekte ve kalp hastalıklarına karşı tedavi edici 

rol oynamaktadırlar. Bununla birlikte, nüfusun hızla çoğalması ve hayat seviyesinin 

yükselmesine paralel olarak, bitkisel yağ tüketimi hızla artmakta ve üretim tüketimi 

karşılayamamaktadır. 
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Aspir bitkisi yağ oranı bakımından oldukça zengin ve özellikle Geçit Bölgeleri başta 

olmak üzere Orta Anadolu Bölgesi’nin nadas alanlarında yetiştirilebilecek bir yağ 

bitkisidir. Aspir üzerine yapılan ıslah çalışmaları dikensiz, yağ oranı ve yağ kalitesi 

yüksek çeşitlerin ortaya konulmasını mümkün kılmıştır. Diğer bazı yağ bitkilerinde 

olduğu gibi aspirin en önemli özelliği sonbaharda ekilebilmesi ve kışı geçirebilmesidir. 

Aspir bitkisi özellikle Kanada, İspanya ve Hindistan gibi ülkelerde büyük miktarda 

yetiştirilmektedir. Bu ülkelerde dikensiz çeşitler üretilmektedir. Aspirin kışlık olarak 

yetiştirilemediği yerlerde, yazlık çeşitleri de geliştirilmiş ve ekimleri de yapılmakta 

olup, özellikle Türkiye’de aspir tarımı uzun yıllardan beri adaptasyon denemeleri başta 

olmak üzere, geniş ölçüde yetiştirme çalışmaları yapılmıştır. Başta Balıkesir ve 

Eskişehir olmak üzere, Isparta ve Burdur gibi Geçit ve Göller Bölgeleri’nde aspir 

yetiştirilmektedir.  

 

Aspir verimi, yetiştirildiği diğer ülkelerde de yüksek olmamakla beraber, Türkiye’de 

oldukça azdır. Bunun en önemli sebebi iklim ve toprak özellikleridir. Özellikle 

topraklarda, organik madde ve nemin az oluşu, yağışın yeterli olmayışı ve kışların sert 

geçmesi yetiştirilmesini olumsuz etkilemektedir.  

 

Uygun yetiştirme teknikleri dışında, toprakta bulunan ve bitkiler tarafından alınamayan 

bitki besin maddelerini ayrıştırarak, hem toprak verimliliğini artırmak hem de bu sayede 

bitki verimini artırmak amacıyla birçok kimyasal veya organik madde olan toprak 

düzenleyiciler kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan maddelerin başında Humik asit ve 

Jips gelmektedir.  

 

Gübre teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak bilimde de yeni gübreler ve 

gübreleme metotları geliştirilmiştir. Keşfedilen bu gübrelerden en çok üzerinde durulan 

humik asittir. Piyasada günden güne artarak satılan humik asitin bitki beslenmesinde ve 

metabolizmasındaki etkilerinin belirlenmesi özellikle modern sera üretimi açısından 

büyük önem taşımaktadır.  
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Çünkü son yıllarda organik maddenin güncellik kazanması organik madde adı altında 

birçok gübrenin piyasaya sürülmesine neden olmuştur. Bugüne kadar organik maddenin 

toprak üzerinde etkileri yönünde yoğun şekilde çalışılmış fakat bitkilerin fizyolojisi 

üzerinde etkilerine ilişkin çalışmalar sınırlı kalmıştır. 

 

Yıllardan beri inorganik gübre uygulamaları ile tarımsal alanlarda verim artışı 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu gübrelerin etkili olabilmesi için toprakta organik 

maddeye ihtiyaç olduğu uzun süre gözden kaçırılmıştır. Bugün gübre ihtiyacındaki artış 

sonucu çiftçiler daha önce hiç rastlamadıkları ekonomik ve ekolojik koşullar ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Modern tarımda organik madde sorununun en ekonomik ve hızlı 

çözüm yollarından biri, toprağa veya bitkiye doğrudan humik asit uygulamasıdır. 

Humik asitler toprakta uzun süre kalmakta ve zaman içinde yavaş yavaş 

parçalanmaktadır. Humik asit uygulanması ile toprağın havalanması ve su tutması, 

toprak mikroorganizmalarının gelişim ve çoğalması sağlanmakta, bitkilerin stres 

koşullarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı artırılmaktadır. Bugün humik asitler 

birçok bilim adamı ve ziraat mühendisi tarafından toprak verimini artırmada ve sağlıklı 

bitki yetiştirmede en önemli madde olarak kabul edilmektedir.  

 

Bu çalışmada, Ankara koşullarında değişik gelişme dönemlerinde uygulanan farklı 

dozlardaki humik asidin aspirde verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini belirlemek 

amaçlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Moreno et al. (1960), organik maddenin topraktaki Ca iyonları ile bileşik oluşturduğu 

ve böylece toprak solüsyonundaki P konsantrasyonunun arttığını belirtmişlerdir. 

 

Kononova et al. (1966), humik maddelerin geçiş metal katyonları ile bileşik 

oluşturabildikleri ve bu olayın bazen besin maddesi alımını arttırıcı etki gösterirken 

bazen de köklerle rekabete girerek alımı engelleyici etki gösterdiklerini saptamışlar ve 

ayrıca humik maddelerin düşük molekül ağırlıklı bileşenlerinin bitkiler tarafından 

alınabildiğini ve bu bileşenlerin hücre zarının geçirgenliğini arttırarak hormon benzeri 

etki yaptığını belirtmişlerdir. 

 

Dormaar (1975), üç farklı topraktan ekstrakte edilen humik asitlerin 1, 5, 10, 20, 50 

ppm düzeylerinde ilave edildiği besin çözeltilerinde yetiştirilen Festuca scabrella Torr 

(yumak, buğdaygil yem bitkisi) bitkisinde, N alımının 20-50 ppm düzeylerinde arttığını 

fakat P, K, Na, Ca ve Mg alımının etkilenmediğini bildirmiştir. 

 

Vaughan and Linehan (1976), humik asidin bitki gelişimi üzerine etkisinin iyon 

değişimi yapıp bitkinin kullanımına sunması ile doğrudan olabileceği gibi, mikrobiyal 

aktiviteyi artırarak bunların sonucunda oluşan hormonlarla da dolaylı etkisinin 

olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Lee and Bartlett (1976), düşük organik madde içeren topraklara humik asit uygulanması 

durumunda, mısır bitkisi kuru madde miktarında % 30-50; algde ise % 100’lük bir artış 

saptamışlardır.  

 

Poapst and Schintzer (1976), humik asitlerin 25, 50 ppm arasında değişen 

konsantrasyonlarda besin çözeltilerine ilave edildiğinde, kök gelişimi için optimum 

etkide bulunduklarını belirlemişlerdir. 
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Ali-Zade and Gadzhieva (1977), nohuta 20 mg/L düzeyinde humik asit uygulamaları 

sonucunda; tepe ve kök gelişiminin arttığını, paralelinde kuru ağırlıkta da artış olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Tan and Nopamornbodi (1979), killi bir topraktan ekstrakte ettikleri humik asitin, 

humik asit içeren ve humik asit içermeyen Hoagland çözeltisinde yetiştirdikleri mısır 

fidelerinin 5 gün sonunda kök gelişimi üzerine etkilerini incelemiş, 640 ve 1600 ppm 

humik asit içeren ortamlarda yetişen mısırların kök uzunluklarının önemli derecede 

arttığını, buna karşın 3200 ppm gibi yüksek konsantrasyonda ise, bu etkinin azaldığını 

ortaya koymuşlardır. Fidelerin 16 gün sonraki kuru ağırlıklarında da benzer etki 

saptamışlardır. 

 

Fortun and Lopez-Fando (1982), 100, 200 veya 500 ppm humik asit ilavesinin mısır 

köklerinde kuru madde ağırlığını artırmadığını belirtmişlerdir. 

 

Vaughan and Malcolm (1985), Hoagland çözeltisine humik asit ilavesinin bitki 

gelişimini % 25 oranında artırdığını ve bunun mineral besin maddesi ve humik 

maddelerin birlikte uygulanmasının sinergistik etkisinden kaynaklandığını 

bildirmişlerdir. 

 

Malik and Azam (1985), humik asitin buğday bitkisinin gelişimine etkisini araştırdıkları 

çalışmada 4 farklı humik asit dozu (18, 36, 54, 72 mg/l) uygulamışlar ve 54 mg/l humik 

asit uygulamasının kök uzunluğunu ve gövde kuru ağırlığını artırdığını saptamışlardır.  

 

Rao et al. (1987), sorgum ile yaptıkları saksı denemesinde 30 kg/ha düzeyinde 

uyguladıkları humik asidin (lignitten ekstrakte edilerek hazırlanmış) etkisini 

araştırmışlardır. Uygulanan humik asidin kök ve gövde kuru madde düzeyini artırdığını 

saptamışlardır. 
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Mustin (1987), humikasidin birim kuru madde yapımı için gerekli transprasyonu 

azaltarak bitki su tüketimini azaltıp, kökte hücre geçirgenliğini değiştirerek hem 

seçiciliği hem de minerallerin ve suyun absorbsiyonunu arttırdığını aynı zamanda 

fotosentez ve karbonhidrat metobolizması üzerindeki etkisinden dolayı mineral madde 

tüketimini azalttığını vurgulamıştır. 

 

Bernardoni et al. (1990), Dona çilek çeşidi ile yapmış oldukları denemede N, P, K’lu 

gübreler ile humik asidi (ticari ismi Umex Ligudo) uygulayarak etkisini araştırmışlardır. 

Uygulanan N’lu gübreye bağlı olarak azot miktarının azaldığını; humik aside bağlı 

olarak ise ürün miktarının arttığını tespit etmişlerdir.  

 

Tattini et al. (1990), zeytin bitkisinin büyüme ve azot alımı üzerine humik asitlerin 

etkisi üzerine yaptıkları araştırmada 1:1 oranlarında peat-kum karışımı içeren 3.5 kg’lık 

saksılara aylık 0-200-1000 mg ticari olarak üretilen humik asit (VM03S) uygulaması ile 

bitkilerdeki kök/gövde oranlarının ve lateral köklerin kontrole oranla daha iyi geliştiğini 

belirlemişlerdir. 

 

Ahmad (1991), mısır bitkisi fidelerinin humik asit yardımı ile, fikse olmuş fosfordan 

yararlanmaları isimli çalışmalarında kum-kil karışımı içeren 1 kg’lık saksılarda 0, 25, 

50, 100 mg P, 0, 50 mg humik asit uygulayarak bir aylık bir sürede mısır fidesi 

yetiştirmişler ve araştırma sonunda sürgün ve kuru ağırlıklarının P ve humik asit 

uygulamalarında artış gösterdiğini, Al yokluğunda fosfor uygulaması ile sürgünlerin 

fosfor kapsamlarının arttığını fakat humik asitten etkilenmediğini, ortama humik asit 

ilave edildiğinde P konsantrasyonu yönünden alüminyumun olumsuz etkisinin 

giderildiğini belirtmişlerdir. 

 

Wang et al. (1991), organik ve kimyasal gübrelerle birlikte 35 l/ha humik asit ilave 

edilen harçta üzüm yetiştirmişlerdir. Kontrol parsellerine de sadece azotlu, fosforlu, 

potasyumlu gübre vermişlerdir. Humik asitle destekli organik gübrelerle daha yüksek 

üzüm verimi elde edildiğini bildirmişlerdir. 
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Bermudes et al. (1993), humik asit ve EDDHA’nın topraktaki P’nin çözünürlüğüne 

etkisini araştırdıkları çalışmalarında, toprağa EDDHA gibi şelat yapıcı maddelerin 

eklenmesi ile P’nin toprak tarafından tutulmasının sınırlandırılabileceğini ileri sürmüş 

ve humik asitin de böyle bir etki yapabileceğini söylemişledir. Araştırma sonucunda 

toprağa uygulanan EDDHA ve humik asitle topraktaki yarayışlı P konsantrasyonunu 

arttığını saptamışladır. 

 

David et al. (1994), tarafından humik asitin sera koşullarında besin maddesi bakımından 

sınırlandırılmış hazır besin solüsyonunda yetiştirilen domates fideleri gelişimine ve 

besin maddesi birikimine olan etkilerini araştırmışlardır. Besin solüsyonuna yapılan 

humik asit ilaveleri 0, 640, 1280 ve 2560 mg/l dozundadır. 1280 mg/l humik asit 

ilavesinin gövdede P, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn birikimini ve kök yaş ve kuru 

ağırlıklarını artırdığını bildirmişlerdir. 

 

Lulakis and Petsas (1995), sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin kompostundan elde edilen 

humik maddelerin, tohum çimlenmesi ve domates fidesi gelişimi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Humik maddelerin (humik asit, fulvik asit, sodyum humat) 100-300 

ppm dozları, kök ve gövde gelişimini olumlu etkilerken, 1000-2000 ppm gibi yüksek 

dozların gelişimi engellediğini; humik maddelerin gövde gelişiminden daha çok kök 

gelişimini artırdığını saptamışlardır.  

 

Chellaiah and Gopalaswamy (1995), Hindistan’da muson mevsimi boyunca yürüttükleri 

tarla denemelerinde, SVPR.1 susam çeşidine % 2’lik diamonyum fosfat (DAP), % 1’lik 

K2O, % 0.5’lik ve % 1’lik humik asit ve çeşitli kombinasyonları ekimden 40 gün sonra 

uygulanmasıyla 625 kg/ha ile en yüksek verimi % 2’lik DAP + % 0.5’lik humik asit 

uygulamasından elde ettiklerini belirtmişledir. 

 

Wang et al. (1995), alkalin bir toprağa P ile beraber verilen humik asidin topraktaki 

fiksasyonunu önleyerek yarayışlı P konsantrasyonunu arttırdığını ve ayrıca bitki P alımı 

ile ürün miktarının % 25 dolayında arttığını ifade etmişlerdir. 
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Sözüdoğru et al. (1996), humik asitin fasulye bitkisinin gelişimi ve besin maddeleri 

alımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapmış oldukları çalışmada, humik asitin 

fasulye bitkisinin kuru ağırlığı üzerine önemli bir etkisinin bulunmadığını fakat bazı 

elementlerin alımını (N, P, Fe, Mn ve Zn) önemli derecede arttırdığını tespit etmişlerdir.  

 

Baydar ve Yüce (1996), araştırmalarında gibberellik (GA3) ve absisik asitin (ABA) bitki 

sap uzaması, çiçeklenme ve tabla gelişimi üzerine etkilerini saptamayı amaçlamışlardır. 

Rozet bitkilere GA3 uygulamalarının sapa kalkmayı uyararak hızlı bir sap uzamasına 

neden olduğunu, sap uzaması ile ilişkili olarak çiçeklenmeyi daha önce başlattığını 

tespit etmişlerdir. ABA’in ise sapa kalkma, sap uzaması ve çiçeklenme üzerine GA3 

kadar önemli bir etki yaratmadığını gözlemişlerdir. 

 

Dursun vd. (1997), sera koşullarında domates ve patlıcan fidelerinin yetiştiriciliğine 

humik asitin etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, yaprak sayısı, genişliği, 

kök ve gövde yaş ve kuru ağırlıkları ile gövde uzunluğu için en iyi sonuçların 50 ve 100 

ml/l humik asit dozlarından elde edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Peyamlı vd (1997), sera koşullarında yaptığı araştırmasında, mısır bitkisine 0, 0.5, 1.0, 

1.5, 2.0 gr/kg humik asit dozları uygulamıştır. Toprağa uygulanan humik asitin bitkinin 

Cl, Na ve Fe alımını artırdığını saptamış, fakat bitkilerin yaş ve kuru ağırlıkları üzerine 

önemli bir etkisi olmadığını bildirmişlerdir. 

 

Vijayalakshmi and Mathan (1997), 1992-1993 senelerinde BSH-1 ayçiçeği çeşidiyle 

yaptıkları tarla denemelerinde; ayçiçeğine 100 ve 400 ml humik asit bileşiğini tek 

başına ya da 10 kg/ha boraks ile birlikte, 10 kg boraksı tek başına ve 2 kg boraks + 100 

ml humik asit bileşiğini tabla oluşturma döneminde uygulamışlar ve en yüksek tohum 

verimini 1.22 ton/ha ile 400 ml humik asit + 10 kg boraks uygulamasında elde 

ettiklerini belirtmişlerdir. 

 

Grabıkowski et al. (1977), humik asit çözeltisinde yetiştirdikleri buğdayın büyümesi 

üzerine etkilerini araştırmışlar ve humik asidin kök büyümesini teşvik edici etkisi 

olurken; sürgün gelişimi üzerine etkisinin olmadığını bildirmişlerdir.  
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Kınacı (1997), farklı buğday çeşitlerinin verim değerleri üzerine Agrolig’in (% 85 

humik asit içeren organik preparat) etkisini araştırdığı çalışmasında, bazı çeşitlerde 

verim artışı sağladığı halde, bazı çeşitlerin veriminde etkili olmadığını bildirmiştir.  

 
Lobartini et al. (1997) tarafından bildirildiğine göre, toprak humik maddeleri, bitkilerin 

beslenmesinde doğrudan ve dolayısıyla olarak bir rol oynamaktadır. Doğrudan 

bitkilerdeki metabolik ve fizyolojik olayları teşvik ederek, dolaylı olarak da toprağın 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkileyerek toprağın verimliliğini 

arttırmaktadırlar.  

 

Demir vd. (1997), sera koşullarında üç farklı tuzlu toprak ortamında yetiştirmiş 

oldukları hıyarların verim ve besin maddesi alımı üzerine, humik asidin (polimerik 

polihidroksi asit) etkisini araştırmışlar; araştırmada tuzluluk toprağa 0, 28 ve 56 mmol 

NACL/kg eklenerek sağlanırken, humik asit ise 0, 1 ve 2 kg/toprak düzeyinde 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda tuzluluğun verimi azalttığını, buna karşılıksa 

humik asidin bu olumsuz etkiyi nispeten engellediğini bildirmişlerdir.  

 

Baydar (1998), araştırmasında, hem izolasyonlu hem de izolasyonsuz koşullarda GA3’in 

tohum verimini önemli miktarlarda düşürdüğünü saptamıştır. GA3 uygulamalarının yağ 

asitleri sentezi üzerinde önemli bir etkisi olmadığını, tomurcuk döneminde uygulanan 

300 ppm GA3’in ise yağ sentezini % 33.8’den % 38.8’e kadar artırdığını belirtmişlerdir. 

GA3 uygulamalarının aspirde tohum verimini düşürdüğünü saptamışlardır. 

 

Adani et al. (1998), su kültüründe yetiştiricilikte domateslere 20 mg/l ve 50 mg/l 

dozunda humik asit uyguladıkları çalışmada, CP-A adlı organik maddenin sadece kök 

gelişimini teşvik ettiği, özellikle 20 mg/l dozunun kontrole göre yaş ağırlıkta % 22, kuru 

ağırlıkta % 23 artış sağlandığını, CP-A’nın aksine CP-B’nin hem kök hem de gövde de 

olumlu bir etki gösterdiğini ve özellikle 50 mg/l CP-B dozunun kontrole göre yaş 

ağırlıkta % 18, kuru ağırlıkta ise % 16 artış sağladığını bildirmişlerdir. Bitkiler 

tarafından iyon alımının her iki humik asit çeşidinden de etkilenmediğini, özellikle CP-

A’nın N, P, Fe ve Cu alımını artırdığını, CP-B’nin de N, P, Fe alımını olumlu yönde 

etkilediğini saptamışlardır.  
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Padem (1998), fide yetiştiriciliğinde, yapraktan ve topraktan humik asit katkılı yaprak 

gübresi (HAKYG) kullanımının, hıyar fidelerinin kalitesi ve besin içeriğine etkisini 

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada HAKYG topraktan (0, 500, 1000, 1500, 2000 ve 

2500 ml/da) ve yapraktan (0, 200, 400, 600, 800 ve 1000 ml/da) uygulamıştır. Deneme 

sonunda en yüksek fide boyunun topraktan yapılan 1500 ml/da ve yapraktan yapılan 

400 ml/da uygulamasından; en kalın fide gövde çapının topraktan 1500 ml/da, 

yapraktan 200 ml/da uygulamalarından elde edildiği belirlemiştir. Ayrıca HAKYG 

uygulamalarının fidelerin N, P, Ca, Zn, Mg ve Fe içeriklerini de önemli ölçüde 

etkilediği bildirmiştir. 

 

Padem ve Ocal (1999), üç farklı humik asit uygulamasının domateste verime etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında; en iyi sonuçları; verim (7.637 kg/da), meyve ağırlığı (67.3 

gr) ve meyve eti sertliğinde (1.800 kg/cm) 600 ml/da Ekofer uygulanmasından, salça 

verimi (1.398 kg/da) 400 ml/da Ekofer uygulanmasından elde edildiğini 

kaydetmişlerdir. 

 

Melamed et al. (1999), humik asidin civa çözünürlüğü ve bileşik oluşturmasına etkisini 

araştırdığı çalışmasında, humik asidin etkisiyle civanın çözünürlüğünün arttığını, civa 

kompleksinin humik asidin varlığında daha hareketli olduğunu saptamışlardır. 

 

Yetim (1999), sera koşullarında yaptığı araştırmasında azot ve humik asitle 

gübrelemenin fasulye bitkisine etkisini saptamak amacı ile bitkilere azot, (0, 50, 100, 

150, 200 ppm), amonyum nitrat ve humik asit (0, 75, 150, 225, 300 ppm) uygulamıştır. 

Humik asit dozlarının artırılması ile fasulye bitkisinin yaprak ve meyvesinde azotun 

(toplam azot, nitrat azotu, amonyum azotu) biriktiği anlaşılmaktadır ve humik asit ile 

gübrelenmesi durumunda bitkinin ürününde protein miktarının artırılabileceğini 

bildirmektedir. Bu nedenle ticari olarak üretilen humik asitli gübrelerin güvenilir 

oranlarda hazırlanması durumunda, modern tarımda bitkinin azot beslenmesine ve 

ürünün kalitesine etkisi olacağı için azotla birlikte humik asit uygulamasının yararlı 

olabileceğini bildirmiştir. 
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Korkmaz (2000), soya bitkisinin gelişimi ve mikro besin düzenine demir ve humik asit 

uygulamasının etkisini araştırdığı çalışmasında, humik asitin bitkinin klorofil a miktarı 

üzerine, toplam ve sömürülen mangan kapsamı üzerine istatistiksel olarak artış 

sağlarken, kuru madde miktarına, klorofil b miktarı ve mikro elementler üzerine ise 

olumlu yönde artırıcı etkileri olduğunu belirlemiştir. Humik X Fe formu interaksiyonu 

incelendiğinde ise, özellikle FeEDDHA ile birlikte humik asit uygulamasının bitki 

gelişimine, mikro element düzeyine ve diğer özelliklere olumlu etkilerde bulunduğunu 

bildirmiştir. 

 

Pilanalı ve Kaplan (2000a), çilek bitkisine humik asitin etkisini araştırdıkları çalışmada 

% 85 humik asit içeren, katı formdaki humik asidin kontrol, 10, 20, 30, 40 kg/da 

uygulamalarını dikimden önce; % 15 humik asit içeren sıvı formdaki humik asidin 

kontrol, 250, 500, 750, 1000 ml/da/ay düzeyleri damla sulama ile uygulamışlar ve 

çileğin verim, ortalama meyve ağırlığı, meyvelerin kalite sınıfları ve bitkinin kuru 

madde kapsamı üzerine kullanılan iki farklı humik asidin belirgin bir etkisinin 

olmadığını belirlemişlerdir. 

 

Pilanalı ve Kaplan (2000b), humik asit uygulamalarının çilek bitkisi yaprak örneklerinin 

bazı besin elementi içeriklerine etkisini araştırdıkları çalışmada, katı humik asidin (% 85 

humik asit) 0, 10, 20, 30, 40 kg/da uygulamaları dikimden önce; sıvı humik asidin (% 

15 humik asid) 0, 250, 500, 750, 1000 ml/da/ay düzeyleri damla sulamayla 

uygulanmışlardır ve humik asit uygulamalarının yaprakların bitki besin madde 

kapsamları üzerine belirgin bir etkisinin olmadığını ayrıca farklı humik asit 

uygulamalarının elde edilen çilek verimi üzerine de belirgin bir etkisinin olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

Erdal vd. (2000), toprağa değişik dozlarda uygulanan fosforun P (0, 20, 40, 80 mg/kg) 

ve humik asitin (0, 250, 500 mg/kg) mısır bitkisinin gelişimine etkisini araştırmışlar ve 

humik asit uygulamalarının bitki kuru ağırlığını, bitki P konsantrasyonunu, bitki 

tarafından alınan P miktarı ile toprakta kalan yarayışlı P konsantrasyonunu artırdığını 

belirlemişlerdir. Ayrıca humik asidin P ile birlikte uygulanması durumunda tek başına 

uygulanmasından daha etkili olduğunu saptamışlardır. 
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Ülger ve Baydar (2000), aspir bitkisinde farklı büyüme dönemlerinde saptanan içsel 

büyüme hormonlarının çiçeklenme üzerine olan etkilerini inceledikleri araştırmalarında, 

rozet büyüme döneminde bitkide içsel GA3 artışlarına paralel olarak sapa kalkmanın 

uyarıldığını, GA3’ün düşük seviyeleri ile çiçeklenmenin uyarılması arasında yakın bir 

ilişkinin var olduğunu tespit etmişlerdir. Farklı konsantrasyonlarda bulunan çiçek 

tablalarındaki içsel hormon değişimleri, aspirde çiçeklenme intervalinin oluşumunda 

özellikle ABA’nın etkin rol oynadığını ortaya koymuşlardır. 

 

Bohme et al. (2001), organik ve inorganik gübrelerin verim ve bitki gelişimi üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla serada farklı ortamlarda(perlit, kaya yünü, kompost) 

yetiştirdikleri hıyar bitkisinde, yaprak gübrelerine farklı miktarlarda lactafol ve humik 

asit ilave edilmesinin ürün miktarını artırdığını belirtmişlerdir. Özellikle perlit, kompost 

ve kaya yününde yapılan yetiştiricilikte, lactafol kullanılması ile bitki gelişimi ve 

verimini önemli ölçüde etkilendiğini vurgulamışlardır.  

 

Çimrin vd. (2001), yaptıkları çalışmada, toprağa humik asit (1000 mg/kg) ile iki farklı 

gübre kombinasyonu NPK1 (150 mg N/kg + 50 mg P /kg + 40 mg K/kg) ve NPK2 (300 

mg N/kg + 100 mg P/kg + 80 mg K/kg) uygulayarak mısır bitkisinin gelişimine etkisini 

incelemişlerdir. Gübre kombinasyonları ile birlikte humik asit uygulamalarının, mısır 

bitkisinin kuru ağırlığı ile bitkinin N,P K,Fe, Zn ve Mn içeriğini önemli düzeyde 

artırdığını, Ca ve Mg içeriğini azalttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca, gübresiz olarak 

sadece humik asit uygulamalarının bitki kuru ağırlığı ile bitkinin P ve Fe içeriğini 

artırmasına karşılık, N, K, Ca, Mg, Zn ve Mn içeriklerini azalttığını bildirmişlerdir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, birçok bitki besin elementi açısından olumsuz koşulların 

bulunduğu topraklarda N, P ve K gübrelemesi yapılırken bunlara ek olarak humik asit 

uygulamasının ürün ve kaliteyi artıracağı sonucunu ortaya çıkarmışlardır. 

 

Doğan (2002), sera koşullarında humik asit katkılı katı ortam kültürüyle yetiştirilen 

domatesin bitki gelişimi, verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı 

çalışmasında, humik asit uygulamalarının çiçeklenme oranı, meyve çapı ve erkencilik, 

verim miktarlarına olan etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuş olmakla birlikte, 40 g 

ve 80 g dozlarının kontrole göre hemen hemen tüm parametrelerde en iyi sonuçları 
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verdiğini, buna karşın 10 g, 20 g, 160 g ve 320 g dozlarının etkilerinin önemsiz 

olduğunu belirtmiştir. Katı ortam kültüründe katı formdaki humik asitin çok düşük ya 

da çok yüksek dozlarının uygulanması domateste bitki gelişimini ve verimini olumlu 

yönde etkilemediğini bildirmiştir. 

 

Apaydın (2002), yetiştirme ortamlarına humik asit katkısının domates ve hıyar 

fidelerinin gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı araştırmasının birinci 

aşamasında domates ve hıyar fidelerini torf ile standart harç ortamlarında yetiştirmiş ve 

0, 10, 20, 40 g/10 l dozlarında humik asiti ekimden önce uygulamıştır. Yetiştirme 

ortamlarına ilave edilen en yüksek doz olan 40 g/10 l’de, fide kalite değerlerinin 

arttığını tespit etmiştir. İkinci aşamada humik asitin uygulama miktarlarını artırarak 80 

ve 160 g/10 l dozları da uygulamıştır Ancak humik asitin yüksek dozlarının 

uygulanması beklenen olumlu etkiyi göstermemiştir. Üçüncü aşamada, ortam ve humik 

asitin etkinliğini artırmak amacıyla standart harç ve torf ortamlarına ek olarak ithal torf 

ve besin maddesince zenginleştirilmiş yerli torf ve sıvı humik asiti kullanmıştır. Katı 

humik asit yerine sıvı humik asit kullanımının ve yetiştirme ortamlarının besin 

maddesince zenginleştirilmesinin fide gelişiminde önemli etkiler gösterdiğini 

bildirmiştir. 

 

Baran vd. (2002), humik asidin farklı kil tipine sahip topraklarda potasyum fiksasyonu 

üzerine olan etkisini araştırdıkları çalışmalarında, kum, kil tın ve kil bünyeye sahip, 

smketit-illit tipi kil içeren toprak örneklerini kullanmışlardır. K Humat formundaki 

humik asiti 0, 100, 200, 400 ve 800 ppm K içeren düzeylerde topraklara uygulamışlar 

ve humik asidin toprakların K fiksasyonlarını önemli miktarda artırdığı belirlemişlerdir. 

 

Obatolu (1982), yaptığı sera denemesinde humik asitin 5 farklı seviyesini (500 ppm, 

1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm  ve 8000 ppm) kontrol (O ppm) ile kıyaslamıştır. 

Humik asitle muamele edilen kahve fidelerinin kontrole göre daha iyi geliştiğini 

gözlemiştir. Humik asit uygulanan bitkilerin, sulama yapılmadığında, kontrole göre 

kurağa daha çok dayandığını bildirmiştir. 
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Yılmaz ve Alagöz (2002), farklı dozlardaki humik asidin değişik tekstüre sahip 

topraklardaki yapısal özellikler üzerine olan etkilerini inceledikleri çalışmada, 

topraklara humik asit ilavesiyle agregat oluşumu ve stabilitesinin geliştirileceğini ve 

agregat stabilitesi yüzdesindeki bu gelişimin değişik bünyeye sahip aluviyal topraklarda 

farklılık gösterdiğini saptamışlardır. Humik asidin kullanımı ile toprakların yapısal 

gelişimi sağlanarak hem bitkisel üretimde daha verimli, hem de çevresel açıdan 

güvenilir bir toprak ortamı meydana getirilebileceğini bildirmişlerdir.  

 

Bozoğlu et al. (2004), Samsun koşullarında yapmış oldukları iki yıllık araştırmada, iki 

farklı bezelye çeşidi (utrillo ve sprinter) kullanılarak, 20, 30 ve 40 cm sıra aralıklarında 

% 12’lik potasyum humat uygulamasıyla yürütülen denemde, potasyum humat 

uygulamasının bitkide bakla sayısı ve bitki başına taze bakla verimine etkisinin önemli 

olduğunu gözlemlemişlerdir.  

 

Kıllı (2004), potasyum humat çözeltisinde ( % 55 humik asit ve % 8 potasyum 

hidroksit) ve değişik periyotlarda distile edilmiş suda 0. 4, 8 ve 16 saat ıslatmanın 

delinte edilmemiş pamuk tohumlarının çimlenme karakterleri üzerine yaptığı çalışmada; 

Erşan 92 adlı pamuk çeşidinde kökçük, hipokotil ve fide uzunluğu, kökçük ve hipokotil 

uzama oranı ve canlılık indeksinin potasyum humat ve artan ıslatma periyotlarında 

arttığı saptanmış, ayrıca ortam x ıslatma periyotları interaksiyonu çimlenme yüzdesi 

dışında önemli olarak belirlenmiş olup, araştırılan özelliklerin en yüksek değere 16 

saatlik ıslatma periyodunda ulaştığı ortaya konulmuştur. 

 
 
Thenmozhi et al. (2004), Hindistan’da laterite topraklarda yürüttükleri çalışmada, 

humik asidin VRI 2 yerfıstığı çeşidinin kalite özelliklerine etkilerin araştırmışlardır. 

Çalışmada 3 ana konu uygulaması (kontrol, % 100 ya da % 75 ya da önerilen gübre 

oranı) ve 9 yan konu uygulaması (kontrol % 0.1’lik humik asidin yapraktan 

uygulanması; humik asidin 10, 20, 30 ve 40 kg/ha’lık dozlarının toprağa uygulanması; 

% 1’lik humik asidin yaprağa uygulanması; %1’likhumikasittebekletilmesi; hem 

tohumların ıslatılması hem de yapraktan humik asit uygulanması)elealnımışolup, 

humikasidin inorganik gübrelerle beraber uygulanmasının yerfıstığının kalite 
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parametrelerini (kabuk yüzdesi, 100 tohum ağırlığı, protein ve yağ içerikleri) arttırdığını 

ifade etmişlerdir. Toprağa humik asit uygulamasının diğer uygulama yöntemlerine göre 

en iyi sonucu verdiğini ve20 kg/ha’lık humik asit dozu ile önerilen gübrenin % 100’lük 

dozunun birlikte uygulanması sonucunda en iyi değerleri elde ettiklerini bildirmişlerdir.  

 

Türkmen vd. (2004), tuzlu toprak koşullarında kalsiyum ve humik asidin, domatesin 

tohum çimlenmesi, büyümesi, makro ve mikro besin elementlerinin domates 

fidelerindeki içeriği üzerine etkilerini araştırdıkları çalışmada; humik asidin (0, 500, 

1000 ve 2000 mg/kg) ve kalsiyumun (0, 100, 200 ve 400 mg/kg) farklı dozları ekimden 

önce 50 mg/kg NACL ile muamele edilen yetiştirme ortamına uygulanmıştır. Bitki 

yetiştirme ortamlarına 1000 mg/kg konsantrasyonunda uygulanan humik asit fide 

büyümesini ve besin maddesi içeriğini artırmanın yanında, daha çok bitki 

organlarındaki mikro element içeriklerini artırmıştır. Bununla beraber, humik asidin 

yüksek dozlarının bitki büyümesini durdurduğunu ve bitkideki besin maddesi içeriğini 

düşürdüğünü belirtmişlerdir.                                 

  

Kaya vd. (2004),  2001 ve 2002 yıllarında yürüttükleri araştırmalarında aspir bitkisine 

beş farklı ethephon dozunu (0, 50, 100, 200 ve 400 g/ha) sapa kalkma döneminde 

uygulamıştır. Tabla sayısı, tohum sayısı ve dekara tohum veriminde 50 g/ha ethephon 

dozuyla (110.3 ve 131.3) kg/da önemli artışlar olduğunu bildirmişler ve daha yüksek 

dozlarda yapılan uygulamalarda incelenen özelliklerde azalmalarla birlikte verim 

öğelerinde de ters etkiler oluştuğunu saptamışlardır. Yağ oranının ise artan ethephon 

dozlarıyla azaldığını belirtmişlerdir.  

 

Sarıhan (2004), 2001, 2002 ve 2003 yıllarında yaptığı araştırmasında haşhaşta 

gibberellik asidin kontrol, 50, 100, 150 ve 400 ppm’lik dozlarını kullanmıştır ve bu 

dozları bitkilerin dört farklı gelişme döneminde (tohuma, rozet dönemi, sapa kalkma 

dönemi ve çiçeklenme dönemi) bitkiye uygulamıştır. Dekara tohum verimi yıllara göre, 

113.625-164.450 kg/da, 52.200-68.575 kg/da ve 104.775-131.750 kg/da arasında 

olmuştur. GA3 uygulamalarının kapsül ve tohum verimini artırdığını, çiçek tozu 

canlılığını azalttığını saptamıştır. Uygulama zamanları arasında belirgin bir fark tespit 

edilememişse de; tohuma uygulama tavsiye edilebileceğini bildirmiştir. 
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Çimrin ve Yılmaz (2005), marula uyguladıkları fosforun, marulun azot içeriğini önemli 

oranda arttırdığını, humik asidin ise önemli bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 120 

kg/ha fosfor ile birlikte 300 kg/ha humik asit uygulamasının marulun yaprak ağırlığı 

için uygun değerler olduğunu saptamışlardır. 

 

                   Day (2005), Ankara koşullarında 2003 yılında sera ve tarla koşullarında yaptığı 

araştırmasında, farklı humik asit uygulama zamanı (ekimden önce, 4-5 yapraklı 

devrede, sapa kalkmadan önce) ve dozlarının (0, 60, 120, 180 g/da) ayçiçeğinde yağ 

oranını ve dekara tane verimini artırdığını belirlemiştir. Sera denemesinde, humik asit 

dozlarının kök uzunluğuna belirgin etkisinin olmadığını, humik asit dozlarının (60 g/da) 

fide boyunu artırdığını, humik asit dozu arttıkça ayçiçeğinde kök yaş ağırlığının, fide 

kuru ağırlığının ve fide yaş ağırlığının arttığını bildirmiştir. 
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3. ARA�TIRMA YERİ, MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1  Deneme Yerinin Özellikleri 

 
3.1.1  Deneme yerinin toprak özellikleri 

 

Araştırma 2003 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

deneme tarlasında yürütülmüştür. Deneme yerinin deniz seviyesinden yüksekliği 860 m 

olup, 39° 57' kuzey enlem, 32° 52' doğu boylam dereceleri arasında bulunmaktadır. 

 

Deneme yerinin toprak özelliklerini belirlemek amacıyla, araştırma alanından 0-20 cm 

derinlikten alınan toprak örneği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim 

Dalı laboratuarında analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.   

 

Çizelge 3.1. Deneme yerine ilişkin toprak analiz sonuçları * 
 
 
Ekilen 
bitki 
 
 
 

 
Derinlik 
(cm) 
 

 
Su ile 
doymuşluk 
(%) 
 
 
 

 
Toplam 
tuz 
(%) 
 
 
 

 
Su ile 
Doymuş 
Toprakta 
pH 
 
 

 
Kireç 
CaCO3 
(%) 
 
 

 
Bitkilere 
Yarayışlı 
Besin 
maddeleri 
(kg/dekar) 
 

 
Organik 
madde 
(%) 
 
 

 
Fosfor 

P2O5 

 
Potas. 

(K2O) 
 

Aspir 
 

 
0-20 

 

 
55 
 

 
0.11 
 

 
7.24 
 

 
5.0 
 

 
5.4 
 

 
241 
 

 
1.57 
 

 
Aspir 

 

 
20-40 

 

 
60 
 

 
0.11 
 

 
7.22 
 

 
5.0 
 

 
2.4 
 

 
185 
 

 
1.02 
 

*T.C. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Analiz sonuçları 2003. 
 

Deneme tarlası tekstür bakımından killi-tınlı bir yapıya sahiptir. pH değeri çok hafif 

alkalidir. Organik madde % 1 civarında olup, bitkilere yarayışlı besin maddeleri 

bakımından yeterli olduğu görülen tarla toprağında, tuzluluk sorunu bulunmamaktadır. 
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3.1.2. Deneme yerinin iklim özellikleri 

 

Denemenin kurulduğu 2003 yılında aspir yetiştirme dönemi boyunca kaydedilen 

deneme yerine ait iklim faktörleri; aylık toplam yağış (mm), aylık ortalama sıcaklık (°C) 

ve aylık ortalama nispi nem (%) değerleri ile uzun yıllar ortalama değerleri Çizelge 

3.2.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2. Denemenin yapıldığı Ankara iline ait bazı iklim değerleri  

 
 

 

Aylar 

 

 

İklim Faktörleri 

 
Yağış 
(mm) 

 
Sıcaklık 
(°C) 

 
6ispi 6em 

(%) 
 

2002–2003 

Uzun 

yıllar 

 

2002–2003 

Uzun 

yıllar 

 

2002–2003 

Uzun yıllar 

Eylül 54,7 6,8 18,3 20,4 64,9 46,4 

Ekim 22,7 29,0 13,3 14,9 66,7 59,1 

Kasım 19,0 49,6 8,0 5,7 72,6 72,1 

Aralık 16,2 33,2 -0,8 0,9 74,6 78,0 

Ocak 42,0 33,1 5,4 0,7 73,3 76,5 

Şubat 54,6 38,1 -0,3 0,7 71,8 73,1 

Mart 8,6 24,5 3,2 6,4 62,5 63,0 

6isan 70,3 39,8 10,3 12,6 62,4 57,8 

Mayıs 18,0 47,9 19,0 16,1 52,9 56,6 

Haziran 0,0 20,5 22,6 20,1 46,6 50,5 

Temmuz 3,0 8,8 23,5 23,5 49,5 45,9 

Ağustos 8,8 6,3 24,3 23,4 48,1 46,5 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 2003. 

 

Çizelge 3.2.’de verilen iklim değerleri incelendiğinde; denemenin yapıldığı yıllarda 

özellikle ortalama yağış ve sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamalarına göre oldukça 

düzensiz olduğu göze çarpmaktadır. Yağış bakımından özellikle bahar dönemindeki 

düzensizlikler dikkati çekmektedir. 
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3.2. Materyal  

 

Araştırmada materyal olarak Ankara koşullarında denenmiş ve bölgeye iyi adaptasyon 

göstermiş Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce tescil edilmiş olan 

Dinçer 5-118 aspir çeşidine ait tohumlar kullanılmıştır.  

 

Dinçer 5-118: Kırmızı çiçekli, yaprak ve tablası dikensiz çeşittir. 

Humik asit kaynağı: Delta Tarım Kimyasalları San ve Tic. A.Ş.’den temin edilen ve 

etkili maddesi 150 g/L humik asit + 30 g/L potasyum oksit olan ‘Delta plus 15’ ticari 

isimli sıvı formda humik asit kullanılmıştır. 

 

3.3. Yöntem 

 

Araştırma sera ve tarla denemeleri şeklinde iki aşamalı yürütülmüştür. 

 

3.3.1. Sera denemesi 

Sera denemesi, humik asidin aspirde çimlenme-çıkış ve fide gelişimi üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma 5 Nisan 2003 tarihinde Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü deneme serasında kurulmuştur. Bu 

amaçla, (dozlar ticari humik asitin üzerinde önerilen 120g/100 kg tohum’luk dozun alt 

ve üst değerleri baz alınarak uygulanmıştır) kontrol, 60, 120 ve 180 g/100 kg tohum 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Tohumların humik asitle muamele edilmesi için, 100 kg 

tohuma 1 L su ve 60, 120 ve 180 g humik asit gelecek şekilde solüsyonlar hazırlanmış 

ve tohumların üzerine el pülverizatörü ile püskürtülmüştür. Püskürtme sırasında 

tohumlar karıştırılmış ve tohumlara eşit miktarda uygulanmasına özen gösterilmiştir. 

Kontrol uygulamasında tohumların üzerine sadece su püskürtülmüştür. Tohumlar humik 

asit uygulamasından sonra 24 saat süreyle oda sıcaklığında kurutulmuştur. Uygulama 

yapılan tohumlar, sterilize edilmiş 2/4 tarla toprağı + 1/4 kum + 1/4 yanmış ahır gübresi 

karışımı ile doldurulmuş, 9 cm derinliğinde ve 10 cm çapındaki plastik saksılara 

ekilmiştir. Denemede 16 saksı kullanılmış ve tohumlar her saksıya 10’ ar adet gelecek 

şekilde 3 cm derinliğe ekilmiştir.  
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Denemenin başlangıcından hasadına kadar sürekli olarak fenolojik gözlemler yapılarak 

bitkinin gelişme seyri kontrol edilmiştir. Çıkış tamamlandıktan sonra homojen 

görünümlü 5 bitki bırakılacak şekilde seyreltme yapılmıştır. Deneme süresince bütün 

saksılar toprak yüzeyi kuruduğunda sulanmak suretiyle nemli tutulmuştur. 

 

Çıkıştan sonra bitkiler 10. günde köklü olarak sökülerek laboratuvara alınmış ve kökler 

elek üzerinde çeşme suyuyla dikkatli bir şekilde yıkanmıştır. (Gençtan vd. 1994).  

Temizlenen bitkilerde, en üst köklerin bulunduğu yerden itibaren fide boyu ve kök 

uzunluğu ölçüldükten sonra, fideler kök ve toprak üstü aksam olarak ikiye bölünerek 

petri kaplarına yerleştirilmiştir. Yaş ağırlıkları belirlenen fideler kurutma fırınında 

105oC’de 3 saat süreyle kurutularak kök kuru ağırlık ve fide kuru ağırlık değerleri 

belirlenmiştir. (Böhm 1979). 

 

3.3.2.Tarla denemesi 

 
Araştırma 15 Nisan 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü Deneme tarlalarında Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme 

Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur.  

 

Denemede uygulama zamanları ana parsellere,  

Z1= Ekimden önce toprağa  

Z2= Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı devrede yapraklara püskürtülerek 

Z3= Sapa kalkmadan önce yapraklara püskürtülerek,  

 

Humik asit dozları,   

0 (Kontrol) 

 6 g/da, 

12 g/da, 

18 g/da alt parsellere gelecek şekilde tesadüfi olarak verilmiş olup humik asit dozları 

ticari humik asidin üzerinde önerilen 12 g/da’lık dozun alt ve üst değerleri baz alınarak 

uygulanmıştır ve bir defa toprağa (Ekimden önce), iki defa (Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı 

devrede, Sapa kalkmadan önce) yapraklara olmak üzere uygulama yapılmıştır.  
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Ekim 3.6 m x 2.8 m boyutlarındaki parsellere 40 x 20 cm bitki sıklığı ile 7 sıra halinde 

gerçekleştirilmiştir. Ekimle birlikte toprağa 6 kg/da DAP verilmiştir. Parseller 

arasındaki olası bulaşmaları önlemek için önce kontrol uygulaması yapılmış ve kontrol 

uygulamasında sadece su kullanılmıştır. Yetiştirme periyodu boyunca çıkıştan sonra 

bitki gelişimi ve yabancı ot durumuna göre 6 kez çapa ve el ile yabancı ot mücadelesi 

yapılmıştır. Vejetasyon süresi içerisinde 28 Mayıs tarihinde, sıra üzeri 20 cm olacak 

şekilde seyreltme yapılmış, 13 Haziran tarihinde bir kez sulama (salma sulama) 

yapılması yeterli olmuştur. Denemede gerekli kontroller yapıldığında, bitkilerde yaprak 

biti (Aphide sp.) ve aspir hortumlu böceği gözlenmiş ve buna karşı Basudin ticari isimli 

insektisit ile mücadele edilmiştir. 22 Ağustos tarihinde aspir hasat ve harmanı 

yapılmıştır.  

 
 
3.3.3. Ölçüm ve tartımlar 
 

Araştırma tarla ve sera denemeleri olarak iki aşamada yürütülmüştür. Sera aşamasında 

kök uzunluğu, kök fırın kuru ağırlığı, fide boyu, toprak üstü fırın kuru ağırlığı 

hesaplanmıştır. 

 

Tarla aşamasında, hasat olgunluğuna gelen parsellerden tesadüfi olarak seçilen 10 

bitkide bitki boyu, tabla çapı ve yaprak sayısı belirlenmiştir. Ayrıca her parselden elde 

edilen tohumlardan alınan örneklerde tohum verimleri kaydedildikten sonra bin tane 

ağırlığı, kabuk oranı, hasat indeksi bulunmuş ve yağ analizi Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü laboratuarında yapılmıştır. 

 

3.3.4. Verilerin elde edilmesi 

3.3.3.1  Saksı denemeleri 

Çıkışa Kadar Geçen Süre (gün): Tohumlar toprağa ekildikten sonra toprak yüzeyine 

çıkana kadar geçen süre gün olarak belirlenmiştir. 
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Kök Uzunluğu (cm): Saksılardan sökülen bitkilerin kökleri su ile topraklarından 

ayrıldıktan sonra, en üst köklerin bulunduğu yerden en uzun kökün bulunduğu yere 

kadarki uzunluk cetvelle ölçülerek cm olarak bulunmuştur. 

Kök Fırın Kuru Ağırlığı (mg): Ölçüm yapılacak 5 bitkide en üst köklerin çıktığı 

yerden kökler kesilerek, kurutma fırınında 105oC’de 3 saat bekletildikten sonra 0.01g 

duyarlı terazide tartılarak belirlenmiştir. 

Fide Boyu (cm): Bitkilerin toprak yüzeyinden en üst noktasına kadar olan kısım 

cetvelle ölçülerek cm olarak saptanmıştır. 

Toprak üstü Fırın Kuru Ağırlığı (mg): Köklerinden ayrılan toprak üstü organları 

kurutma fırınında 105oC’de 3 saat bekletildikten sonra 0.01g duyarlı terazide tartılarak 

belirlenmiştir. 

 

3.3.3.2. Tarla Denemeleri 

Çiçeklenme Tarihi (gün): Ekimden itibaren parseldeki bitkilerin %50'sinin tabla 

kenarındaki steril (sarı dil) çiçeklerinin en az bir tanesinin görüldüğü devre gün sayısı 

olarak belirlenmiştir. 

Fizyolojik Olum (gün): Ekimden itibaren brakte yaprakların yarıya yakın kısmının 

sarıdan kahverengine dönüştüğü ve tablanın arka kısmında %1-10 kahverengileşme 

oluşmaya başladığı döneme kadar geçen süre gün olarak belirlenmiştir. 

Bitki Boyu (cm): Parsellerde hasat olgunluğuna gelen 10 bitkide kök boğazı ile sapın 

tablaya bağlandığı nokta arasındaki uzunluk ölçülerek cm olarak kaydedilmiştir. 

Tabla Çapı (cm): Hasat olgunluğuna gelen parsellerde seçilen 10 bitkide tablalar en 

geniş yerinden dıştan dışa ölçülerek kaydedilmiştir. 

Yaprak Sayısı (adet):  Her parselden seçilen 10 bitkide yaprak sayısı sayılarak adet 

olarak belirlenmiştir. 

Bin Tane Ağırlığı (g): Her parselden hasat sonrası alınan 4 x 100' er adet tohum 

ağırlıkları ortalamasının 10 ile çarpılmasıyla bin tohum ağırlıkları gram olarak 

belirlenmiştir. 
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Kabuk Oranı (%): İç ve kabuğu ayrılmış 4 x 100 adet tohumun 3 saat süreyle 105oC' 

de kurutulduktan sonra tartılarak ortalama kabuk ağırlığı saptanmıştır. 

Yağ Oranı (%): Her parselden alınan 3-4 g kabuklu tohum havanda ezilerek ve bundan 

2’şer gram numune alınarak kartuşlara konulduktan sonra yağ oranları soxhelet metodu 

ile susuz eter ekstraksiyonunda 6 saat süre ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü laboratuarında analiz edilmiştir. Eterden çıkan numunelerden kuru 

madde üzerinden ham yağ oranları % olarak saptanmıştır. 

Bitkide Tane Verimi (g/bitki): Seçilen bitkilerden elde edilen tüm tanelerin 0.01g 

duyarlı tartılmasıyla gram/bitki olarak belirlenmiştir.  

Hasat İndeksi (%): Seçilen bitkilerde tane ağırlığının bitki ağırlığına bölünüp 100 ile 

çarpılmasıyla % olarak belirlenmiştir. 

Dekara Tane Verimi (kg/da): Her parselde kenarlardan 1’er sıra ve başlardan birer 

bitki atıldıktan sonra ortada kalan bitkiler hasat edilip, harmanlandıktan sonra elde 

edilen tanelerin hassas terazide tartılmasıyla parsel verimleri saptanmıştır. Elde edilen 

parsel verimleri kg/da’a çevrilerek birim alan tane verimleri hesaplanmıştır. 

 

3.3.5. İstatistiki Değerlendirmeler 

 

Elde edilen verilerle Mstat-C istatistiki analiz yöntemine göre varyans analizleri 

yapılmış, uygulamalar arasındaki farklılıkların önem düzeyleri Duncan testi ile 

değerlendirilmiştir (Düzgüneş vd.1987). 
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4. ARA�TIRMA BULGULARI VE TARTI�MA 

Araştırmada şu özellikler incelenmiştir, sera denemesinde; fide boyu, fide kök ağırlığı, 

kök uzunluğu, fide yaş ağırlığı, toprak üstü fırın kuru ağırlığı, kök fırın kuru ağırlığı. 

Tarla denemesinde; bitki boyu, tabla çapı, yaprak sayısı, tabla sayısı, bin tane ağırlığı, 

kabuk oranı, yağ oranı, tek bitkide tane verimi, hasat indeksi, dekara tane verimleri 

hesaplanmıştır. 

 
 

4.1.  Sera Denemesi Sonuçları 

4.1.1. Çıkışa kadar geçen süre 

 
Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında çıkışa kadar geçen süreye ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.1.’de, aynı özelliğe ilişkin verilerde Çizelge 4.2.’de 

gösterilmiştir. 

 
 
Çizelge 4.1. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında çıkışa kadar 

geçen süreye ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 2.91 - - 

Bloklar 3 2.17 1.083 13.00 

Humik asit dozları (D) 3 0.25 0.083 1.00 

Hata 9 0.50 0.083 - 

C.V.: % 3.89 

 

Çizelge 4.1. incelendiğinde, dozun çıkışa kadar geçen süreye etkisi istatistiki yönden 

önemsiz bulunmuştur. 
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Çizelge 4.2. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında çıkışa kadar 

geçen süreye ilişkin değerler (gün) 

Dozlar  Çıkışa kadar geçen süre (gün) 

Kontrol 7.67 

60 g 7.33 

120 g 7.33 

180 g 7.33 

Ortalama 7.42 

 

Çizelge 4.2. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden çıkışa kadar geçen süre 

ortalamaları 7.33 gün ile 7.67 gün arasında değişmiş ve en geç çıkış 7.67 gün ile kontrol 

uygulamasından elde edilmiştir, diğer uygulamalardan elde edilen değerler birbiriyle 

aynı sonucu vermiştir.  

 

4.1.2. Fide boyu  

 
Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide boyuna ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.3.’te, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 4.4.’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide boyuna ait 

varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 12.21 - - 

Bloklar 3 1.04 0.35 0.30 

Humik asit dozları  3 1.08 0.36 0.32 

Hata 9 10.09 1.12 - 

C.V.: % 9.34 

 

Çizelge 4.3. incelendiğinde, dozun fide boyuna etkisi istatistiki yönden önemsiz 

bulunmuştur.  
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Çizelge 4.4. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide boyuna 

ilişkin değerler (cm) 

Dozlar  Fide Boyu (cm) 

Kontrol 10.98 

60 g 11.23 

120 g 11.68 

180 g 11.45 

Ortalama 11.34 

 

 

Çizelge 4.4.  incelendiğinde, humik asit dozları yönünden fide boyu ortalamaları 10.98 

cm ile 11.68 cm arasında değişmiş ve en uzun fide boyu 11.68 cm ile 120 g humik asit 

uygulamasından elde edilmiştir. Humik asit uygulamalarından elde edilen değerler 

birbirine yakın sonuç vermiştir. 

 

Elde ettiğimiz sonuçlar; domates fidesi gelişimi üzerine humik maddelerin (humik asit, 

fulvik asit, sodyum humat) 100-300 ppm dozlarının, kök ve gövde gelişimini olumlu 

etkilediğini ancak 1000-2000 ppm gibi yüksek dozların gelişimi engellediğini bildiren 

ve humik maddelerin gövde gelişiminden daha çok kök gelişimini artırdığını belirten  

Lulakis and Petsas (1995),’ın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.     
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Şekil 4.1 Sera denemelerinin genel görünümü 

 

 

 

Şekil 4.2 Sera denemelerinin genel görünümü 
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4.1.3. Kök uzunluğu 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök uzunluğuna ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.5.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 4.6.’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.5. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök uzunluğuna 

ait varyans analizi  

Varyasyon 

Kaynağı 

S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 83.86 - - 

Bloklar 3 4.33 1.44 1.21 

Humik asit dozları 3 68.85 22.95 19.32** 

Hata 9 10.69 1.19 - 

**) 0.01 düzeyinde önemli, C.V.: % 10.14 

 

Çizelge 4.5.’te görüldüğü gibi humik asit dozlarının kök uzunluğuna etkisi istatistiksel 

olarak 0.01 düzeyinde önemli olarak saptanmıştır.  

 

Çizelge 4.6. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök uzunluğuna 

ilişkin değerler (cm) 

Dozlar  Kök Uzunluğu (cm) 

Kontrol 9.88  c 23 

60 g 7.95  d 3 

120  11.63  b 12 

180  13.55  a 1 

Ortalama 10.75 

*: Harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı grupları göstermektedir  
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Çizelge 4.6. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden kök uzunluğu ortalamaları 

7.95 cm ile 13.55 cm arasında değişmiş ve en uzun kök uzunluğu 13.55 cm ile 180 g 

humik asit uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Bulgularımız; buğdaya humik asit uygulamasının (54 mg/l) kök uzunluğunu arttırdığını 

bildiren Malik ve Azam (1985), sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinin kompostundan elde 

edilen humik maddelerin domates fidesi gelişimi üzerine etkili olduğunu ve özellikle 

kök gelişimini artırdığını vurgulayan Lulakis and Petsas (1995), mısır bitkisine 640 ve 

1600 ppm dozlarında humik asit uygulamasının mısırın kök uzunluğunu önemli 

derecede arttırdığını belirten Tan ve Nopamornbodi (1979) ile benzerlik göstermektedir. 

 

 

4.1.4. Fide yaş ağırlığı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide yaş ağırlığına ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.7.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 4.8.’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide yaş 

ağırlığına ait varyans analizi  

Varyasyon 

Kaynağı 

S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 0.44 - - 

Bloklar 3 0.06 0.02 0.54 

Humik asit dozları 3 0.03 0.01 0.25 

Hata 9 0.35 0.03 - 

C.V.: % 18.28 

 
Çizelge 4.7. incelendiğinde, dozun fide yaş ağırlığına etkisi istatistiki yönden önemsiz 

bulunmuştur.  
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Çizelge 4.8. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında fide yaş 

ağırlığına ilişkin değerler (g) 

Dozlar  Fide Yaş ağırlığı (g) 

Kontrol 1.00 

60 g 1.10 

120 g 1.09 

180 g 1.10 

Ortalama 1.07 

 

Çizelge 4.8. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden fide yaş ağırlığı ortalamaları 

1.09 g ile 1.10 g arasında değişmiş ve en yüksek değerler 1.10 g ile 60 g ve180 g humik 

asit uygulamasından elde edilmiştir. Humik asit uygulama dozlarından elde edilen 

değerler arasında istatistiksel bir fark belirlenememiştir. 

 

Bulgularımız; humik maddelerin domates fidesi gelişimi üzerine etkili olduğunu ve 

gövde gelişiminden daha çok kök gelişimini arttırdığını vurgulayan Lulakis and Petsas 

(1995), mısır bitkisine uygulanan humik asitin bitkilerin yaş ve kuru ağırlıkları üzerine 

önemli bir etkisinin olmadığını vurgulayan Peyamlı vd. (1997) ile benzerlik 

göstermektedir. 

 
 

4.1.5. Kök yaş ağırlığı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök yaş ağırlığına ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.9.’de, aynı özelliğe ilişkin verilerde Çizelge 4.10.’de 

incelenmiştir. 
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Çizelge 4.9. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök yaş 

ağırlığına ait varyans analizi  

Varyasyon 

Kaynağı 

S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 0.023 - - 

Bloklar 3 0.001 0.000 0.61 

Humik asit dozları 3 0.02 0.006 13.90** 

Hata 9 0.004 0.000 - 

**) 0.01 düzeyinde önemli, C.V.: % 11.44 

 

Çizelge 4.9.’de görüldüğü gibi humik asit dozlarının kök yaş ağırlığına etkisi 

istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde önemli olarak saptanmıştır.  

 
 
Çizelge 4.10. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök yaş 

ağırlığına ilişkin değerler (g) 

Dozlar  Kök Yaş Ağırlığı (g) 

Kontrol 0.16 b 2 

60 g 0.14 c 2 

120 g 0.22 a 1 

180 g 0.22 a 1 

Ortalama 0.18 

**:Harfler 0.05’e göre, rakamlar 0.01’e göre önemlidir. 

 

Çizelge 4.10. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden kök yaş ağırlığı ortalamaları 

0.14 g ile 0.22 g arasında değişmiş ve en yüksek değerler 0.22 g ile 120 g ve180 g 

humik asit uygulamasından elde edilmiştir. 

 

Bulgularımız; domatese fulvik asit ilavesi ile kök ağırlığının arttırılabileceğini belirten 

Linehan (1976), domates fidelerine humik asit uygulamasının kök yaş ve kuru 

ağırlıklarını artırdığını bildiren David et al.(1994), patlıcan ve domates fidelerine humik 
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asit ilavesinin kök yaş ve kuru ağırlıklarını arttırdığını vurgulayan Dursun vd. (1997) ile 

benzerlik göstermektedir. 

 

4.1.6. Toprak üstü fırın kuru ağırlığı 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında toprak üstü fırın kuru 

ağırlığına ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.11.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde 

Çizelge 4.12’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında toprak üstü fırın 

kuru ağırlığına ait varyans analizi  

Varyasyon 

Kaynağı 

S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 0.045 - - 

Bloklar 3 0.005 0.002 0.61 

Humik asit dozları 3 0.014 0.005 1.60 

Hata 9 0.026 0.003 - 

C.V.: % 12.05 

 

Çizelge 4.11. incelendiğinde, dozun toprak üstü fırın kuru ağırlığına etkisi istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.12. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında toprak üstü fırın 

kuru ağırlığına ilişkin değerler (g) 

Dozlar  Toprak üstü Fırın Kuru Ağırlığı (g) 

Kontrol 0.41 

60 g 0.45 

120 g 0.49 

180 g 0.43 

Ortalama 0.44 
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Çizelge 4.12. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden toprak üstü fırın kuru ağırlığı 

ortalamaları 0.41 g ile 0.49 g arasında değişmiş ve en yüksek değer 0.49 g ile 120 g 

humik asit uygulamasından elde edilmiştir. 

 

4.1.7. Kök fırın kuru ağırlığı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök fırın kuru ağırlığına ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.13.’de, aynı özelliğe ilişkin verilerde Çizelge 

4.14.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.13. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

kök fırın kuru ağırlığına ait varyans analizi 

Varyasyon 

Kaynağı 

S.D. K.T. K.O. F 

Genel 15 0.007 - - 

Bloklar 3 0.000 0.000 0.03 

Humik asit dozları 3 0.005 0.002 8.83** 

Hata 9 0.002 0.000 - 

**) 0.01 düzeyinde önemli, C.V.: % 19.64 

Çizelge 4.13.’de görüldüğü gibi humik asit dozlarının kök fırın kuru ağırlığına etkisi 

istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde önemli olarak saptanmıştır.  
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Çizelge 4.14. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı humik asit dozlarında kök fırın kuru 

ağırlığına ilişkin değerler (g) 

Dozlar  Kök Fırın Kuru Ağırlığı (g) 

Kontrol 0.06  b 2 

60 g 0.05  b 2 

120 g 0.09  a 1 

180 g 0.09  a 1 

Ortalama 0.07 

*: Harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı grupları göstermektedir.  

 

Çizelge 4.14. incelendiğinde, humik asit dozları yönünden kök fırın kuru ağırlığı 

ortalamaları 0.05 g ile 0.09 g arasında değişmiş ve en yüksek değer 0.09 g ile 120 g ve 

180 g humik asit uygulamasından elde edilmiştir. 

 

 

4.2. Tarla Denemesi Sonuçları 
 

4.2.1. İlk çiçeklenme süresi 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda uygulanan humik asit dozlarına bağlı 

olarak ilk çiçeklenme süresine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.15.’de, aynı 

özelliğe ilişkin ortalama değerler de Çizelge 4.16.’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.15. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

ilk çiçeklenme süresine ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 2.75 - - 

Bloklar 2 0.167 0.083 2.00 

Uygulama zamanı (Z) 2 0.167 0.083 2.00 

Hata1 4 0.167 0.042 - 

Humik asit dozları (D) 3 0.306 0.102 1.10 

Z x D 6 0.278 0.046 0.50 

Hata2 18 1.667 0.093 - 

C.V.: % 0.38 

Çizelge 4.15.’de görüldüğü gibi humik asit dozlarının ilk çiçeklenme süresine etkisi 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  

 

Çizelge 4.16. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

ilk çiçeklenme süresine ilişkin değerler (gün) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol 6  12  18  Ortalama 

Z1 79.33 79.00 79.00 79.33 79.17 

Z2 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 

Z3 79.33 79.00 79.00 79.00 79.08 

Ortalama 79.22 79.00 79.00 79.11 79.00 

 

Çizelge 4.16. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) döneminde yapılan humik asit 

uygulamasından ilk çiçeklenme tarihleri bakımından en yüksek değerler 79.33 gün ile 

kontrol (su) ve 18 g/da humik asit uygulamasından, en düşük değerler ise 79.0 gün ile  

6 g/da ve 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir.  
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Şekil 4.3 Tarla denemelerinin genel görünümü 

 

 

Şekil 4.4 Tarla denemelerinin genel görünümü 
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Z2 (4-5 yapraklı) döneminde yapılan uygulamada ilk çiçeklenme tarihleri bakımından 

elde edilen değerler aynı sonucu vermiştir.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) döneminde uygulanan humik asit uygulamasından ilk 

çiçeklenme tarihleri bakımından en yüksek değer 79.33 gün ile kontrol parsellerinden 

elde edilmiş olup diğer değerler birbiriyle aynı çıkmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden ilk çiçeklenme tarihleri ortalamaları 79.0 ile 79.22 gün 

arasında değişmiş ve en yüksek değer 79.22 ile kontrol uygulaması yapılmış 

parsellerden elde edilmiştir. Zamanlar yönünden ilk çiçeklenme tarihleri ortalamaları 

79.00 ile 79.17 gün arasında değişmiş ve en yüksek değer 79.17 ile Z1 (ekimden önce 

toprağa) döneminde uygulanan humik asit uygulamasından elde edilmiştir.  

 

4.2.2. Fizyolojik olum 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında fizyolojik 

oluma ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.17.’de, aynı özelliğe ilişkin değerler de 

Çizelge 4.18.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.17. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

fizyolojik oluma ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 1.89 - - 

Bloklar 2 0.22 0.11 4.00 

Uygulama zamanı (Z) 2 0.05 0.028 1.00 

Hata1 4 0.11 0.028 - 

Humik asit dozları(D) 3 0.11 0.037 0.67 

Z x D 6 0.38 0.065 1.17 

Hata2 18 1.00 0.056 - 
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Çizelge 4.17.’de görüldüğü gibi humik asit dozlarının fizyolojik olum süresine etkisi 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  

 

Çizelge 4.18. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

fizyolojik oluma ilişkin değerler (gün) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12  18  Ortalama 

Z1 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 

Z2 110.33 110.00 110.00 110.00 110.08 

Z3 110.00 110.00 110.00 110.33 110.08 

Ortalama 110.11 110.00 110.00 110.11 110.05 

 

Çizelge 4.18. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) döneminde fizyolojik olum 

süreleri bakımından elde edilen tüm değerler birbiriyle aynı sonucu vermiştir.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) döneminde fizyolojik olum süreleri bakımından en yüksek değer 

110.33 gün ile kontrol uygulamasından elde edilmiş olup, diğer değerler birbiriyle aynı 

sonucu vermiştir.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) döneminde fizyolojik olum süreleri bakımından en yüksek 

değer 110.33 gün ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılan parsellerinden elde edilmiş 

olup, diğer değerler birbiriyle aynı çıkmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden fizyolojik olum süreleri ortalamaları 110.00 ile 110.11 gün 

arasında değişmiş ve en yüksek değerler 110.11 gün ile kontrol uygulaması yapılmış 

parsellerden ve 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir. 

Zamanlar yönünden fizyolojik olum süreleri ortalamaları 110.00 ile 110.08 arasında 

değişmiş ve en yüksek değerler 110.08 ile Z2 ve Z3 dönemlerinde elde edilmiştir.  
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4.2.3. Bitki boyu 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında bitki boyuna 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.19.’da, aynı özelliğe ilişkin verilerde Çizelge 

4.20.’de belirtilmiştir. 

 
Çizelge 4.19. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bitki boyuna ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 804.17 - - 

Bloklar 2 169.91 84.96 2.05 

Uygulama zamanı (Z) 2 22.92 11.50 0.27 

Hata1 4 165.47 41.37 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 18.048 6.016 0.57 

Z x D 6 238.39 39.73 3.77* 

Hata2 18 189.43 10.52 - 

*) 0.05 seviyesinde önemli, C.V.: % 5.43 

 

Çizelge 4.19. incelendiğinde, zaman x doz interaksiyonu 0.05 düzeyinde önemli 

bulunmuştur, buna karşılık uygulama zamanı ve dozun bitki boyuna etkisi ise istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan değerler 

Duncan testine göre yorumlanmıştır.  
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Çizelge 4.20. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bitki boyuna ilişkin değerler (cm) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12  18  Ortalama 

Z1 55.30 bc 58.50 abc 61.00 ab  62.37 a 59.30 

Z2 57.60 abc 63.40 a 59.60 abc 62.70 a 60.83 

Z3 62.80 a 59.63 abc 59.03 abc 54.57 c 59.0 

Ortalama 58.57 60.51 59.88 59.88 59.7 

 

Çizelge 4.20. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) döneminde en yüksek bitki 

boyu 62.37 cm ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en 

düşük değer ise 55.30 cm ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı olduğu devre) döneminde en yüksek bitki boyu 63.40 cm ile 6 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 57.60 cm 

ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) döneminde en yüksek bitki boyu 62.80 cm ile kontrol 

parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise 54.57 cm ile 18 g/da humik asit 

uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

En yüksek bitki boyu 63.40 cm ile Z2 (4-5 yapraklı olduğu devre) uygulama zamanında 

ve 6 gr/da humik asit uygulamasından, en düşük bitki boyu ise 54.57 cm ile Z3 (sapa 

kalkmadan önce) döneminde uygulanan 18 g/da humik asit uygulamasından elde 

edilmiştir. Diğer uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır.  

 

Bulgularımız birlikte incelendiğinde; humik asit uygulamalarının kontrole göre Z1 

(ekimden önce toprağa) döneminde ve Z2 (4-5 yapraklı olduğu devre) döneminde bitki 

boyunu artırdığını; Z1 (ekimden önce toprağa) döneminde 18 g/da humik asit dozu, Z2 

(4-5 yapraklı olduğu devre) döneminde 6 g/da humik asit dozu ve Z3 (sapa kalkmadan 

önce) döneminde ise kontrol (su) uygulamasında en yüksek bitki boyuna ulaşıldığı 

anlaşılmaktadır.  
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Humik maddelerin genellikle besin elementi alımını artırıcı etki yaptığı değişik 

araştırıcılar tarafından ortaya konulmuştur (Kononova et al. 1966; Dormaar 1975; 

Vaughan and Linehan 1976; Wang et al. ). Bu olumlu etkiye bağlı olarak bitki büyüme 

ve gelişimini teşvik ederek bitki boyunu artırdığı söylenebilir. Nitekim Lulakis and 

Petsas (1995), sultani çekirdeksiz üzümde humik asit uygulamasının gövde gelişimini 

olumlu yönde etkilediğini bildirirken, Kıllı (2004) pamukta potasyum humat 

uygulaması ile fide uzunluğunun arttığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, 

Grabikowski et al. (1977) buğdayda humik asidin kök büyümesini teşvik ederken, 

sürgün gelişimi üzerine etkili olmadığını ortaya koymuştur. 

 

4.2.4. Tabla çapı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında tabla çapına ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.21.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 

4.22.’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.21. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

tabla çapına ait varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 0.65 - - 

Bloklar 2 0.071 0.036 1.14 

Uygulama zamanı (Z) 2 0.087 0.044 1.39 

Hata1 4 0.12 0.031 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 0.085 0.028 3.41* 

Z x D 6 0.14 0.023 2.80* 

Hata2 18 0.15 0.008 - 

*)0.05 seviyesinde önemli, C.V.: % 3.53 

 

Çizelge 4.21. incelendiğinde, dozun tabla çapına etkisi 0.05 düzeyinde önemli, aynı 

şekilde zaman x doz interaksiyonu da 0.05 düzeyinde önemli bulunmuştur, buna karşılık 
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uygulama zamanının tabla çapına etkisi ise istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur.  

Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan değerler Duncan testine göre 

yorumlanmıştır. Belirlenen bu farklılıkların önem düzeyini saptayabilmek amacıyla 

Duncan testi uygulanmış ve sonuçları Çizelge 4.22.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.22. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

tabla çapına ilişkin değerler (cm) 

 

  Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12  18  Ortalama 

Z1 2.43 d 2.50 cd 2.55 bcd 2.60 abcd* 2.52 

Z2 2.51 cd 2.71 ab 2.63 abc 2.70 ab 2.64 

Z3 2.60 abcd 2.75 a 2.60 bcd 2.50 cd 2.60 

Ortalama 2.51  2.65  2.58  2.60  2.58 

 

Çizelge 4.22. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa uygulama yapılmış parsellerde) 

uygulama zamanında en yüksek tabla çapı 2.60 cm ile 18 g/da humik asit uygulaması 

yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 2.43 cm ile kontrol parsellerinde 

saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek tabla çapı 2.71 cm ile 6 g/da humik 

asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 2.51 cm ile 

kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek tabla çapı 2.75 cm ile 6 g/da 

humik asit uygulaması, en düşük değer ise 2.50 cm ile 18 g/da humik asit uygulaması 

yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden tabla çapı ortalamaları 2.51 ile 2.65 arasında değişmiş ve 

en yüksek tabla çapı 2.65 cm ile 6 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden 

elde edilmiştir. Diğer uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır.  
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En yüksek tabla çapı 2.75 cm ile Z3 (sapa kalkmadan önceki devre) uygulama 

zamanında ve 6 g/da humik asit uygulamasında, en düşük tabla çapı ise 2.43 cm ile Z1 

(ekimden önce toprağa uygulama) döneminde uygulanan kontrol (su) uygulamasından 

elde edilmiştir. Diğer uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır. 

 

Humik maddelerin genellikle besin elementi alımını artırıcı etki yaptığı değişik 

araştırıcılar tarafından ortaya konulmuştur. (Kononova et al. 1966; Dormaar 1975; 

Vaughan and Linehan 1976; Wang et al. 1995). Bu olumlu etkiye bağlı olarak bitki 

büyüme ve gelişimini teşvik ederek tabla çapını artırdığı söylenebilir.   

 

4.2.5. Yaprak sayısı 

. 
Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında yaprak 

sayısına ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.23.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde 

Çizelge 4.24.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

yaprak sayısına ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 102.25 - - 

Bloklar 2 3.97 1.98 1.27 

Uygulama zamanı (Z) 2 1.62 0.81 0.52 

Hata1 4 6.21 1.55 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 6.97 2.32 0.72 

Z x D 6 26.12 4.35 1.36 

Hata2 18 57.34 3.18 - 

C.V.: % 7.74 

Çizelge 4.23. incelendiğinde, zaman, doz ve zaman x doz interaksiyonu istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur.  
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Çizelge 4.24. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

yaprak sayısına ilişkin değerler (adet) 

Zaman 
Humik Asit Dozları(g/da)  

Kontrol  6  12  18   Ortalama 

Z1 22.17 22.70 23.47 23.06 22.85 

Z2 25.90 22.70 22.23 22.60 23.36 

Z3 23.27 23.60 23.13 22.03 23.00 

Ortalama 23.78 23.00 22.94 22.57 23.07 

 

 

Çizelge 4.24. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında 12 g/da 

ve 18 g/da humik asit uygulamaları birbirine yakın değerler göstermiş olup en yüksek 

yaprak sayısı 23.47 adet ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde 

edilmiş, en düşük değer ise 22.17 adet ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Buna karşılık Z2 (4-5 yapraklı)döneminde en yüksek yaprak sayısı 25.90 adet ile kontrol 

parsellerinden elde edilmiş, diğer sonuçlar birbirine yakınlık göstermiş olup en düşük 

değer ise 22.23 adet ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerde 

saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) döneminde kontrol, 6 g/da ve 12 g/da humik asit 

uygulamaları birbirine yakın değerler göstermiş olup en yüksek yaprak sayısı 23.60 adet 

ile 6 g/da humik asit uygulaması, en düşük değer ise 22.03 adet ile 18 g/da humik asit 

uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden yaprak sayısı ortalamaları 22.57 ile 23.78 arasında 

değişmiş ve en yüksek yaprak sayısı 23.78 adet ile kontrol parsellerinde saptanmıştır. 

Zamanlar yönünden yaprak sayısı ortalamaları 22.85 ile 23.36 arasında değişmiş ve en 

yüksek yaprak sayısı 23.36 ile Z2 uygulama zamanında elde edilmiştir.  
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4.2.6. Bin tane ağırlığı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında bin tane 

ağırlığına ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.25.’de, aynı özelliğe ilişkin verilerde 

Çizelge 4.26.’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.25. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bin tane ağırlığına ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 90.24 - - 

Bloklar 2 16.27 8.13 15.47 

Uygulama zamanı (Z) 2 3.79 1.89 3.59 

Hata1 4 2.10 0.52 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 0.97 0.32 0.11 

Z x D 6 18.72 3.12 1.16 

Hata2 18 48.39 2.69 - 

C.V.: % 3.92 

 

Çizelge 4.25. incelendiğinde, zaman, doz ve zaman x doz interaksiyonu istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur.  
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Çizelge 4.26. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bin tane ağırlığına ilişkin değerler (gr) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları(g/da)  

Kontrol  6  12  18   Ortalama 

Z1 40.83 41.43 42.00 41.97 41.56 

Z2 41.87 43.27 40.77 43.13 42.26 

Z3 42.10 41.13 42.27 40.83 41.58 

Ortalama 41.60 41.94 41.68 41.98 41.8 

 

Çizelge 4.26. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en 

yüksek bin tane ağırlığı 42.00 g ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden 

elde edilmiş, en düşük değer ise 40.83 g ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı)  uygulama zamanında en yüksek bin tane ağırlığı 43.27 g ile 6 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 40.77 g ile 

12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek bin tane ağırlığı 42.27 g ile 

12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise 

40.83 g ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden ortalamalar 41.60 g ile 41.98 g bin tane ağırlığı arasında 

değişmiş ve en yüksek bin tane ağırlığı 41.98 g ile 18 g/da humik asit uygulaması 

yapılmış parsellerden elde edilmiştir. Zamanlar yönünden ortalamalar 41.56 g ile 42.26 

g bin tane ağırlığı arasında değişmiş ve en yüksek bin tane ağırlığı ile 42.26 g ile Z2 

uygulama zamanında elde edilmiştir.  
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4.2.7. Bitkide tane verimi  

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında bitkide tane 

verimine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.27.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde 

Çizelge 4.28.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.27. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bitkide tane verimine ait varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 314.15 - - 

Bloklar 2 5.06 2.53 0.10 

Uygulama zamanı (Z) 2 51.8 25.90 1.09 

Hata1 4 94.97 23.74 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 16.04 5.35 1.39 

Z x D 6 77.24 12.90 3.35* 

Hata2 18 69.03 3.83 - 

*) 0.05 seviyesinde önemli, C.V.: % 24.36 

 

Çizelge 4.27. incelendiğinde, zaman x doz interaksiyonu 0.05 düzeyinde önemli 

bulunmuştur, buna karşılık uygulama zamanı ve dozun bitkide tane verimine etkisi ise 

istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur.  Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan 

değerler Duncan’a göre yorumlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

Çizelge 4.28. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

bitkide tane verimine ilişkin değerler (g/bitki) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları(g/da)  

Kontrol  6  12  18   Ortalama 

Z1 4.45 d 5.40 cd 6.77 a-d 9.10 abc 6.43 

Z2 6.37 bcd 9.96 ab 10.47 a 10.44 a 9.31 

Z3 10.17 ab 9.18 abc 7.12 a-d 7.03 a-d 8.38 

Ortalama 6.98 8.18 8.12 8.86 8.04 

*) Harfler 0.05 düzeyinde önemlidir 

 

Çizelge 4.28.incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en yüksek 

tane verimine 9.10 g/bitki ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde 

edilmiş, en düşük değer ise 4.45 g/bitki ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek tane verimi 10.47 g/bitki ile 12 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 6.37 

g/bitki ile kontrol parsellerinde saptanmıştır. Bitkide tane verimi yönünden 4-5 yapraklı 

dönemde uygulama yapılan parsellerde 12 g/da ve 18 g/da humik asit uygulamaları 

arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmamış ve aynı grup içerisinde yer 

almışlardır. 

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek tane verimi 10.17 g/bitki ile 

kontrol parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise 7.03 g/bitki ile 18 g/da humik 

asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Sapa kalkma devresinden önce humik asit uygulamaları bitkide tane verimini olumlu 

yönde etkilemezken, ekimden önce toprağa uygulamada ve 4-5 yapraklı devrede yapılan 

humik asit uygulamalarında sırasıyla 18 g/da ve 12 g/da’lık humik asit dozlarında 

bitkide tane verimi kontrole göre önemli derecede artmıştır. Kaya vd. (2004),  aspirde 

ethephon uygulamasının tohum verimini artırdığını bildirirken, Pilanalı ve Kaplan 

(2000-a), çilekte humik asit uygulamalarının verim artışına belirgin bir etkisinin 

olmadığını belirlemişlerdir. Vijayalakshmi and Mathan (1977) ayçiçeğinde, Chellaiah 
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and Gopalaswamy (1995) susamda, humik verim artışına neden olduğunu bildirirken, 

Kınacı (1997) ise buğdayda, humik asit uygulamasının bazı çeşitlerde verimi artırdığını 

bazı çeşitlerde ise verim üzerinde etkili olmadığını ifade etmiştir. 

 

En yüksek tane verimi 10.47 g/bitki ile Z2 (4-5 yapraklı olduğu devre) uygulama 

zamanında ve 12 gr/da humik asit uygulamasında, en düşük tane verimi ise 4.45 g/bitki 

ile Z1 (ekimden önce toprağa uygulama) döneminde kontrol (0) uygulamasından elde 

edilmiştir. Diğer uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır. 

 

4.2.8. Dekara tane verimi 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında dekara tane 

verimine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.29.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde 

Çizelge 4.30.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.29. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

dekara tane verimine ait varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 11112.10 - - 

Bloklar 2 345.79 172.89 0.45 

Uygulama zamanı (Z) 2 5398.13 2699.06 7.11* 

Hata1 4 1517.12 379.28 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 1260.99 420.33 5.62** 

Z x D 6 1244.44 207.40 2.77* 

Hata2 18 1345.63 74.75 - 

*) 0.05 seviyesinde önemli, **)0.01 seviyesinde önemli, C.V.: % 7.76 

 

Çizelge 4.29. incelendiğinde, uygulama zamanı ve zaman x doz interaksiyonu 0.05 

düzeyinde önemli bulunmuştur, buna karşılık dozun dekara verime etkisi 0.01 

düzeyinde önemli bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan değerler 

Duncan’a göre yorumlanmıştır.  
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Çizelge 4.30. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

dekara tane verimine ilişkin değerler (kg/da) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12 18   Ortalama 

Z1 105.17 c 113.60 bc 113.0 bc 106.60 c* 109.59 

Z2 126.73 ab 132.93 a 135.33 a 113.80 bc 127.20 

Z3 110.67 bc 86.67 d 106.20 c 85.93 d 97.36 

Ortalama 114.19  111.06  118.18  102.11  111.38 

*: Harfler 0.05 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.30. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en 

yüksek dekara tane verimi 113.60 kg/da ile 6 g/da humik asit uygulaması yapılmış 

parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 105.17 ile kontrol parsellerinde 

saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek dekara tane verimi 135.33 kg/da ile 12 

g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 

113.80 kg/da ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek dekara tane verimi 110.67 

kg/da ile kontrol parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise 85.93 ile 18 g/da humik 

asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden dekara tane verimi ortalamaları 102.11 kg/da ile 118.18 

kg/da arasında değişmiş ve en yüksek dekara tane verimi 118.18 kg/da ile 12 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir. 6 g/da ve 18 g/da humik 

asit uygulamaları kontrolün altında çıkmıştır. Uygulama zamanları karşılaştırıldığında 

dekara tene verimi ortalamaları 97.36 ile 127.20 arasında değişmiş ve en yüksek dekara 

tane verimi 127.20 ile Z2 (4-5 yapraklı dönem) uygulamasından elde edilmiştir.  
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Sapa kalkma devresinden önce humik asit uygulamaları dekara tane verimini olumlu 

yönde etkilemezken, 4-5 yapraklı dönemde ve ekimden önce toprağa yapılan humik asit 

uygulamalarında (sırasıyla 12 g/da ve 6 g/da) tane verimini kontrole göre az da olsa 

artırmıştır. Bulgularımız; aspirde Ethephon uygulamasının tohum verimini artırdığını 

bildiren Kaya vd. (2004) ve ayçiçeğinde humik asit uygulamalarının verimi önemli 

ölçüde artırdığını vurgulayan Day (2005) ile çilekte humik asit uygulamalarının verim 

artışına belirgin bir etkisinin olmadığını belirleyen Pilanalı ve Kaplan (2000a) ile 

benzerlik göstermiştir. 

 

En yüksek dekara tane verimi 135.33 kg/da ile Z2 (4-5 yapraklı olduğu devre) uygulama 

zamanında ve 12 g/da humik asit uygulamasında, en düşük dekara tane verimi ise 85.93 

kg/da ile Z3 (sapa kalkmadan önce) döneminde uygulanan 18 g/da humik asit 

uygulamasından elde edilmiştir. Diğer uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır. 

 

Humik asidin verim üzerindeki etkisini değişik araştırıcılar farklı nedenlere 

bağlamışlardır. Kononova et al. (1996) humik maddelerin geçiş metal katyonları ile 

bileşik oluşturabildikleri için besin maddeleri alımını artırıcı etki gösterdiklerini, benzer 

şekilde Dormaar (1975) Festuca scabrelle bitkisinde N alımını artırdığını, Wang et al. 

(1995) fiksasyonu önleyerek yarayışlı fosfor konsantrasyonunu ve bitki fosfor alımını 

artırdığını ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan Vaughan and Linehan (1976) humik 

asidin bitki gelişimine etkisinin iyon değişimi yapıp, bitkinin kullanımına sunması 

sonucu doğrudan olabileceği gibi, mikrobiyal aktiviteyi de artırarak dolaylı da 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Mustin (1987) ise humik asidin birim kuru madde 

yapımı için gerekli transprasyonu azaltarak bitki su tüketimini azaltıp, kök hücre 

geçirgenliğini değiştirerek minerallerin ve suyun absorbsiyonunu artırdığını, aynı 

zamanda fotosentez ve karbonhidrat metabolizması üzerindeki etkisinden dolayı mineral 

madde tüketimini azalttığını bildirmiştir. 
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4.2.9. Kabuk oranı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında kabuk oranına 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.31.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 

4.32.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.31.Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

kabuk oranına ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 37.41 - - 

Bloklar 2 1.06 0.53 0.82 

Uygulama zamanı (Z) 2 1.91 0.96 1.49 

Hata1 4 2.57 0.64 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 3.20 1.06 0.82 

Z x D 6 5.30 0.89 0.68 

Hata2 18 23.37 1.29 - 

C.V.: % 2.48 

 

Çizelge 4.31.incelendiğinde, zaman, doz ve zaman x doz interaksiyonu istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur.  

 
Çizelge 4.32. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

kabuk oranına ilişkin değerler (%) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12 18  Ortalama 

Z1 45.51 46.19 46.07 46.53* 46.07 

Z2 46.39 46.57 44.69 46.28 45.98 

Z3 45.69 45.54 45.39 45.57 45.55 

Ortalama 45.86 46.09 45.38 46.13 45.8 
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Çizelge 4.32. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en 

yüksek kabuk oranına % 46.53 ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden 

elde edilmiş, en düşük değer ise % 45.51 ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek kabuk oranı % 46.57 ile 6 g/da humik 

asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 44.69 ile 12 g/da 

humik asit dozunda saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek kabuk oranı % 45.69 ile 

kontrol parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise % 45.39 ile 12 g/da humik asit 

uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden kabuk oranı ortalamaları % 45.38 ile % 46.13 arasında 

değişmiş ve en yüksek kabuk oranı % 46.13 ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış 

parsellerden elde edilmiştir. Zamanlar yönünden kabuk oranı ortalamaları % 45.55 ile % 

46.07 arasında değişmiş ve en yüksek kabuk oranı % 46.07 ile Z1 uygulama zamanında 

elde edilmiştir.  

 

4.2.10. Yağ oranı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında yağ oranına ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.33.’de, aynı özelliğe ilişkin değerler de Çizelge 

4.34.’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.33. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

yağ oranına ait varyans analizi 

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 95.94 - - 

Bloklar 2 0.38 0.19 0.13 

Uygulama zamanı (Z) 2 12.47 6.23 4.36 

Hata1 4 5.71 1.42 - 

Humik asit dozları 

(D) 3 8.17 2.72 5.50** 

Z x D 6 60.29 10.05 20.31** 

Hata2 18 8.90 0.49 - 

**) 0.01 seviyesinde önemli, C.V.: % 1.55 

 

Çizelge 4.33. incelendiğinde, yağ oranı bakımından uygulama zamanları arasındaki 

farklılıklar önemsiz bulunurken; dozun ve zaman x doz interaksiyonunun yağ oranına 

etkisi 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur, Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan 

değerler Duncan’a göre yorumlanmıştır.  

 

Çizelge 4.34. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

yağ oranına ilişkin değerler (%) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12  18   Ortalama 

Z1 46.80 b 12 45.0 def 234 48.0 a 1 44.6 ef 4 46.1 

Z2 45.8 b-e 234 46.1 bcd234 44.3 f 4 45.4 c-f234 45.4 

Z3 44.8 def 34 46.5 bc 123 41.6 g 5 45.7 b-e 234 44.6 

Ortalama 45.7 45.8  44.6 45.2 45.4 

*: Harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı grupları göstermektedir 
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Çizelge 4.34. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en 

yüksek yağ oranı % 48.0 ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde 

edilmiş, en düşük değer ise % 44.66 ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış 

parsellerde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek yağ oranı % 46.1 ile 6 g/da humik asit 

uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise % 44.33 ile 12 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek yağ oranı % 46.5 ile 6 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise % 41.69 

ile 12 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden yağ oranı ortalamaları % 44.69 ile % 45.89 arasında 

değişmiş ve en yüksek yağ oranı % 45.89 ile 6 g/da humik asit uygulaması yapılmış 

parsellerde belirlenmiş olup elde edilen değerler birbirine çok yakındır. 12 g/da humik 

asit uygulamasında ise yağ oranı kontrolün altında saptanmıştır.  

 

En yüksek yağ oranı % 48.0 ile Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında ve 12 

g/da humik asit uygulamasında, en düşük yağ oranı ise % 41.69 ile Z3 (sapa kalkmadan 

önce) döneminde uygulanan 12 g/da humik asit uygulamasından elde edilmiştir. Diğer 

uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır. Bulgularımız,  tomurcuk döneminde 

uygulanan 300 ppm GA3’in aspirde yağ sentezini % 33.8’den % 38.8’e kadar artırdığını 

belirten Baydar (1998), yerfıstığında humik asit uygulamasıyla yürüttükleri çalışmada 

yerfıstığının yağ oranının arttığını vurgulayan Thenmozhi et al. (2004)’ın sonuçlarıyla 

uyum göstermektedir. 

 
 

4.2.11. Hasat indeksi 

 
Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında hasat 

indeksine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.35.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde 

Çizelge 4.36.’de belirtilmiştir. 
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Çizelge 4.35. Dinçer 5-118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

hasat indeksine ait varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 473.53 - - 

Bloklar 2 27.10 13.55 0.69 

Zaman (Z) 2 18.19 9.09 0.46 

Hata1 4 78.05 19.51 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 51.12 17.04 1.42 

Z x D 6 83.47 13.91 1.16 

Hata2 18 215.58 11.97 - 

C.V.: % 10.57 

Çizelge 4.35. incelendiğinde, zaman, doz ve zaman x doz interaksiyonu istatistiki 

yönden önemsiz bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.36. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

hasat indeksine ilişkin değerler (%) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12  18 Ortalama 

Z1 27.85 32.24 33.12 33.73 31.74 

Z2 32.09 32.20 35.16 33.04 33.13 

Z3 34.81 30.09 32.97 35.49 33.34 

Ortalama 31.59 31.50 33.74 34.09 32.7 

 

Çizelge 4.36. incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en 

yüksek hasat indeksi % 33.73 ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden 

elde edilmiş, en düşük değer ise % 27.85 ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek hasat indeksi % 35.16 ile 12 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise % 32.09 

ile kontrol parsellerinde saptanmıştır. Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında 

en yüksek hasat indeksi % 35.49 ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış 
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parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise % 30.09 ile 6 g/da humik asit uygulaması 

yapılmış parsellerde saptanmıştır. Humik asit dozları yönünden hasat indeksi 

ortalamaları % 31.50 ile % 34.09 arasında değişmiş ve en yüksek hasat indeksi % 34.09 

ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiştir. Zamanlar 

yönünden hasat indeksi ortalamaları % 31.74 ile % 33.34 arasında değişmiş ve en 

yüksek hasat indeksi %33.34 ile Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında 

belirlenmiştir. Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, uygulama zamanları içinde en 

yüksek hasat indeksi ortalama değeri Z3 (sapa kalkmadan önce) yapılan uygulamada 

elde edilmiştir.  

 

4.2.12. Tabla sayısı 

 

Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında tabla sayısına 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.37.’de, aynı özelliğe ilişkin değerlerde Çizelge 

4.38.’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.37. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

tabla sayısına ait varyans analizi  

Varyasyon Kaynağı S.D. K.T. K.O. F 

Genel 35 65.20 - - 

Bloklar 2 0.32 0.17 0.19 

Zaman (Z) 2 17.55 8.78 10.39* 

Hata1 4 3.38 0.84 - 

Humik asit dozları 

(D) 

3 11.08 3.69 7.75** 

Z x D 6 24.29 4.04 8.49** 

Hata2 18 8.58 0.48 - 

*) 0.05 seviyesinde önemli, **)0.01 seviyesinde önemli 

 

Çizelge 4.37. incelendiğinde, uygulama zamanının tabla sayısına etkisi 0.05 düzeyinde 

önemli bulunmuştur. Doz ve zaman x doz interaksiyonu ise 0.01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda önemli bulunan değerler Duncan’a göre 

yorumlanmıştır.  
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Çizelge 4.38. Dinçer 5–118 aspir çeşidinde farklı zamanlarda ve humik asit dozlarında 

tabla sayısına ilişkin değerler (adet) 

 

Zaman 

Humik Asit Dozları (g/da)  

Kontrol  6  12 18 Ortalama 

Z1 5.30 f 5 5.87 ef 45 5.40 f 5 8.00 bc 123* 6.14 

Z2 6.33 def 345 8.40 ab12 7.06 cde 2-5 9.40 a 1 7.80 

Z3 8.13 bc 123 7.3 bcd 234 7.4 bcd 234 6.5 def 345 7.33 

Ortalama 6.59  7.20  6.62  7.96  7.09 

*: Harfler 0.05, rakamlar 0.01 düzeyinde farklı grupları göstermektedir, C.V.: % 9.73 

Çizelge 4.38.incelendiğinde, Z1 (ekimden önce toprağa) uygulama zamanında en yüksek 

tabla sayısı 8.00 adet ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde 

edilmiş, en düşük değer ise 5.30 adet ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z2 (4-5 yapraklı) uygulama zamanında en yüksek tabla sayısı 9.40 adet ile 18 g/da 

humik asit uygulaması yapılmış parsellerden elde edilmiş, en düşük değer ise 6.33 adet 

ile kontrol parsellerinde saptanmıştır.  

 

Z3 (sapa kalkmadan önce) uygulama zamanında en yüksek tabla sayısı 8.13 adet ile 

kontrol parsellerinden elde edilmiş, en düşük değer ise 6.5 adet ile 18 g/da humik asit 

uygulaması yapılmış parsellerde saptanmıştır.  

 

Humik asit dozları yönünden tabla sayısı ortalamaları 6.59 ile 7.96 adet arasında 

değişmiş, kontrol (su) ve 12 g/da humik asit uygulaması birbirine yakın değerler vermiş 

ve en yüksek tabla sayısı 7.96 adet ile 18 g/da humik asit uygulaması yapılmış 

parsellerden elde edilmiştir.  

Uygulama zamanları karşılaştırıldığında tabla sayısı ortalamaları 6.14 adet ile 7.80 adet 

arasında değişmiş ve en fazla tabla sayısı 7.80 adet ile Z2’den elde edilmiştir. Z2 ve Z3 

dönemlerinde elde edilen değerler birbirine yakın bulunmuştur. 
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En yüksek tabla sayısı 9.40 adet ile Z2 (4-5 yapraklı devre) uygulama zamanında ve 18 

gr/da humik asit uygulamasında, en düşük tabla sayısı ise 5.30 adet ile Z1 (ekimden 

önce toprağa uygulama) döneminde kontrol (0) uygulamasından elde edilmiştir. Diğer 

uygulamalar bu iki değer arasında sıralanmıştır. 

 

Bulgularımız; aspirde 50 g/ha Ethephon uygulamasının tabla sayısını artırdığını belirten 

Kaya vd. (2004) ile paralellik göstermiştir.  
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5.SONUÇ 
 

Sera Denemesi 

 

2003 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 

serasında yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda; Dinçer 5-118 aspir 

çeşidinde, 100 kg tohuma 1 L su ve 60, 120 ve 180 g humik asit uygulanması 

sonucunda kök uzunluğu, fide kök ağırlığı, kök fırın kuru ağırlığı gibi verim 

kriterlerindeki farklılık istatistiki yönden önemli bulunmuştur. 

 

Tarla Denemesi 

. 

2003 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme 

alanlarında yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda; Dinçer 5-118 aspir 

çeşidine farklı zamanlarda (Z1=Ekimden önce toprağa, Z2=Çıkıştan sonra 4-5 yapraklı 

devrede, Z3=Sapa kalkmadan önce) ana parsellere, humik asit uygulama dozları  (0, 6, 

12 ve 18 g/da) alt parsellere gelecek şekilde tesadüfi olarak uygulanması sonucunda 

bitki boyu, tabla çapı, bitkide tane verimi, dekara tane verimi, yağ oranı, tabla sayısı 

gibi verim kriterlerindeki farklılık istatistiki yönden önemli bulunmuştur. 

 

Denemeden elde edilen sonuçlara göre; uygulanan humik asit doz ve zamanlarının aspir 

bitkisinin gelişmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İncelenen bazı 

karakterler ele alınarak genel bir değerlendirme yapılacak olursa; sera denemesinde, 

humik asitin kök uzunluğu ve fide kök ağırlığını artırdığını ve özellikle 120 g ve 180 g 

humik asit uygulamalarının daha etkili olduğu belirlenmiştir.  

 

Tarla denemesinde humik asit uygulamasının aspir bitkisinde, bitkide tane verimini ve 

tabla sayısını artırdığı tespit edilmiştir. Ancak tek başına humik asit uygulamasının bu 

gibi karakterleri etkilemede yeterli olmadığı da görülmektedir. Denemede ekimden önce 

toprağa yapılan 12 g/da humik asit uygulamasının yağ oranını artırdığı tespit edilmiştir.  
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Bu denemede 12 g/da ve 18 g/da humik asit dozları verim ve kalite açısından 

uygulamalarda en iyi sonuçları verdiğinden tavsiye edilebilir. Uygulama zamanları 

bakımından çok net bir uygulama zamanı ortaya konulmamıştır. Yaprağa, sapa kalkma 

zamanında yapılan humik asit uygulamasının elde edilen değerler açısından en iyi 

sonucu verdiği söylenebilir. Özellikle iklim faktörlerindeki ani ve düzensiz değişiklikler 

hormon uygulamalarının etkilerini değiştirmektedir.  

 

Araştırma sonuçlarımız topluca değerlendirildiğinde; aspirde humik asit uygulamasının 

verim, verim öğeleri ve yağ oranını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ancak 

bitkilerin gelişme dönemlerine göre uygulanacak humik asit dozlarının farklı olduğu 

belirlenmiş olup; ekim öncesi toprağa yapılacak uygulamalarda 6 g/da, 4-5 yapraklı 

dönemde 12 g/da humik asit uygulamasının ve sapa kalkmadan önceki dönemde ise 12 

g/da humik asit uygulamasının aspirin verimini artırdığı söylenebilir. 

. 

Humik asit uygulamasında; ekonomik olarak analizlerin yapılarak optimum dozların 

belirlenmesi daha uygun olacaktır. Bitki büyüme düzenleyicileri tek başlarına verim 

artırmada çok etkili olmadıkları için değerlendirmeye alınırken mutlaka diğer tarımsal 

girdiler ile birlikte ve iklim koşulları göz önüne alınarak değerlendirilmelidirler. Ayrıca 

humik asitlerin daha etkili olabilmesi topraktaki organik madde miktarına da bağlı 

olmaktadır. Humik asit uygulamalarının tek başına yapılmasından çok, özellikle bitkide 

gelişmeyi teşvik eden gübreler ile birlikte uygulanması ve birlikte etkilerinin 

araştırılması gerekmektedir. Ankara koşullarında yapmış olduğumuz tek yıllık bir 

çalışma yeterli olmayacağından benzer çalışmaların farklı bölge koşullarında değişik 

bitki büyüme düzenleyicileri ile farklı uygulama zamanlarında ve farklı uygulama 

dozları ile yapılmasında fayda vardır. Aspir bitkisinde birçok verim kriteri üzerinde 

olumlu etkiler gösteren humik asidin uygulama doz ve zamanları bölge koşullarına göre 

belirlenerek ümitvar sonuçların üreticilere ulaşması sağlanmalıdır. 
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